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oficială de prietenie în țaraLa invitația tovarășului Nicolae tovarășei Elena Ceaușescu, pre- Ceaușescu, secretar general al Parti- ' ședințele Republicii Botswana, pre- dului Comunist Român, președintele ședințele Partidului Democratic din Republicii Socialiste România, și a Botswana, Q. K. J. Masire, împreu-
noastrănă cu doamna G. Masire, va efectua o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, în prima jumătate a lunii septembrie 1983.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de iucru în unități de cercetare 
și producție agricolă din județele Călărași și Ialomița

Secretarul general al partidului a 
analizat, cu acest prilej, împreună cu 
oameni ai muncii, cu specialiști și 
cadre de conducere modul în care 
s-a acționat în acest an pentru reali
zarea sarcinilor în agricultură, a dat 
prețioase indicații pentru sporirea 
rolului științei în creșterea producției 
agricole, pentru mobilizarea tuturor 
forțelor în vederea strîngerii la timp 
și fără pierderi a recoltei de toamnă, 
desfășurării în cele mai bune condiții 
a însămînțărilor, spre a se pune o bază
sigură producției din anul viitor.

RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ 
PENTRU REALIZAREA RITMICĂ 
ȘI INTEGRALĂ A PLANULUI 

LA PRODUCȚIA FIZICĂ!

Secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat, joi dimineață, o vizită de lucru în unități de cercetare și de producție agricolă din județele Călărași și Ialomița.Noua întîlnire a conducătorului partidului și statului nostru cu lucrătorii ogoarelor s-a desfășurat în atmosfera de puternică mobilizare a tuturor resurselor tehnice și umane de care dispune agricultura noastră socialistă pentru a încheia la timp și cu rezultate cit mai bune una dintre cele mai ample campanii agricole a anului. La indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub conducerea și îndrumarea directă a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor de conducere ale unităților agricole, pe întreg cuprinsul țării, în fiecare sat și comună se lucrează intens pentru a se aduna și pune la adăpost roadele muncii de un an. Campania agricolă din această toamnă, care a debutat — din cau2a , r edițiilor climatice favorabile — cu circa două săptămîni mai devreme decît în alți ani, urmează 6ă certifice încă o dată importanta deosebită a aplicării în practica agricolă a măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a- plicarea unor tehnologii moderne prin care să se, poată smulge pămîntului roade cit mai bogate, pentru respectarea strictă a întregului ansamblu de măsuri — de la selectarea semințelor pînâ la adunarea recoltei — stabilite în funcție de condițiile pedoclimatice din fiecare unitate. Eforturile ce șe depun acum pentru strîngerea la timp și fără pierderi a culturilor sînt o continuare a celor depuse în primăvară pentru a înlătura și diminua cît mai mult posibil efectele secetei prelungite, cît și pentru buna întreținere a culturilor.Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în unități ale acestei ramuri de bază a economiei 

naționale a avut ca obiectiv principal măsurile ce trebuie luate în continuare pentru valorificarea tot mai intensă a potențialului productiv al pămîntului, al agriculturii noastre socialiste, prin extinderea culturilor succesive, a soiurilor, hibrizilor și tehnologiilor de înaltă eficiență economică, prin asigurarea unei densități maxime la hectar, ca și analiza modului în care s-a acționat în cursul anului pentru a se asigura toate condițiile obținerii unei recolte agricole cît mai bogate, cum este folosită baza tehnică și forța de muncă pentru a se accelera ritmul campaniei de toamnă, paralel cu executarea lucrărilor care să asigure o bază sigură producției anului vijtor.Elicopterul prezidențial a aterizat în incinta INSTITUTULUI DE 
CERCETĂRI PENTRU CERE
ALE Șl PLANTE TEHNICE 
FUNDULEA. Cercetătorii și lucrătorii acestui cunoscut centru de cercetare agricolă au făcut conducătorului partidului și statului nostru o primire entuziastă. Minute în șir, cei prezenți au scandat cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“.La coborîrea din elicopter, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a fost salutat cu deosebită stimă de Dumitru Bejan. prim- secretar al Comitetului județean Călărași ai P.C.R., Cristian Hera, directorul Institutului de cercetări pentru cereale șl plante tehnice Fundulea.O gardă de onoare, alcătuită din detașamente ale gărzilor patriotice și formațiuni ale tineretului care se pregătesc pentru apărarea patriei, a prezentat onorul.Conform obiceiului strămoșesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu este rugat să guste din pîinea ospitalității. Un grup de șoimi ai patriei, pionieri și tineri au oferit buchete de flori.

La Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice FunduleaAdresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Bună ziua, dragi tovarăși 1 Vă adresez un salut călduros și cele mai bune urări !“.La vizită au fost prezenți tovarășii Ion Dincă, Nicolae Giosan, Gheorghe Stoica, Ion Tcșu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Tiberiu Murcșan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice.Secretarul general al partidului a analizat, pe terenurile Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea. rezultatele cercetării și experimentărilor făcute de colectivul acestei cunoscute unități de cercetare cu scopul folosirii intensive a pămîntului prin extinderea în zonele agricole ale țării a suprafețelor însămințate cu culturi succesive. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat la fața locului, în cimp, împreună cu cercetătorii, mai multe sole semănate cu culturi la sfirșitul lunii iunie, după recoltarea orzului pentru boabe și pentru furaje. Culturile succesive de porumb, floarea-soarelul, de soia, fasole, cîne- pă și in s-au dezvoltat bine, anun- țind o recoltă bogată. Pentru aceste plante, amelioratorii au folosit hibrizi și soiuri timpurii și extratimpurii produși la Fundulea. O altă condiție fundamentală pentru a se obține și de la cea de-a doua cultură producții mari este buna îngrășare și pregătire a pămîntului, respectarea strictă a tehnologiilor, între care un loc prioritar îl deține irigarea.Apreciind felul in care -se prezintă culturile de floarea-soare- lui, secretarul general al partidului a indicat ca, pe baza rezultatelor obținute la Fundulea, în viitorul an agricol culturile succesive cu această 

deosebit de valoroasă plantă tehnică să fie extinse pe mări. suprafețe.Se "dezvoltă bine șl cfiltura de Boia, semănată, de asemenea, după orz. Valoarea economică a acestei plante sporește și mai mult prin acumularea azotului din atmosferă și inmagazinarea acestui important element nutritiv în sol, ceea ce creează condiții deosebit de bune , pentru culturile ce urmează și contribuie la reducerea cheltuielilor de producție/ Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să fie luate măsuri pentru ca, începînd din anul viitor, cultura de soia să fie extinsă și în alte zone agricole ale țării, nu numai în cele tradiționale. De asemenea, cercetătorii și constructorii de mașini trebuie să colaboreze strîns pentru a găsi soluțiile cele mai eficiente pentru strîngerea fără pierderi a recoltei de soia.Secretarul general al partidului a cercetat cu atenție o cultură intensivă de pordrnb, prin care se urmărește obținerea unei producții de 20 000 kg la hectar. Cercetătorii au experimentat aici hibridul „Fun- dulea-420“, cultivat în diferite variante de densitate și distanțe intre rinduri. Cercetătorii au arătat că printr-o fertilizare corespunzătoare a terenurilor, executarea corectă a lucrărilor de întreținere și aplicarea irigațiilor pot fi obținute în mod curent recolte de 20 000 kg porumb la hectar.Cercetînd culturile succesive de cînepă, in pentru ulei și pentru fibre, secretarul general al partidului a apreciat rezultatele obținute și a indicat cercetătorilor și cultivatorilor să acorde în viitor o atenție mai 

mare creării unor soiuri de cînepă și in cu tulpină înaltă, dar în același timp subțire, pentru a .se putea obține fibre de calitate superioară,' cerute în cantități tot mai mari de industria de prelucrare. Deoarece inul pentru fibră are bune condiții de creștere și în zonele nordice ale țării, s-a indicat Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să ia măsuri ca, încă din viitorul an agricol, această apreciată plantă să fie extinsă mai mult în aceste zone, cu deosebire în Transilvania.După vizitarea cîmpurilor experimentale și de producție, secretarul general al partidului a apreciat încă o dată rezultatele obținute de cercetătorii și amelioratorii institutului de la Fundulea, indicîndu-le să acționeze. în continuare, cu și mai multă hotărâre pentru crearea și extinderea în unitățile agricole de producție a celor mai productive soiuri și hibrizi, precum și a tehnologiilor care s-au dovedit eficiente. Apreciind că experiența bogată a colectivului acestui institut trebuie cît mai larg extinsă și cunoscută, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut televiziunii să realizeze filme consacrate rezultatelor obținute, care să fie prezentate în emisiunile pentru sate, ca și la cursurile agrozootehnice, iar presa să popularizeze pe larg acțiunile de extindere a culturilor succesive.La plecare, secretarului general al partidului i s-a făcut aceeași caldă manifestare de dragoste și stimă. S-a scandat cu putere, într-o semnificativă alăturare, numele partidului și al conducătorului său încercat.
(Continuare în pag. a III-a)

Planul la producția fizică — realizat ritmic și integral ! Iată o sarcină economică majoră, situată în plină actualitate în fața oamenilor muncii și organizațiilor de partid din economie, în fața tuturor colectivelor de întreprinderi. Deși bilanțul activității desfășurate în întreaga industrie pe opt luni ale anului încă nu este încheiat, totuși, ținînd seama de faptul că în șapte luni s-a realizat o producție suplimentară de 9,4 miliarde lei, iar din veștile sosite la redacție din mai multe întreprinderi și județe rezultă că și în luna trecută s-au obținut importante succese în activitatea productivă, se poate spune cu certitudine că la o serie de produse, deosebit de importante, sarcinile de plan au fost îndeplinite sau depășite. Toate acestea exprimă realismul prevederilor de plan, dovedesc hotărîrea și răspunderea cu care oamenii muncii acționează pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor și sarcinilor stabilite de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Realizarea ritmică șl integrală de către fiecare întreprindere, dd către fiecare ramură economică Si județ a producției fizice — în structura sortimentală și calitativă prevăzută în plan și în contractele economice — nu reprezintă o sarcină de moment, de conjunctură, ci constituie o cerință cu caracter permanent, o cbndiție hotărîtoare a dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale.Așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, oricit de mari ar fi producțiile suplimentare obținute înlr-o. unitate sau altă, ele nu pot să colnpenseze nerealizările, restanțele la diferite alte sortimente și produse. în esență, planul poate fi considerat îndeplinit numai atunci cînd fiecare unitate își respectă programele de fabricație stabilite, livrînd partenerilor contractuali toate produsele prevăzute.Desigur, înfăptuirea In cele mai bune condiții a planului producției fizice în fiecare întreprindere depinde, în măsură hotărîtoare, de ac
TIMIȘ

Primul complex mecanizat pentru 
straturi groase de huilăColectivul întreprinderii mecanice Timișoara a realizat primul complex mecanizat de abataj CMA-5 H pentru straturi groase de huilă. Noul complex, avînd un nivel tehnic ridicat, este format din instalații pentru susținerea mecanizată, transportoarele de a- bataj și galerie, concasorul de bulgări de cărbune și alte utilaje. Fabricat după proiectele întocmite la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru uti

țiunile care se întreprind pentru buna organizare și desfășurare a producției. In acest sens, capătă o importanță deosebită respectarea cu strictețe a tehnologiilor, a normelor de muncă, a ordinii și disciplinei în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă. Nu trebuie aduse prea multe argumente pentru a se dovedi că acolo unde organele și organizațiile de partid au asigurat întronarea unei ordini și discipline ferme, unde sarcinile și răspunderile sînt riguros precizate, începînd de la locurile de muncă direct productive și pînă la conducerea întreprinderii, unde se urmărește și se controlează sistematic respectarea lor, sarcinile de producție pot fi realizate integral.Un exemplu edificator în această privință îl oferă petroliștii de la Schela Videle — de unde prezentăm în pagina a Il-a un reportaj. După un debut necorespunzător în acest an, cînd s-au acumulat restanțe la producția de țiței, s-a dovedit că sarcinile de plan pot fi îndeplinite și chiar depășite atunci cînd se depun eforturi stăruitoare pentru buna organizare a producției și a muncii în cadrul fiecărei brigăzi. După cum, chiar în unitățile în care prevederile planului la producția fizică au fost depășite — cum este cazul întreprinderii miniere Lupeni — prin măsurile de întărire a ordinii și disciplinei întreprinse de organizația de partid, în strînsă colaborare cu conducerea minei, au fost descoperite resurse interne pentru sporirea și mai substanțială a extracției de cărbune. Asemenea acțiuni pentru întărirea răspunderii în muncă se dovedesc a fi deosebit de utile, dacă avem <n vedere că In acest mod se pot obține importante sporuri de producție, intens solicitate de economia națională.în recentele 'adunări generale ale oamenilor muncii, numeroși vorbitori au arătat că una din direcțiile principale în care trebuie să se acționeze pentru realizarea planului la producția fizică este mai buna utilizare a capacităților de
(Continuare în pag. a Il-a)

laj minier, mașini de ridicat și transport uzinal Timișoara, noul complex mecanizat, la execuția căruia și-au adus contribuția întreprinderea „Unio“ Satu Mare și alte unități constructoare de mașini din țară, urmează a funcționa în abatajele întreprinderii miniere Lupeni. Pină la sfirșitul anului vor fl executate încă trei asemenea complexe mecanizate. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

In timpul vizitei la cooperativa agricolă de producție din Grindu, complexul de la Căzăneștl și cooperativa agricolă de producție Dor Mărunt
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La cîteva zile după Plenara C.C. al P.C.R. din 29—30 iunie a.c., colectivul întreprinderii de mașini-unelte grele pentru deformări plastice din Dorohoi și-a luat un angajament : „Vom contribui la realizarea unei producții Industriale suplimentare de cel puțin 12 miliarde lei cu produse în valoare de 6 milioane lei". Angajamentul era completat cu o precizare importantă: întregul spor de producție se va realiza prin creșterea productivității muncii, iar necesarul de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili se va asigura exclusiv prin reducerea consumurilor. Deosebit de mobilizatoare prin ea însăși, această precizare ne-a reținut atenția și dlntr-un alt motiv. Aflîndu-se în plin proces de dezvoltare, întreprinderea a continuat să se confrunte cu unele greutăți șl în prima parte a acestui an, trimestrul I închein- du-se cu însemnate depășiri la consumurile materiale, iar drept consecință, cu îndeplinirea „pe muchie" a marii majorități a celorlalți indicatori economico-financiari. De aici și problema pe care ne-am propus s-o elucidăm : este realist angajamentul asumat ?Ocolind parcă răspunsul, directorul întreprinderii, inginerul Adrian Si- miniciuc, ne-a prezentat un grafic în care era înscrisă evoluția productivității muncii. începînd cu luna martie, graficul evidenția creșterea decadă cu decadă a productivității muncii, ajungîndu-se la o depășire de 9,9 la sută după opt luni din acest an. Apoi a adăugat : „în privința productivității știam sigur că nu vom avea probleme încă din luna februarie ; cele 10 procente . de creștere prevăzute pînă la sfîrșitul anului sint ca și cîștigate. Mai greu ne-a fost cu reducerea consumurilor. Trimestrul I l-am încheiat, între altele, cu o depășire a consumurilor normate de 60 tone metal. Am recuperat însă întreaga cantitate în următoarele luni și am ajuns de la depășiri la o economie de 27,3 tone. Remarc însă că mai bine de jumătate din măsurile adoptate abia de acum își vor. arăta efectul".Formulată într-un fel sau altul, aceeași apreciere am auzit-o apoi de ^la marea majoritate a celor cu care

am discutat. Pînă acum cîteva luni, în atelierul pentru 'debitare se înregistrau cele mai mari pierderi de metal. Cum s-a reușit îmbunătățirea situației ? Prima măsură adoptată se referă la reorganizarea muncii. Astfel, fiecare formație de lucru a primit sarcina să prelucreze anumite grosimi de metal. în felul acesta, nu- mărul operațiilor executate de fiecare formație s-a redus de aproxi-

nologice. Dintr-un așa-zis spirit de prevedere, o mare parte din materialele solicitate altor furnizori erau comandate la dimensiuni mult mai mari. Iar „retușurile" ce urmau însemnau nu doar tone de metal transformate in ștraifuri ori- șpan, ci și e- nergie, combustibil consumate inutil. „Odată cu stoparea acestei practici păgubitoare, ne-a precizat inginerul loan Spinu, șeful atelierului de pro-
întregul spor de producție -pe 
seama creșterii productivității 

muncii și a economisirii 
resurselor materiale

într-o mare unitate industrială din Dorohoi

mativ patru ori. Această măsură a permis, totodată, trecerea la debitarea tipizată, o rpai bună specializare a muncitorilor, întărirea controlului pe fluxul operațiilor. Formația ce prelucrează metalele cu grosimi de 7—25 mm, de exemplu, a reușit ca în luna iunie să realizeze o croire foarte economică, aproape fără deșeuri. „Mai avem însă de lucru cu celelalte trei formații, ne-a spus maistrul Mihai Chelaru, șeful atelierului. Oricum, cred că începînd cu luna septembrie vom realiza numai croiri fără deșeuri în.tot atelierul. Ca urmare, pînă la sfîrșitul anului se vor putea economisi 35 tone metal".Parțial, neajunsurile manifestate în activitatea atelierului de debitare se datorau însă și unor greșeli făcute încă din faza proiectării teh-

lectare, colectivul nostru a trecut la analizarea fiecărui utilaj aflat în producția de serie. în urma acestei acțiuni, presele de îndoit tablă cu o putere de 400 t/f se realizează în prezent cu 35 la sută mai puțin metal decît cele produse la începutul anului. La alte tipuri de mașini și utilaje, re- proiectarea unor subansamble a dus la economii și mai mari, instalațiile hidraulice fabrieîndu-se în prezent cu numai 40 la sută din consumul inițial. Legătura permanentă cu beneficiarii și cu diferite institute de cercetări a determinat reducerea greutății unor utilaje încă în faza de prototipuri, așa cum s-a întîm- plat cu presa mecanică de debitat de 1 000 t/f sau cu laminorul de perfor- jare cu diametrul de 75 mm".Numeroase alte măsuri tehnico- economice avînd același scop se află

în stadiul de aplicare în practică. Astfel, în ziua documentării noastre, Paul Dărîngă, inginerul-șef al întreprinderii, împreună cu inginerul Dorel Ursache și cu alți specialiști, maiștri și muncitori finalizau documentația viitorului atelier de S.D.V.- uri, aproape 80 la sută din producția preconizată aici urmînd a se realiza pe seama inițiativei celor „3 R“. Totodată, se va înființa și un alt atelier pentru realizarea prototipurilor, iar activitatea in secția de montaj se va organiza pe echipe specializate pentru fiecare instalație. Toate aceste acțiuni se vor finaliza pînă cel tîrziu la 20 septembrie a.c. Deci, ca urmare a aplicării acestor măsuri, constructorii de mașini din Dorohoi apreciază că angajamentul asumat este pe deplin realizabil.— Ce efect va avea acest- fapt în viața întreprinderii?, l-am întrebat pe tovarășul Constantin Iftimie, președintele consiliului oamenilor muncii.— întrucît încă de la fundamentarea angajamentului am asigurat contracte ferme pentru toate produsele ce le vom realiza suplimentar, acest fapt garantează de pe acum încheierea anului 1983 cu o eficiență sporită. Pe de altă parte, sarcina suplimentară asumată ne obligă o dată mai mult să acționăm cu toată perseverența pentru traducerea în viață a orientărilor și sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din luna iunie.Din discuții am reținut și două neajunsuri cu care se colectivul. Primul . este de încetineala cu care șantierul local industriale în lucrărilor. Al doilea, se datorează Combinatului de utilaj greu din Iași, principalul colaborator al întreprinderii dorohoiene, care fie că livrează cu intirziere unele subansamble turnate, fie că nu respectă întotdeauna dimensiunile produselor contractate. Sperăm că aceste semnale vor fi recepționate cu răspundere de conducerile celor două unități vizate.

pentru vederea
confruntă determinat acționează construcții finalizării

Silvestri A11ENEI
corespondentul „Scînteii*

BRAȘOV

Utilaj de înaltă 
complexitate tehnicăColectivul întreprinderii mecanice de material rulant din Brașov a realizat o instalație mobilă de sudat șine de cale ferată ISM 544 — utilaj de o înaltă complexitate tehnică. Așa cum ne-a precizat irigi Gheorghe Monea, șeful atelierului de construcții utilaje de cale, instalația este autopropulsată gen locomotivă, capabilă să și remorcheze mai multe vagoane încărcate cu materiale, atingînd o viteză de 80 km pe oră.Proiectată de un colectiv din întreprindere, condus de ing. 'Constantin Bura, instalația șine este echipată cu diesel-generator cu o 544 CP și o serie de care permit automatizarea completă a operației de sudare a șinelor. Ca urmare, se înregistrează o creștere cu 50—60 la sută a productivității muncii, o calitate mai înaltă a operațiilor de sudură. Noua instalație va fi realizată în serie tot în întreprinderea brașoveană. (Nicolae Mocanu, corespondentul „Scînteii").

de sudat un agregat putere de mecanisme

l

Pe șantierul noilor obiective ale Combinatului chimic Giurgiu

Mulți ani fruntași, petroliștii schelei din Videle nu au reușit în prima parte a acestui an să-și îndeplinească integral sarcinile de plan. O serie de probleme tehnice dificile apărute în exploatarea zăcămintelor, unele greutăți ivite în aprovizionarea tehnico-materială și, de bună seamă, și o anumită stare de auto- mulțumire au generat minusuri în producția de țiței a schelei. Neîm- păcîndu-se însă cu postura de res- tanțieri, petroliștii din Videle, în frunte cu comuniștii, au știut să găsească rapid cele mai potrivite căi pentru sporirea producției de țiței, așezîndu-și activitatea pe un făgaș bun. Drept urmare, în ultimele trei luni producția zilnică de țiței s-a situat, constant, cu circa 50 tone peste sarcinile de plan.— Cum se explică revirimentul din ultima perioadă ? — l-am întrebat pe tînă- rul director adjunct al schelei, inginerul Gheorghe Marinică.— La fel ca peste tot în ramura noastră, învestirea brigăzii de producție trolieră cu mai depline punderi, ca tate ce-și activitatea tiunii și terminat tative în torilor și . . .ce se reflectă, în primul rînd, sporirea producției. Trecînd în revistă cîteva dintre avantajele noii forme de organizare a muncii, evidențiez reducerea ariei de activitate, apropierea conducerii de punctele de lucru, dotarea mai bună cu mijloace mecanice necesare intervenției și unei bune exploatări a 'instalațiilor, ciștiguri mai bune pentru întreg personalul, care este cointeresat în mod. direct de sporirea extracției.Afirmațiile directorului adjunct sînt completate de subinginerul Dumitru Bărbulescu,' șeful brigăzii de producție nr. 6 : „înainte, sondele cu defecțiuni rămîneau zile întregi în așteptare, brigăzile de intervenție neavînd vremea necesară să ajungă la ele și să le repună în funcțiune. Ca atare, se pierdeau zilnic zeci de tone de țiței. Nu mai vorbesc că pentru redarea lor în exploatare erau necesare eforturi materiale și umane sporite deoarece, odată oprită o sondă, cu cît funcționează mai mult timp, cu atît iristalațiile, puțurile de foraj se teriorează mai mult, straturile pămînt surpîndu-se peste zăcămîfit. Acum, nici una dintre cele 59 de sonde pe care le avem în grijă nu așteaptă intervenția. Dimpotrivă, ^formațiile de intervenții sînt cele

care așteaptă. Cum observăm că una dintre sonde începe să piardă fluid extras, acționăm imediat. Dealtfel, pe baza unor programe concrete, zilnic aplicăm o serie de măsuri geologo-tehnice — spălări, acidizări, tratamente tensio-active, reperforări, consolidări — pentru creșterea afluxului de țiței din ză-' căffiinte".Pe ansamblul schelei, de la începutul anului s-au aplicat peste 600 de asemenea procedee, eficiența lor regăsindu-se în sporurile de producție amintite. Am aflat că, inițial, atenția a fost îndreptată spre sondele care într-un timp scurt asigură producții maxime. Ulterior însă, această optică a fost corectată și
Activitatea bine organizată, 
ordinea și disciplina asigură 

condiții pentru creșterea

pe- cele răs- uni- bază
extracției de țiței

La Schela de producție petrolieră Videlede desfășoarăpe principiul autoges- autogospodăririi, a de- adevărate mutații cali- munca tuturor munci- a specialiștilor, mutații în
a

nude- de

s-au luat în calcul toate sondele, inclusiv cele cu producții scăzute, ba chiar și cele abandonate. La ora actuală există grafice de lucru pe fiecare sondă în parte, urmărindu-se extragerea în medie a cel puțin 4,5 tone de țiței zilnic. In ultimele luni au fost reactivate 30 de sonde, care, practic, nu aveau nici un aport de producție.Dar așa cum avea să sublinieze tovarășul Radu Alecu, secretarul comitetului de partid, fără a subaprecia măsurile de ordin tehnic și organizatoric, ceea ce a determinat în mod substanțial sporirea continuă a producției a fost creșterea răspunderii în muncă a oamenilor. „Mai mult ca oricînd — ne spune dînsul — petroliștii noștri au înțeles că nici un efort nu este prea mare atunci cînd este vorba de interesele majore ale economiei naționale. Dealtminteri, prin toate acțiunile politico-educative pe care le întreprind, organizațiile de partid au urmărit și urmăresc să dezvolte spiritul revoluționar, să sădească în conștiința oamenilor ideea că a spori producția de țiței înseamnă astăzi, mai presus de orice, o înaltă datorie patriotică". Cum se manifestă acest spirit revoluționar ?Iată un exemplu, credem, sugestiv. Nu de mult, într-o după-amia- ză, , pe la ora 18, o furtună deosebit de puternică („cum nu am văzut pînă acum", ne spunea unul dintre, veteranii schelei) a provocat oprirea întregului parc de sonde. S-au înregistrat avarii pe liniile de 20 000

volțl, s-au ars numeroase motoare și transformatoare, implicațiile fiind deosebit de grave. A urmat o mobilizare generală a oamenilor din schelă, în frunte cu cei de la sectorul mecano-energetic, de la transporturi. Electricienii, abia ieșiți din schimbul întîi, s-au întors singuri de acasă, fără o convocare specială. S-a muncit, cum se spune, pe brînci, o noapte întreagă, pentru ca spre dimineață toate sondele să puse, treptat, în funcțiune.Petroliștii se află într-o nentă competiție cu timpul, lor este : „nici un minut să nu fie pierdut, sonda să lucreze Ia capacitate maximă !“. Aceasta nu ne doar un deziderat. Nu lucrare de venții la „doctorii lor" să nu facă tot ce pentru minată repede, sondă să producă din nou. în ziua documentării noastre, formația condusă de maistrul Constantin Șerbana repunea în funcțiune sonda 2 249 după înlocuirea pompei de fund, operație executată într-un timp de trei ori mai scurt decît prevăzut de termenul normat.__rîndul lor, două echipe de mecanici și electricieni, sub îndrumarea maistrului Dumitru Bobe, au înlocuit într-un timp record unitatea de pompare de la sonda 1901, iar la sonda 1 455 — cu o capacitate zilnică de 8 tone de țiței — formația de intervenție nr. 26 a schimbat în numai trei ore pistonul defect. Ca urmare, numărul de curse al unității de pompare a sporit de la 7 la 11 pe minut, iar producția de țiței — cu două tone. Am considerat firesc să consemnăm aceste episoade pentru că rezultatele din ultima vreme ale colectivului schelei din Videle sînt clădite pe muncă tenace, bine organizată, pe răspundere și abnegație.Oamenii muncii din această schelă de producție petrolieră știu că au de onorat sarcini deosebite în ce privește asigurarea cu hidrocarburi a economiei naționale. Rezultatele bune obținute în ultimele luni, perioadă în care producțiile zilnice s-au situat constant peste cele prevăzute în graficele stabilite, au permis recuperarea în mare măsură a restanțelor din prima parte a anului. întregul colectiv de aici este hotărît să muncească fără preget pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an și a angajamentului asumat în întrecerea socialistă : livrarea unei producții suplimentaro de 15 mii tone țiței.
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii^

fie re-perma- Devizarămi- există inter- care sonde-e posibil a fi ter- cît mai pentru ca

cel La

VASLUI O nouă

capacitate de producțieLa Combinatul de fire sintetice din municipiul Vaslui a fost finalizată și a intrat în funcțiune, cu o lună mai devreme, o modernă capacitate de producție. Este vorba de noua secție de fire poliesterice obținute din valorificarea superioară a firelor etirate prin prelucrare textilă în fire răsucite. De remarcat că mașinile și utilajele de înaltă productivitate sînt de concepție românească. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").Foto : Valeriu Tanasoff

ÎNCHEIEREA grabnica a pregătirilor
V V V

PENTRU ÎNSĂMINȚĂRILE DE TOAMNA
GIURGIU

grijă pentru intensificarea arăturilorîn această toamnă, agricultorii din județul Giurgiu au de insămînțat o suprafață de 120 912 hectare, din care, 65 800 hectare cu griu și 40 900 hectare cu orz și orzoaică. Este vorba, -deci, de un volum mare de lucrări ce impune o organizare temeinică a muncii, ordine și disciplină desăvîrșite, pentru a se asigura respectarea cu strictețe a tehnologiei in cazul fiecărei culturi. Și trebuie spus că, în aceste zile, în marea majoritate a unităților agricole se acționează cu cea mai mare răspundere pentru a se asigura culturilor ce se vor însămînța in curînd cele mai bune condiții de dezvoltare : pat germinativ bine pregătit, sămînță de calitate și de înaltă productivitate, o rotație corespunzătoare în cadrul asolamen- telor. Referindu-ne la organizarea asolamentelor, se cuvine menționat că, la indicația comitetului județean de partid, organele agricole au verificat la fața locului solele și parcelele pe care fiecare unitate agricolă și-a propus să amplaseze griul și orzul, unde va fi semănată rapița pentru boabe, unde se vor cultiva furaje.Sînt măsuri izvorîte din experiența multor unități din județ care anul acesta au obținut recolte bune. Ne referim, în acest context, la unitățile din consiliul agroindustrial Vedea, care, chiar în condițiile grele generate de seceta din

acest an, au realizat producții de griu de peste 4 000 kg la hectar. Este un rezultat care are la bază efectuarea de arături de cea mai bună calitate, folosirea de semințe din soiurile cele mai potrivite zonei. Directorul întreprinderii agricole de stat Vedea, inginerul Mihai Petcu, ne spune că recolta bună de griu și orz s-a datorat, totodată, faptului că in fiecare fermă s-a acordat o deosebită atenție încadrării semănatului în timpul optim și asigurării densității de plante la hectar prevăzute. Pregătirea viitoarei recolte de cereale păioase se face și acum tot sub semnul acestor exigențe. Au fost stabilite solele unde urmează să fie semănat orzul. Pe acestea s-a și recoltarea porumbului, și rarea terenului de resturi urmînd ca arăturile să
griul și trecut la la elibe- vegetale, fie efectuate cu cel puțin 15 zile înainte de a intra semănătorile in brazdă, într-un stadiu avansat se află pregătirile pentru însămințările de toamnă și in cooperativele agricole din acest consiliu. La cooperativa agricolă de producție Găujani, de exemplu, unitate care a început printre primele să recolteze porumbul, de pe acum aif fost arate și pregătite aproape 200 de hectare. Pe ansamblul județului, arăturile pentru însămințările de toamnă au fost executate pînă acum pe 45 la sută din suprafața prevăzută. In

Realizarea ritmică și integrală 
a planului la producția fizică

(Urinare din pag. I)

ultimele zile, ritmul a fost intensificat, folosindu-se aproape 1 000 de tractoare. Cu 600 v de tractoare se lucrează în două schimburi. Totodată, în unitățile de mecanizare sînt gata pregătite 652 de semănători, la care s-au făcut și probele, așteptînd acum momentul intrării lor in brazdă. De fapt, în cazul unora din ele acest moment a și sosit. In unitățile agricole din județ

semănate primele 2 700 hec- rapiță pentru boabe și cul- furajere. ’ Dar lucrarea ceaau fost tare cu turi mai importantă — semănatul griului și. al or.zului — se apropie, ceea ce face necesar ca toate pregătirile să fie încheiate neîntîrziat in fiecare unitate.
Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii

SATU MARE

Mai multă responsabilitate
/ pentru calitatea semințelor!In unitățile agricole din județul Satu Mare s-a acționat în acest an cu mai multă răspundere pentru pregătirea semințelor necesare in apropiata campanie de insămințare a cerealelor păioase, a celorlalte culturi de sezon. O dovadă in acest sens o con? stituie și faptul că, pînă la această dată, Inspectoratul județean pentru controlul calității semințelor a efectuat un număr mai mare de probe de laborator față de perioada. respectivă din anii trecuți. De asemenea, cantitățile de semințe respinse la analiză sînt de astă dată mult mai mici, respectiv 290 tone la sămînță de grîu și 440 tone la sămînță de orz.Chiar dacă rezultatele sînt mai bune decît în alți ani, nu se poate spune totuși că acum, cîn5 au mai rămas puține zile înainte de a fi pusă sub brazdă, sămînță necesară este asigurată in fiecare unitate cultivatoare. Facem această precizare pentru că, în afara cantităților respinse

la efectuarea probelor, există și altele — circa 700 tone — pe care unitățile agricole nici măcar nu le-au trimis spre analiză. într-o asemenea situație se află cooperativele, agricole din Homorod, Pomi, Pir, Negrești- Oaș, unde se pare că specialiștii cadrele de conducere au nevoie noi imbolduri, in pofida faptului semănatul orzului și griului bate ușă, în mod cert, aceste unități riscă să înceapă cu intirziere semănatul griului, dacă nu vor lua de urgență toate măsurile pentru a rezolva acum ceea ce trebuia să facă în vară, adică să obțină buletinele roșii pentru sămînță. Cit privește cantitățile de semințe respinse datorită calității lor necorespunzătoare, nu pot fi trecute cu vederea anumite manifestări de superficialitate, de lipsă de răspundere din partea unor cadre vinovate de crearea unor astfel de precedente nedorite. Chiar în cursul zilei de ieri, probele de sămînță aduse de

și de că la

cooperativa agricolă Gerăușa, din consiliul agroindustrial Ardud, au fost respinse pentru întreaga cantitate de 125 tone, de griu ; și aceasta din cauza numărului mare de spărturi, de boabe mărunte sau subdimensionate. Unitatea a primit această cantitate de semințe de la alte cooperative agricole din cadrul aceluiași consiliu agroindustrial, respectiv de la cele din Ghirișa, Rătești și Terebești. Inginerul-șef al acestui consiliu, tovarășul Ioan Pop, specialistul care răspunde de asigurarea semințelor, se plingea, în momentul cînd a sosit cu probele la laborator, de starea necorespunzătoare a seminței. Cu alte cuvinte, deși era conștient că semințele nu corespund cerințelor pentru simplul fapt că nici măcar nu au fost condiționate, le aduce totuși pentru probe la laborator. Ciudată mentalitate la. un agronom 1 Din motive similare au mai fost respinse probe de sâmință de griu aduse și de alte cooperative agricole : Sătmărel — 40tone, Cărășeu — 40 tone, Socond — 20 tone, „Someșul" Satu Mare — 15 tone.Exigența inspectoratului s-a manifestat și în cazul cînd s-a încălcat prevederea referitoare la limita maximă a cantității de semințe care poate constitui un lot pentru o probă, adică 20 tone. Bunăoară, I.A.S. Vetiș a primit două „Buletine informative", care echivalează tot cu o respingere, pentru că probele proveneau din două loturi cîntărind fiecare mai mult de 20 de tone. 'Sînt situații cu totul inadmisibile, care trebuie cit mai grabnic înlăturate, acum cînd nu este încă prea tîrziu, cînd se mai poate acționa eficient pentru asigurarea unor produc? ții cit mai mari la viitoarea recoltă.
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

producție. Dispunem, cum se știe, de un potențial tehnic considerabil, de fonduri fixe tare totalizează pe ansamblul economiei naționale mai mult de 2 000 miliarde lei. Este firesc, deci, ca această mare avuție, în care este încorporată munca întregului popor, să fie cît mai judicios gospodărită pentru a se asigura creșterea puternică a producției și eficienței economice. în interesul infăptuirii neabătute a programului de dezvoltare economico-socială a tării. în această privință esențial este ca în fiecare întreprindere să se urmărească consecvent încărcarea judicioasă a mijloacelor tehnice pe schimburi, pe secții și ateliere, in strinsă concordantă cu planul producției fizice, astfel îneît indicele de utilizare a capacităților productive să se situeze la nivelul maxim al posibilităților. Este important să se țină seama de faptul că un singur minut de nefuncționare a tuturor fondurilor fixe productive din economia națională echivalează cu pierderea i 3 milioane Folosirea și utilajelor ducției nu ignorarea prescripțiilor exploatare, întreținere a utilajelor. Așa cum conducerea partidului, întreprindere trebuie să se acorde întreaga atenție efectuării la termenele prevăzute și de bună calitate a reparațiilor, rcspectîndu-se cu strictețe graficele de revizie și întreținere a mașinilor și utilajelor, probleme care țin, întii de toate, de ridicarea calificării personalului muncitor, de întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. A forța o mașină sau un utilaj să lucreze peste limitele tehnice normate, sub justificarea de a se obține o producție mai mare, a nu organiza temeinic întreținerea și repararea mijloacelor tehnice, a admite comoditatea și indisciplina în respectarea normelor tehnice înseamnă a le condamna la o degradare prematură, a genera întreruperi accidentale funcționarea unor fonduri care s-au investit muncă, bani din avuția națională.Realizarea planului nu conceput fără o conlucrare oasă permanentă între întreprinderi. în interesul economiei naționale este necesar ca în toate împrejurările relațiile de cooperare îptre unitățile economice să aibă un dezvoltat caracter constructiv, de întrajutorare. Practica a dovedit că atunci clnd unitățile colaboratoare, mobilizîndu-și forțele, răspund prompt unor cerințe ale beneficiarilor, produsele finite planificate pot fi realizate integral, restanțele la producția fizică pot fi recuperate. Or, după cum a rezul- ytat din Investigațiile noastre, în-

națională echivalează unei producții de circa Ici.intensivă a mașinilor pentru sporirea înseamnă pro- nicidecum tehnice de și reparare a subliniat în fiecare

fixe timp în în șideeste fructu-

tr-o serie de situații aceste norme de bună colaborare nu au fost respectate. Să ne referim la un exemplu recent. Desigur, este bine că intreprinderea „Electromotor" din Timișoara depune eforturi, ce s-au dovedit fructuoase, pentru realizarea și depășirea planului la export. Dar această preocupare meritorie nu justifică nerespectarea unor obligații contractuale de cooperare față de alți parteneri din țară, cum este cazul întreprinderii „Neptun" din Cîmpina, ale cărei produse sint, de asemenea, încorporate in mașini și utilaje destinate exportului.Pentru realizarea în fiecare întreprindere a prevederilor de plan la producția fizică, o răspundere deosebită revine organelor și organizațiilor de partid. înfăptuirea tuturor sarcinilor de plan, organizarea judicioasă a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, încărcarea la întreaga- capacitate a mașinilor și utilajelor, inclusiv rezolvarea problemelor legate de nerespectarea unor obligații contractuale, trebuie urmărite perseverent de organizațiile de partid din întreprinderi. In același timp, organele locale de partid și de stat, ministerele economice au datoria să asigure un sprijin prompt in soluționarea problemelor care depășesc competența întreprinderilor in cauză. Trebuie bine înțeles că nu cu promisiuni din partea unor centrale sau ministere poate fi realizat planul, ci prin măsuri concrete eficiente, așa cum s-au angajat delegații acestor organe de resort la recentele adunări generale ale oamenilor muncii. Din partea ministerelor se cer acum acțiuni directe, fapte concrete pentru ca toate, absolut toate problemele privind aprovizionarea tehnico-materială, cooperarea interuzinală și chfer fundamentarea unor indicatori de plan să fie soluționate operativ, cu competentă, pînă la capătConcomitent cu eforturile pentru realizarea sarcinilor la producția fizică, în această perioadă întreprinderile și forurile de resort ale acestora trebuie să finalizeze o serie de activități și să rezolve o seamă de probleme privind pregătirea producției anului viitor, atît în ce privește organizarea internă a fabricației, cît și definitivarea contractelor economice.Oricit de complexe ar nile din această perioadă pot fi duse la bun sfirșit . nifestarea unui spirit de înaltă dăruire și răspundere in muncă, prin respectarea riguroasă a normelor de . ordine și disciplină, prin mobilizarea. tuturor colectivelor de oameni ai muncii spre valorificarea la capacitate maximă a potențialului tehnico-productlv, în scopul realizării producția tori.

fi, sarcl- a anului prin ma-

exemolare a planului la fizică, la ceilalți indica-
Comeliu CARIAN
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Oaspete drag al cooperatorilor din Grindu In timpul vizitei la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea

(Urmare din pag. I)Adresindu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a . spus : „La revedere, dragi tovarăși ! Doresc să adresez cercetătorilor de la institutul Fundulea felicitări pentru rezultatele obținute, pe care le-am văzut in timpul vizitei, precum și urarea de a realiza noi soiuri și hibrizi de plante agricole de mare productivitate, care să corespundă necesităților agriculturii noastre socialiste. Vă urez noi succese, multă sănătate și fericire !“.Următorul obiectiv al vizitei de lucru întreprinse în județul Călărași 
a fost COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE PRODUCȚIE DIN 
COMUNA GURBĂNEȘTI, u- nitate distinsă cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmplnat de cooperatorii, mecanizatorii, de toți locuitorii acestei așezări cu nețărmurită dragoste, stimă și respect, exprimate prin puternice ovații și urale.Urarea de bun venit în mijlocul locuitorilor, comunei Gurbănești este însoțită de rugămintea adresată secretarului general al partidului de a gusta, după datina strămoșească, din pîinea și sarea acestui pămînt. Cn grup de șoimi ai patriei, pionieri și tineri oferă frumoase buchete de flori.Gazdele invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze ferma Codreni, unde se află o solă de porumb în cultură intensivă. Președintele cooperativei agricole, Dinu Daniliuc, informează că de pe această solă, de circa 200 de hectare, urmează să se obțină o producție de circa 15 000 de kg știuleți la hectar, în condiții de teren neirigat și la o densitate de 62 000 de plante. Totodată, gazdele arată că lanurile de porumb se prezintă bine pe întreaga suprafață de 720 de hectare cultivate, iar producția estimată este de 7 500 kg boabe la hectar.Secretarul general al partidului apreciază recolta și cere specialiștilor să promoveze cu mai mult curaj creșterea densității plantelor la hectar, mai ales pe suprafețele iriga- bile și să extindă cit mai mult posibil culturile duble, inclusiv cele destinate furajării animalelor.în continuare, este vizitat complexul de vaci al cooperativei. Secretarul general al partidului este informat că această unitate dispune de o mie de bovine, din care mai bine de jumătate sînt vaci și juninci. La sfîrșitul lunii august producția de lapte pe vacă furajată a fost de 3 250 litri, iar pînă la sfîrșitul anului aceasta va ajunge la 4 500 litri,' Ca urmare a măsurilor luate pentru optimizarea activității din sectorul zootehnic, natalitatea a crescut, ajungindu-se să se obțină 100 de viței de la 100 bovine matcă, rea- lizindu-se astfel un efectiv de 200 de animale în plus față de prevederi. Unitatea din Gurbănești a devenit o furnizoare recunoscută de juninci și vițele pentru popularea altor ferme din județul Călărași.Au fost vizitate, apoi, cîteva grajduri, precum și terenul amenajat pentru stabulația liberă a animalelor. Apreciind bunele rezultate obținute în creșterea animalelor de către cooperatorii din Gurbănești, secretarul general al partidului a arătat că ele pot fi și mai bune. în acest context, s-a recomandat să se extindă pășunatul natural, în special pentru tineretul bovin.La Încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu cooperatorii, mecanizatorii prezenți, interesîndu-se de condițiile de muncă și viață, de preocupările lor. La despărțire, secretarul general al partidului le-a urat noi succese în activitatea lor, multă sănătate și fericire.Vizita secretarului general al partidului a continuat la COOPERA
TIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE DOR MĂRUNT, uni- tate care și-a cucerit, în ulîimii ani, o binemeritată faimă pe seama creșterii, de la an la an, a recoltelor și, pe această bază, a averii obștești și veniturilor cooperatorilor. Realizările deosebite obținute de harnicii țărani din această cooperativă au fost răsplătite cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, cu numeroase ordine ale Republicii Socialiste România. La Dor Mărunt, pe o suprafață de 6 000 de hectare, aproape in întregime irigată, s-au obținut in ultimii ani producții medii de 5 400—5 500 kg grîu, de 8 000—9 000 kg porumb boabe, de 42—45 tone sfeclă de zahăr la hectar. La grîu, în acest an, în ciuda 

condițiilor climatice nefavorabile, recolta a fost de 4 400 kg la hectar, iar la porumb, cultură care ocupă peste 1 000 hectare, se estimează o recoltă de 15 600 kg știuleți la hectar. Rezultate bune au fost dobin- dite și în cele trei ferme zootehnice, care cupri..a 4 200 de oi, 7 200 porci, 120 000 de găini ouătoare, precum și 3 000 de nutrii.Elicopterul prezidențial a aterizat în apropierea unor mari sole cultivate cu porumb și soia. La coborire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu deosebită căldură de sute de țărani cooperatori aflați în cimp, la lucru, care și-au manifestat nețărmurita dragoste față de secretarul general al partidului pentru grija permanentă pe care o poartă dezvoltării și modernizării agriculturii, creșterii nivelului de trai al țărănimii, al întregului popor, înfloririi satului românesc. în numele celor prezenți, președintele cooperativei agricole Dor Mărunt. Constantin Popa, Erou al Muncii Socialiste, a urat, din adîncul inimii, bun venit secretarului general al partidului, exprimîndu-i bucuria tuturor locuitorilor acestei vetre de pîine din Bărăgan, de a-1 avea oaspete drag.O formațiune, alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul. Ca semn al prețuirii și caldei ospitalități, bătrînul Dumitru Mușat. țăran pensionar, îl invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să guste din pîinea rodită în această vară pe ogorul mănos al cooperativei. Pionieri și șoimi ai patriei oferă buchete de flori.Dialogul de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu specialiștii și cooperatorii unității s-a concentrat pe măsurile care urmează a fi întreprinse pentru sporirea și mai însemnată a producțiilor vegetale și animale. La fața locului, direct în lanurile de porumb, s-a analizat modul în care se respectă toate verigile tehnologice la această cultură, s-a apreciat că, deși densitatea este, în general, în limitele prevăzute, sînt totuși parcele unde s-ar fi putut semăna mai multe plante pe unitatea de suprafață, ceea ce ar fi condus la creșterea producției la hectar. De aceea, s-a cerut să se asigure prin semănat cîte două plante în același cuib — după experiența de la Fundulea — situate la distanțe corespunzătoare, pentru a se permite dezvoltarea lor normală. De asemenea, a fost subliniată importanța efectuării la timp și de calitate a tuturor lucrărilor de întreținere, astfel incit să fie asigurate toate condițiile obținerii unor producții înalte, de peste 20 de tone de știuleți la hectar.Vizitînd un lan de soia, tovarășul Nicolae Ceaușescu a constatat că, deși producția este bună, se vede că distanța dintre rînduri este prea mare, recomandînd specialiștilor să micșoreze această distanță la jumătate, așa cum se procedează la 
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Fundulea, fapt ce poate asigura o producție de peste 4 000 kg la hectar. La toate culturile, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să folosim intens pămîntul, întregul fond funciar să fie gospodărit cu maximă responsabilitate. Secretarul general al partidului a relevat că prin mai buna utilizare a mijloacelor tehnice din dotare, prin respectarea strictă a tehnologiilor — mai cu seamă prin asigurarea densității prevăzute- și aplicarea lucrărilor de întreținere la timpul optim — se pot obține, indiferent de condițiile climatice, recolte mari și stabile. Pe aceeași linie s-a relevat că există posibilitatea .practicării unor culturi succesive și intercalate, reali- zîndu-se o folosire mai intensă a potențialului productiv al pămîntulul și, totodată, obținerea unor importante venituri suplimentare.Sintetizînd impresiile bune pe care î le-a lăsat această vizită, precum și indicațiile date cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat cooperatorilor și mecanizatorilor prezenți în cîmp, spunîndu-le :„Dragi tovarăși,Doresc să vă felicit pentru culturile pe care Ie aveți. Ați putut constata cc recolte obțineți atunci cind respectați densitatea prevăzută. Aveți irigații și va trebui să obțineți peste tot 20 000 kg porumb la hectar.Puteți să obțineți recolte mari, să aveți venituri mari și să vindeți la stat cît mai mult. Eu vă doresc să obțineți anul viitor la fiecare hectar, maximum de producție.încă o dată vă felicit pentru rezultatele de pină acum și vă doresc succese și mai mari, multă sănătate și fericire".Cei prezenți au primit cu puternice ovații îndemnurile și indicațiile secretarului general al partidului. Ele mobilizează voința lucrătorilor ogoarelor de aici de a munci cu toată răspunderea pentru a smulge pămîntului cît mai multe roade, adu- cindu-și, în acest fel, contribuția la înfăptuirea exemplară a programelor stabilite de conducerea partidului pentru dezvoltarea agriculturii.în această atmosferă, elicopterul prezidențial a decolat, îndreptîndu-se spre Căzănești.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat COMPLEXUL 
DE LA CĂZĂNEȘTI AL COM
BINATULUI PENTRU PRO
DUCEREA SI INDUSTRIALI
ZAREA CĂRNII DE PORC - 
IALOMIȚA.Elicopterul prezidențial a aterizat pe o pajiște de la marginea comunei Căzăneșți. Pe o mare pancartă era înscrisă urarea : „Bine ați venit în județul Ialomița, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 1“ în întîmpinarea secretarului general al partidului se aflau mii și 

mii de locuitori din Căzănești, Ba- laciu, Ciochina, Gheorghe Doja și din alte comune învecinate, care au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire deosebit de călduroasă. Se scanda cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“, cei prezenți dînd și cu acest prilej expresie sentimentelor lor de adîncă stimă și deosebită prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru activitatea sa neobosită pusă în slujba înfloririi patriei, ridicării continue a bunăstării întregului nostru popor.în numele locuitorilor județului Ialomița, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat de primul secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., Gheorghe Tănase.O formație, alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, prezintă onorul.Duoă tradiția acestor meleaguri, un bătrîn localnic însoțit de tineri și tinere în costume naționale, întîmpi- nă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pîine și sare și ploști cu vin.Pionieri oferă buchete de flori secretarului general al partidului.In uralele și ovațiile celor prezenți se ajunge la Complexul Căzănești al Combinatului pentru producerea și industrializarea cărnii de porc — Ialomița, unde secretarul general al partidului este întîmpinat, de asemenea. cu vii și îndelungi urale. Erau de față Ion Petre, ministrul construcțiilor industriale, Ferdinand Nagy, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Gheorghe Ciolănescu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, șeful departamentului a- griculturii de stat.în fata unor machete și grafice, directorul combinatului. Ion Drăghici, prezintă secretarului general al partidului principalii indicatori de producție și eficientă economică pe a- nul în curs și pe întregul cincinal ai acestei unități, care are în prezent circa 497 009 capete de porcine. Se raportează cfă, pînă la sfîrșitul anului. in cele șase complexe ale combinatului se va ajunge la un efectiv de 531 000 porci, depășindu-se astfel prevederile. Se subliniază că principala preocupare a specialiștilor din combinat este sporirea continuă a indicilor de creștere și îngrășare a porcinelor și livrarea în mod ritmic a cantităților de carne planificate. Ca urmare, anul acesta se prevede depășirea cu 500 de tone a producției de carne livrată.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze apoi halele de gestație și maternitatea, precum și cele de tineret și îngrășare.Cu acest prilej, gazdele raportează secretarului general al partidului că au fost terminate lucrările de investiții pentru atingerea producțiilor stabilite de conducerea partidului și statului. Au fost dezvoltate și modernizate. de asemenea, halele de reproducție și îngrășare. Se relevă, în

La cooperativa agricolă de producție Dor Măruntcadrul discuțiilor, cîteva date tehnice care atestă că noile capacități de producție intrate în funcțiune sînt dotate cu instalații moderne, astfel Incit asigură mecanizarea complexă a procesului de producere și industrializare a cărnii de porc, începind de la hrănirea animalelor și pină la sacrificarea lor. Complexul de la Căzănești, cel mai mare din cele șase unități de acest fel ale combinatului, arată gazdele, numără în prezent 23u 000 capete porcine față de 129 000 cîte avea în 1979. în componența combinatului intră și un abator propriu, care permite sacrificarea anuală a unor animale totalizînd o greutate de circa 11 000 tone, precum și realizarea a 1 600 tone de preparate diferite din came.Analizînd rezultatele bune obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul de muncă al combinatului și a indicat să se introducă o tehnologie nouă de creștere și îngrășare a porcilor, tehnologie corespunzătoare resurselor furajere de care dispune în prezent țara noastră. S-a cerut, totodată, ca asemenea mari combinate pentru producerea și industrializarea cărnii — ca cel din Ialomița — existente în țară să fie organizate în așa fel incit să devină adevărate centre de îndrumare a întregii tehnologii și a întregii producții de carne de porc în județele în care funcționează și pentru toate sectoarele de producție similară.La plecarea din Căzănești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat din nou cu dragoste și stimă de miile de cetățeni care scandau cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general.Adresindu-se celor prezenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Dragi tovarăși,Ne-au făcut o impresie bună activitatea de la Combinatul pentru producerea și Industrializarea cărnii de porc — Ialomița, rezultatele obținute de colectivul acestei unități. Aș dori să adresez felicitări tuturor oamenilor muncii din combinat, tuturor oamenilor muncii din agricultura județului dumneavoastră, pentru rezultatele de pînă acum și urarea de a obține realizări tot mai bune la toate culturile, incepind cu griul, orzul, porumbul și celelalte culturi, precum și în zootehnie.Vă felicit din nou pentru rezultatele obținute și vă urez succese toi mai mari, multă sănătate și fericire.La revedere, dragi tovarăși I".O primire entuziastă, plină de bucurie, i-au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și lucrătorii ogoarelor COOPERATIVEI A- 
GRÎCOLE DE PRODUCȚIE 
GRINDU, ultimul punct al vi

zitei de lucru. La aterizarea elicopterului prezidențial, mii de cetățeni din această localitate lalomițea- nă. ce șl-au cîștigat un binemeritat prestigiu datorită bunei gospodăriri a pămîntului și producțiilor obținute. au aplaudat cu putere, au scandat îndelung numele partidului și al secretarului său general.în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu au venit reprezentanți al organelor locale de partid și de stat, ai cooperativei agricole de producție, care i-au urat un călduros bun venit. Un grup de pionieri a oferit flori.Emoționant și semnificativ pentru sentimentele pe care le nutresc oamenii muncii față de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost momentul în care trei dintre localnicii vîrst- nici — Frusina Petrache, mamă eroină care a dat naștere și a îngrijit 10 copii, precum șt cooperatorii pensionari Ioniță Costandache și Ștefan Ion — au dat glas bucuriei celor din Grindu de a-1 avea ca oaspete drag pe secretarul genera] al partidului.în timpul vizitării cooperativei agricole de producție din localitate au fost evidențiate rezultatele bune înregistrate de această unitate fruntașă. răsplătită în decursul ultimilor ani de două ori cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, cu alte înalte distincții, pentru succesele deosebite in producție.Prezentînd activitatea cooperativei, președintele C.A.P. Grindu, Eroul Muncii Socialiste Mircea Dan An- ghel, a subliniat preocuparea constantă a țăranilor cooperatori pentru valorificarea cît mai eficientă a pămîntului, pentru obținerea unor producții vegetale și animale tot mai bune. Semnificativă este evoluția avuției unității, care a ajuns în prezent de circa 10 ori mai mare decit în 1965.în timpul vizitării fermei de vaci cu lapte, a fost relevat faptul că la C.A.P. Grindu există în prezent numai animale de rasă foarte bună, care asigură producții mari de lapte și carne. S-au remarcat buna îngrijire și furajare a animalelor, condițiile deosebite de Igienă, ceea ce constituie premisele de bază ale realizării planului la toți indicatorii economici. Un exemplu elocvent îl constituie sporirea producției medii anuale de lapte, indicator ce a atins în acest an circa 4 000 litri pe vacă furajată.Vorbind despre preocuparea colectivului de a dezvolta în continuare sectorul zootehnic, președintele cooperativei a arătat că in acest an ponderea producției zootehnice a ajuns la 40 la sută din total.Au fost vizitate în continuare alte capacități de creștere a animalelor, un adăpost pentru tineretul bovin, maternitatea. Peste tot se fac remarcate construcțiile moderne, funcționale. curate, bine aerisite și Îngrijite. 

Peste tot același cuvînt de ordine — grija față de asigurarea bazei furajere corespunzătoare, a tuturor condițiilor pentru creșterea efectivelor și a producției.Secretarul general al partidului a avut cuvinte de apreciere pentru munca prestată in sectorul zootehnic.Au fost analizate, de asemenea, rezultatele in domeniul cerealelor si plantelor tehnice. Oprindu-se într-un lan de porumb, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat cu atenție starea culturii, modul in care s-au efectuat lucrările de întreținere, apreciind că densitatea este corespunzătoare, că plantele s-au dezvoltat bine, ceea ce va asigura o recoltă bună.Aceleași constatări au fost făcute și în ceea ce privește cultura sfeclei de zahăr. Gazdele au precizat că, deși' sfecla a fost reinsămințată, datorită înghețurilor din primăvară, plantele s-au dezvoltat bine, aștep- tîndu-se o producție medie de circa 38 tone la hectar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că intr-adevăr producția este bună și a recomandat să înceapă recoltarea in luna octombrie, cind sfecla va lua și mai mult in greutate și va avea un conținut mai bogat de zahăr.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Ialomița s-a Încheiat aici, la Grindu. în aceeași atmosferă vibrantă, de entuziasm, ce a caracterizat întreaga desfășurare.Miile de cooperatori au ovaționat cu putere, au aclamat îndelung. S-a scandat, minute în șir, „Ceaușescu— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.La despărțire, adresîndu-se celor prezenți, secretarul general al partidului a spus : „Dragi tovarăși cooperatori, doresc să vă adresoz felicitări pentru rezultatele pe care le aveți și în acest an, deși în condiții grele. Am vizitat și sectorul zootehnic și cîteva loturi în cimp șl am putut constata cu multă bucurie că se desfășoară o activitate susținută și rezultatele slnt bune.Încă o dată vă felicit și vă urez să obțineți succese cit mai mari în toate domeniile de activitate. Multă sănătate șl fericire !“.Cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost primite cu deosebită satisfacție, cu deplină mindrie patriotică. Sentimentele de dragoste și stimă, de profundă recunoștință ale celor ce trăiesc și muncesc pe aceste pămînturi ialomițene față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și-au găsit, din nou, reflectarea în impresionantul entuziasm cu care țăranii cooDeratori din Grindu și-au luat rămas bun de la conducătorul partidului și statului.în aplauzele și uralele celor pre- zenți, elicopterul prezidențial a decolat, îndreptindu-se spre București.
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Incepind să colecționeze tim
bre, insigne și monede incă din 
vremea cind se afla pe băncile 
liceului, Constantin Predescu 
din Constanța, aflat acum la 
virsta pensionării, a devenit și 
colecționarul a nu mai puțin de 
15 diplome care-i răsplătesc a- 
ceastă strădanie. Intre acestea 
se află diploma pentru locul iu
tii obținut in 1980, la Arad, la un 
concurs al colecționarilor de in
signe și alta similară, 
un an mai tirziu, la un 
organizat la Timișoara.

Colecțiile lui cuprind 
cu teme dintre cele mai diverse, 
iar monedele prezintă o valoare 
deosebită atît prin vechimea, cit 
și prin proveniența lor. Ca 
cele din colecția de timbre.

Pasiunea de colecționar

primită 
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transmis-o și fiicei sale, care fine 
să-l întreacă. Numai că, la rîn- 
du-i, s-ar putea să fie și ea în
trecută de... fiica ei, adică de ne
poata lui Constantin Predescu, 
dovedind de pe acum multă si
lință și iscusință.
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Aflindu-se intr-o misiune de 
studii de-a lungul canalului 
Șontea din Delta Dunării, un 
grup de omitologi a observat, 
spre marea surprindere, mii 
și mii de lăcustari, păsări in- 
tîlnite foarte rar pe meleagurile 
noastre. Se aflau intr-un scurt 
popas in .drumul lor spre zări 
numai de ele știute. Sălciile de 
pe malurile canalului păreau ca 
niște pomi plini de roade galbe
ne. Deloc impresionate de zgo
motul vasului ce trecea prin a- 
propierea lor, păsările au fost 
observate timp îndelungat. Hra
na preferată a acestor păsări 
sint lăcustele, de unde șl denu
mirea populară de lăcustar.

Pentru foloasele pe care 
aduce, distrugînd un mare 
măr de insecte dăunătoare, 
locurile de origine 
este ocrotit prin lege.

le 
nu- 

in 
lăcustarul

i Ca firul Ariadnei
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în loc să aibă grijă de bunu
rile obștii, paznicul Vasile Su- 
ciu de la cooperativa agricolă 
din Sătmărel, județul Sgtu Mare, 
a închis ochii și a... deschis 
poarta pe care au intrat doi rău
făcători. Aceștia au înșfăcat 
dintr-o remorcă un sac cu griu in 
și au plecat cu el să-l vindă. 
Au și găsit repede un amator 
de chilipir, dar, tocmai cind bă- 
teău palma, se ijonîehesc toți 
trei cu un om al legii. Făptașii 
au rămas ca la... dentist. In 
sfirșit, unul dintre ei, revenin- 
du-și din uimire, l-a întrebat pe 
omul in uniformă albastră :

— Nu-i așa că ne-a dat de gol 
paznicul 1

— Nu el, ci voi singuri. Sacul 
a avut o mică spărtură și ați lă
sat in urma voastră o diră de 
boabe care m-a adus pină aici.

Și astfel, cei doi, împreună 
cu paznicul, au trebuit să răs
pundă pentru fapta lor fără 
nici un... bob zăbavă.
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Aceeași meteahnă
Nu se cunoșteau intre ei, dar 

aveau aceeași meteahnă. Adrian 
Găvan, de profesie mecanic, Io
sif Salomon, conducător auto 
din Bistrița, și Ștefan Cotoc, de 
ocupație... fără,, din Simioneștl, 
provocau aproape in fiecare sea
ră scandaluri după scandaluri.. 
De cum veneau acasă, cei trei 
căutau gîlceavă cu luminarea și 
începeau să-și bată soțiile, să le 
alunge din casă. Azi așa, miine 
așa, pină cind vecinii au sesizat 
organele de ordine care au po
tolit zelul „zmeilor" cu cite 4 
și, respectiv, 6 luni închisoare 
contravențională. Acum e liniș
te. Să sperăm că nu va mai fi 
tulburată_ nici după întoarcerea 
lor.

I Finul bunicului
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Nesupravegheat, un băiețel in 
virstă de 5 ani, aflat in vizită 
la bunicii săi din satul Iaz, ju
dețul Sălaj, se juca prin curte. 
Mai intra in casă, mai ieșea 
pe-afară, pină a găsit o cutie 
de chibrituri. A luat-o frumușel 
și s-a dus drept la șura cu fin. 
A scăpărat citeva bețe, ca să 
vadă, probabil, dacă finul buni
cului e destul de uscat și dacă 
arde sau nu arde.

Și a ars ! A ars și finul, au 
ars și alte bunuri in valoare de 
multe mii de lei.

Nepoței și nepoțele, aveți gri
jă de bunici !
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Imprudență
Ca să-i facă o plăcere fiului 

său cu care se afla pe malul la
cului de acumulare din zona 
comunei Dumbrăvița, județul 
Brașov, tatăl a luat salteaua 
pneumatică și s-a avintat îm
preună cu copilul spre mijlocul 
apei. La un moment dat, băiatul 
a alunecat de pe saltea. Tatăl a 
sărit imediat în apă să-și salveze 
fiul. Dar nici el și nici fiul său 
nu știau să înoate, th ajutorul 
lor a sărit imediat un cunos
cut, care a reușit să salveze 
băiatul, aducîndu-l la mal. S-a 
intors pentru a da o njină de 
ajutor și tatălui, dar intre timp 
acesta dispăruse in adincul 
apelor...

I
L

Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

As-au integrat„...Mă întrebat! cum in viața organizației cei zece tineri comuniști primiți în ultima vreme in rîndul membrilor de partid 7 Răspunsul nu poate fi decît pozitiv. Pentru că, înainte de a finaliza acest moment important din viata lor, noi ne-am orientat asupra acelor tineri care, prin întreaga lor activitate, prin comportarea în muncă și societate, să merite înaltul titlu de comunist. Dar am socotit și socotim că primirea în rindurile partidului este primul moment al devenirii lor comuniste. Abia de aici înainte începe adevărata perioadă a formării lor ca revoluționari, ca militanți comuniști".Pentru a se face mai bine înțeles, Nicolae Năstăsoiu, secretarul biroului organizației de bază de la secția mecano-sudură a întreprinderii de mașini-unelte pentru presare și forjare Tîrgu Jiu, apelează la un exemplu concret. Cel al tinărului lăcătuș Ion Geamănu. A fost primit in partid anu) trecut. în luna în care împlinea 24 de ani. Ca meseriaș se spunea despre el că are „mîlni de aur". Ochiului atent al secretarului de partid nu i-a scăpat însă din vedere faptul că în acest tînăr nu ardea, cu toată forța, flacăra aceea numită ambiție, proprie vîrstei, care deschide permanent drumul spre autodepăși- re. „Cum să' procedăm — s-au întrebat tovarășii din biroul organizației de bază — pentru a-1 ajuta să depășească cit mai repede acest moment inerent pentru structura lui umană ?“.Secretarul biroului organizației de bază l-a urmărit îndeaproape, l-a ajutat ori de cîte ori a fost nevoie, i-a insuflat încredere în forțele proprii și intr-un an de zile formația condusă de tînărul comunist a devenit fruntașă pe întreprindere. Dar ce-1 bucură și mai mult pe secretarul de- partid e faptul că tînărul co- munist_Geamănu s-a maturizat mult și politic în această perioadă. Nu este aproape adunare generală de partid în care să nu ia cuvîntul, să nu facă propuneri pentru îmbunătățirea muncii sau să nu critice nea-
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SPIRITULUIjunsurile pe care le observă în munca tovarășilor săi.De ce am insistat asupra acestui exemplu 7 Pentru că el exprimă cit se poate de bine cum trebuie înțeleasă grija pentru educarea tinerilor comuniști, pentru revoluționari. Cu- atît mai mult cu cit în municipiul Tîrgu Jiu au fost primiți in partid, în ultimii doi ani, peste 1 700 de comuniști. O grijă care trebuie să pornească nu de la prejudecata, existentă încă in anumite locuri, că „tinerii au timp să mai, crească", ci de la convingerea că
formarea lor ca

REVOLUȚIONARrea diverselor sarcini aflate în atenția organizației de bază. In repartizarea acestor sarcini ținem seama de faptul că ele trebuie să aibă și un caracter educativ, dar să le și solicite cit mai mult capacitatea profesională. Așa, de pildă, după primirea în partid, Antonica Tănăsesctt a fost numită propagandist. Elvirei Negrea i s-a încredințat sarcina de a activa ca tînărâ comunistă în cadrul biroului organizației de bază U.T.C. Ne preocupăm ca toți membrii de partid noi să aibă o sarcină concretă și obișnuim să-i punem periodic, de obicei
VIAȚA DE PARTID IN MUNICIPIUL TlRGU JIU

DE CARACTERE

virsta tînără este virsta marilor elanuri și energii, virsta însușirii profunde a spiritului revoluționar. Atunci cind le arăți încredere, cind le asiguri posibilitatea să se afirme, să dovedească ce pot, cind îi îndrumi cu atenție spre reușită și cind ti ajuți să evite eșecul.Preocupări similare pentru integrarea tinerilor comuniști în viata organizației pentru educarea lor revoluționară, am întîlnit și la alte organizații de partid. în mod deosebit la cele de la întreprinderea de articole tehnice din cauciuc si cauciuc regenerat. în anul trecut și pe primele opt luni din acest an, aici . s-au primit peste 100 de noi membri de partid. Majoritatea provin din rindurile organizațiilor U.T.C. modalitățile obișnuite de politică — stabilirea unor cu experiență care să se continuare de pregătirea drarea în forme ale învățămintului politico-ideologic, orientarea spre continua perfecționare a pregătirii profesionale — punem un accent deosebit, ne spune Ion Lăutaru, secretarul biroului organizației . de partid de la secția mecano-energeti- că și automatizări, pe antrenarea acestora de la Început la soluționa-

„I’e lingă pregătiră comuniști ocupe în lor, înca-

o dată pe an, să raporteze in fața comuniștilor asupra modului in care și le îndeplinesc".Modalități de a-i ajuta pe tinerii comuniști să se integreze cit mai repede în viata organizației, de a le dezvolta calitățile revoluționare șint, fără îndoială, multe. Ele se manifestă intr-un mod eficient , sau mai puțin eficient, în funcție de investiția de efort, de grija pe care o arată in această privință organizațiile de partid. Există, din păcate, pe alocuri și tendința — situație pe care am în- tîlnit-o și cu prilejul acestei investigații — de a considera activitatea de educare a tinerilor comuniști încheiată odată cu primirea lor in rindurile partidului. Exemple 7 Discutăm, de pildă, la întreprinderea de produse refractare „Unirea" cu două tinere comuniste. Cu Viorica Anghe- lache și Maria Danciu. Amindouă muncitoare destoinice. Amindouă apreciate pentru buna lor pregătire profesională, pentru aportul avut la rezultatele obținute de colectiv. Dar la întrebarea : „Ce sarcini ati primit ca tinere comuniste ?“, răspunsul lor a fost parcă tras la șapirograf : „Participăm la ședințe, plătim cotizația, ne facem datoria în muncă". Atit și nimic mai mult. într-adevăr.
CRONICA FILMULUI

MESAJ AL OMENIEIDupă ecranizarea unor nuvele importante, făcută în chip atit ce personal de Dan Pița și Mircea, Ve- roiu, opera lui Ion Agârbiceanu revine in atenția iubitorilor filmului prin intermediul unui cineast din generația de mijloc : Nicolae Mărgineanu (autor a'l scenariului și regiei), care șira aliat, în chip inspirat, pentru dialoguri, pana prozatorului Petre Sălcudcanu.Opera care a stimulat de data aceasta filmul — intitulat „întoarcerea din iad" se numește ,,Jandar-« mul". Este o nuvelă mai întinsă ' (apărută mai întîi în 1928 și amplificată în 1961), un „text de antologie" după opinia avizată a profesorului Ion Vlad. Alegîndu-și eroii din lumea satului maramureșean. Agârbiceanu povestește aici, cu acea simplitate blinda, înțelegere și curiozitate ce-i e caracteristică, patimile unor eroi care iubesc pătimaș și adine ; Iubiri declanșate ca sub puterea unei vrăji, răscolite și distruse de cataclismul și dezordinea primei conflagrații mondiale.Ca și în alte, rînduri (aș zice, mai mult chiar ca in alte situații), urmărirea drumului de la proză la scenariu e revelator : pentru centrele de interes pe care le stîrnesc azi ' clasicii ;• prin demersurile făcute de creatori întru sublinierea valorilor majorei actualității operei inspiratoare.Realizatorii filmului „întoarcerea din iad" respectă particularitățile viziunii tratării, stilul scriitorului (mai ales în prima parte a filmului), rețin însă, mai ales, lumea și tematica nuvelei.Remarcabile sint în film .simplitatea povestirii cinematografice, cele dinții secvențe in care se creează ambianța satului maramureșean la începutul secolului, in care se portretizează și se schițează relații, se surprinde dezlănțuirea patimilor. Acolo unde Agârbiceanu nara calm, ușor discursiv, repetitiv, cind exact, cind ambiguu, cineaștii sugerează concis, succint, cu mijloace cinematografice pregnante. îmbinind forța imaginii fluente, sensibile, lirice, de un lirism bărbătesc nescu, premiat nai al filmului expresivitatea Tăranu, realizatorii filmului potențează neliniștea personajelor și argumentează actualitatea scrisului lui Agârbiceanu, decupind' problematica iui mai largă, general umană. Detaliile accidentale și în- timplările mai puțin semnificative sînt estompate.In acord cu esența viziunii operei lui Agârbiceanu — viziune limpezită mai ales in finalul nuvelei — filmul realizat de Nicolae Mărgineanu urmărește atent și elaborat relația omului cu istoria. Spațiul de „veritabilă tragedie a este invadat și „tragediei genocidului", fruntă universul intim al individului cu timpul în care trăiește, cu evenimentele care irumo în existența sa, brăzdînd-o, schimbînd-o

4?

ori, din contră, făcînd să iasă Ia suprafață trăsături, însușiri necunoscute. în sublinierea semnificației acestei relații dintre om șl istorie, filmul atinge, cred, maximum de interes. Un interes suscitat de faptul că sub ochii noștri Dumitru, un personaj puternic și rău, aproape intratabil (datorită forței sale de a nu se teme de nimic), se „transformă" sub acțiunea unui eveniment ce pune in discuție in-* săși condiția umană, dreptul ei la viață. Războiul, cu tragediile pe care le provoacă, departe de a-i „înrăi" pe acești oameni ai satului românesc, scoate Ia iveală imensul fond de omenie ce zace in adîncuri, spiritul camaraderesc, de solidaritate umană cu cel lovit de o forță oarbă, inumană. Omenia impresionantă a lui Ion Roșu, țăranul

(autor : Vlad Paula Festivalul națio- de la Costinești), cu muzicii lui Cornel

patimei"ssumat de cel alSe con-

eare avea toate motivele și condițiile de a se răzbuna pe rivalul său, Dumitru, devine, intr-un chip simbolic, nucleul ideatic central al filmului și ea, această omenie, marchează intr-un chip specific celelalte personaje. , Filmul vine în acest fel pledoarie pentru înțelegere umană, pentru frumusețe^ omeniei incompatibile cu războiul devastator, cu spectrul dezlănțuirii unor forțe capabile să distrugă ființa umană — expresie a unui cumul de însușiri și virtuți ce, în mod normal, ar trebui să participe la viață, dragoste, creație. Purtătorul acestor flori alese ale omeniei incoruptibile este țăranul român care niciodată n-a dorit războaie, conflicte armate, care și-a iubit semenii, casa, pămîntul natal și a pus mina pe armă numai atunci cind au fost amenințate glia strămoșească, ființa națională, existența ca popor. „întoarcerea din iad", prin ceea ce are mai bun, este, astfel, o „întoarcere" a omului la rosturile sale firești dintr-o confruntare în care, simbolic, victoria este de partea omeniei, a spiritului uman : țăranul Ion Roșu simbolizează forța cu care binele, bunătatea și simțul dreptății se opun cu succes răului, nelă- sindu-se desfigurate de încercările prin care le-a fost dat să treacă.Frontul (care era pe cea mai întinsă parte a povestirii sugerat în fundal) ajunge în prim-planul filmului. Prin secvențele ce adîncesc și dezvoltă relațiile de pe front ale celo? doi bărbați vedem cum omul triumfă, solidar cu omenia pe care o întruchipează (Ion Roșp iși uită

Și de- o vibrantă

„gelozia de moarte" și îl duce în circă pe Dumitru grav rănit, pentru a-1 salva — prin obuze, prin valurile de pămînt și șocul rafalelor, prin kilometri de noroaie). Ura, oricît de ascuțită (și dintr-o perspectivă intimă — întemeiată), nu are durată, se poate stinge in fața . a ceea ce amenință viața. Din alt unghi, filmul arată (cu argumentele eposului de factură realistă și cu. mijloacele artei) că tragediile solidarizează. în fața unei situații cruciale, a unei mari catastrofe, oa- inenii simpli, cum sînt țăranii din acest film, iși relevă bogăția sufletească, inalterabila lor structură morală. „întoarcerea din iad" sub,- liniază emoționant generozitatea, altruismul ca supremă atitudine (și filozofie I) a omului simplu. Sînt relevate (în deplină armonie cu gesturile unor oameni de alte naționalități) nobile trăsături, caracteristice poporului nostru.Din punct de vedere cinematografic, cele mai interesante imagini ni ee par cele de război : autorii filmului reușesc să propună imagini de incontestabilă personalitate. Prin nuanțe coloristice, prin ritm, prin fructificarea expresivă a banalului procedeu al relan- tiultii,. prin forța de sugestie a detaliilor. Tablouri <Jle ruinei materiale și umane, ale disperării și speranței, ale terorii și setei de viată produc o impresie .profundă asupra spectatorului.Chiar ajutat de dialogul inteligent, substanțial, de ținută, tipul de scenariu conceput de Nicolae Mărgineanu nu avantajează în suficientă măsuiă interpreții, puși in multe rindvri să ilustreze situațiile. Ceea ce nu înseamnă că — bine aleși și bine îndrumați dealtfel — ei nu contribuie în mare măsură la reușita „întoarcerii din iad". Regăsim frumusețea ținutei și atitudinii, forța privirii Măriei Ploae, remarcabilă în citeva momente (și cu deosebire în prima parte a filmului). Descoperim talentul hrănit printr-o sensibilitate ieșită din comun, sim- , tul nuanței și plasticitatea expresiei drept calități ale debutantei de’mare viitor care este Ana Ciontea (premiată la festivalul de ia Costinești). Facem cunoștință cu un alt tînăr actor, inspirat distribuit . si sigur pe mișcările mai ales exterioare : Constantin Brinzea. Ajutat și de ochiul operatorului, ei sugerează concludent prestigiul aproape magic, farmecul monumental al „jandarmului". Regăsim cu bucurie (căci e vorba de descoperiri relativ tîrzii ale cineaștilor) sobrietatea și firescul jocului, incandescența privirii lui Rcmus Mărgineanu și, alături de el, naturalețea și căldura interpretării Iui Ion Săsăran.Marele premiu al Festivalului filmului românesc de la Costinești a încununat un film de- cert nivel profesional și aleasă ținută artistică, cu un limpede și pronunțat mesaj antirăzboinic și umanist.

e un lucru foarte bun că tinerele muncesc bine. Dar de la primirea în partid nimeni nu s-a mai interesat de modul în care se ocupă în continuare de pregătirea lor profesională, nu le-a încredințat nici o sarcină concretă de partid. Nici măcar dacă sint preocupate ridicarea nivelului politic. Ca vadă, cele două comuniste nu nici cine le-a fost propagandist nici la cite lecții au participat.Tovarășul Valeriu Budianu, secretarul organizației de bază din secția construcții metalice a întreprinderii de utilaj minier, ne-a vorbit cu multă convingere despre necesitatea continuării muncii de educare a noilor comuniști după primirea in partid. Ne-am așteptat ca frumoasa sa pledoarie să fie însoțită de fapte pe măsură. Cu atît mai mult cu cit în această organizație, în ultimii doi ani, au fost primiți în partid 30 . de comuniști, majoritatea din rile organizației U.T.C. Dar trebarea firească „Cum sint mâți, cum sînt ajutați tinerii niști să se integreze în viața organizației nu am primit nici măcar un singur argument care să ateste că aici există o preocupare atentă pentru educarea în continuare a tinerilor membri de partid. Că aceștia au primit sarcini și răspunderi corespunzătoare noii calități cu care au • fost învestiți. în schimb s-au găsit unele explicații și justificări : „Comitetul de partid a fost constituit abia la începutul acestui an -+• ne spune Valeriu Andrei, actualul secretar. Trecerea la noua structură a condus la întărirea muncii de partid. Nu am avut însă răgazul necesar pentru a instrui birourile organizațiilor de bază asupra modului în care să se ocupe de noii primiți in partid". Să reprezinte oare opt luni un „răgaz" atît de scurt pentru o sarcină atît de importantă 7 Considerăm că nu.Concluziile investigației noastre se impun de la sine. în locul lor, vom aduce în discuție o apreciere făcută în cadrul unei analize a biroului Comitetului județean de partid Gorj consacrată examinării modului in care se ocupă Comitetul municipal de partid Tîrgu Jiu și comitetele orășenești de partid Tîrgu Cărbunești și Țicleni de primirea în partid, de educarea noilor comuniști. „In creșterea numerică și calitativă a rîn- durilor partidului — s-a spus în respectiva ședință — s-au obținut rezultate pozitive în județul nostru. Va trebui să ne ocupăm mai mult decît pină acum de educarea, de integrarea în viața de organizație a noilor membri de partid". O concluzie — așa cum arată și investigația noastră — în deplină concordanță , cu realitatea. Ceea ce obligă, firește, comitetul județean de partid să acționeze' mai operativ și mai temeinic pentru ca propriile concluzii juste să fie însoțite de măsuri care să le ateste eficiența în practică. în viață.

de do- știu Și

rîndu- la în- îndru- comu-

Dumitru PRUNA 
Constantin PRKESCU

Este arhicunoscut proverbul „Cine are carte, are parte". Majoritatea dintre noi îl înțelege în sensul lui fundamental : „areparte" de viată bine gindită și cu satisfacțiile muncii competente cine „are carte", adică a studiat cu temeinicie în școală și o face în neuitînd că învățătura nu mină odată cu rea diplomei.Sînt însă concetățeni de-ai noștri care consideră „partea" proverbului doar cu sensul de posibilitate a obținerii unui plus de bunăstare materială (post mai bine retribuit etc.) și nu ca sumă a calităților ,pe care și le dezvoltă o- mul sirguincios, devenind mai bogat din punct de vedere spiritual, capabil să gin- dească, să acționeze■ profundei muniste.persoane școala ca peste care se poate trece foarte ușor, dezinteresat, grăitoare condițiilor nale oferite de societatea socialistă absolut tuturor oamenilor, indiferent din ce parte a tării ar fi. Oamenii cu mentalitate învechită stăruie în ideea că unui crescător de animale, agricultor, mecanic etc. nu-i trebuie multă învățătură ca să muncească foarte bine și să aibă venituri mari. Cine gîndește astfel uită că omul nu trăiește numai pentru muncă sau pentru a aduna bunuri materiale, ci și pentru a se afirma în orice o- cazie în mod inteligent, competent, pentru a dovedi că știe să aprecieze valorile superioare ale umanității.Toată admirația ne-o exprimăm fată de familiile care-i consideră pe oamenii școlii ca i^pe niște competenți și

continuare, studiul, se ter- obține-

simtă și să în spiritul omenii co- Asemenea consideră o obligație •nu ca o dovadă a exceptio-

Natalia STANCU \

cinema
O întoarcerea din fad : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (12.06 88)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Gala filmului coreean : „Freamătul 
pădurii" : STUDIO (39 53 15) — 19.
• Vlad Țepeș : CENTRAL (14 1 2 24)
— 9; 12; 16; 19.
0 Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(ÎS 61 54) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11,15;
13,30'! 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
0 Program de desene animate — 9;

10,30; 12; 13,30; 15, Croaziera — 16.30; 
19 ; DOINA (16 35 38).
0 B.D. la munte și la mare : GRIVi- 
TA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45:
10; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11.15: 
13,30: 15,45: 18; 20.
0 Răzbunarea haiducilor : BUZESTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30.; 19,30.
0 Melodii la Costinești : COTROCENI 
(49 43 48) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA 
(21 50 49) — 13; 17,15; 19,30.
0 Haiducii Tui Șaptecai : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15, AURORA (35 04 66) — 9: 11.15: 
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Secretul cifrului : FLOREASCA 
(33 29 71) - 9; 11; 13: 15,30; 17,45; 20. 
0 Vraciul : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19,30. FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30; 15,30; 13,30.
0 Julia : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20.

0 Imperiu! contraatacă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 28 20) 
— 18.
0 Acolo, pe poteci nevăzute — 9: lt; 
13,15; Departe de Tipperary — 15,30; 
17,45; 20; TIMPURI NOI (15 0110).
0 Madona păgină : DACIA (50 35 94)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Călăuza: UNION (13 49 04) — 10;
13; 16: 19.
0 Educația sentimentală a Dașei : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
17,30; 19,30.
0 Fata care vinde flori : PACEA 
(60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
0 Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 61 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18i 20.
0 Am fost vecini: POPULAR (35 15 17)
— 15 17,15; 19,30.

exigenți îndrumători ai copiilor, vorbesc cu tot respectul despre cit de mult poate cîștigă orice elev din activitatea «fi se desfășoară în școală pentru luminarea mintii și sufletului său. Părinții bine chibzuit: iși dau seama că strînsa legătură cu școala ii a- jută imens in dezvoltarea normală a piilor, potrivit cu titudinile lor și cu rințele școala completează vel superior nobila și de mare, răspundere politico-socială „construcție" care este personalitatea umană.
sociale, continuă la

co- ap- ce- că Și ni-

OPINIILE UNUI
OM AL ȘCOLII

îl învață"pe tînăr cum să-și dezvolte spiritul creator, atitudinea sociabilă folositoare colectivității, nu în dauna ei, cum să-și cultive respectul fată de oameni și de muncă, să-și înlăture manifestările de egoism, îngîmfare, impulsivitate sau chiar de răutate, violență.Ce se întîniplă cu tinerii din familiile care nu-și trimit copiii la școală să se cultive, și le dezvoltă disprețul față de învățătură, ba chiar le încurajează impertinența, capriciile, lenea 7 Ce folos au gospodarii cu locuințe spațioase, încărcate cu tot felul de mobile și covoare scumpe, cu mașină la scară, dacă ființa, personalitatea , tinerilor din asemenea familii rămine săracă, limitată, ba chiar greșit orientată 7 Sînt, astfel, condamnați de propriii lor părinți să rămină incul ti, subdezvoltat! sub raport moral, necivilizati, fă- cîndu-se de ris mereu, căci vulgaritatea,

obrăznicia, încăpăti- narea, violența au fost și vor deveni din ce în ce mai ridicole.în loc să vină la școală, să se intereseze cum trudesc copiii pe ogorul învățăturii, unii părinți vorbesc incorect, ba chiar injurios — de fată cu e- levii — despre „pretențiile" unor diriginti ș.a., calomniind pe copiii altor familii care au rezultate bune, tocmai fiindcă au înțeles că cerințele școlii nu sint ale persoanelor care lucrează a-, colo, ci ale întregii societăți socialiste, spre propriul lor bine.Pentru că, astăzi, „partea" fiecăruia dintre noi sporește valoarea întregului popor. Evident că familiile insuficient lămurite cu rosturile educației și învățăturii iși dau seama tirziu cit au greșit, cind au de suferit de pe urma „îndrumării" antisociale pe care, au dat-o tinerilor. Aceștia, fiind deprinși în familie să fie aroganți, neascultători, nestăpîniți în raporturile cu persoane „străine", iși extind atitudinile necorecte chiar față de propriii părinți, manifestin- du-și capriciile, pretențiile exagerate, duritatea, viciile, devenind bețivi, bătăuși, lipsiți de responsabilitate față lor viată, altora. în ta pierde material -milia, în loc să progreseze în mod firesc. Cîștigă însă marea majoritate dintre noi care a înțeles că societatea socialistă ne dă posibilitatea unei vieți superioare, urmărind prin aceasta și dezvoltarea valorilor spirituale, afective și estetice prin intermediul școlii, alături de ceilalți factori de perfecționare umană.

de propria inclusiv a felul aces-— moral, șr- toată fa-

ProS. Alexandra
APOSTOL
Liceul agroindustrial - 
Botoșani

0 SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORTCîștigătorii „Mănușii de aur“în Sala sporturilor din Constanta -s-a încheiat joi cea de-a 12-a ediție a tradiționalului turneu interna" țional de box „Mănușa Litoralului", care a reunit 80 de pugiliști din șapte țări : Bulgaria, R. D. Germană, Irlanda, Turcia, Ungaria, Iugoslavia și România.în gala finală, la care au asistat circa 3 000 de spectatori, s-au înregistrat următoarele rezultate : Categoria semimuscă — V. Bacs (Brăila) învinge prin K.O. in repriza I pe N. Câtăneanu (București) ; Categ. muscă — T. Schlosser (R. D. Germană) întrece la puncte pe S. Petrescu (Galați) ; Categ. cocoș — V. Șaghin (Constanța) dispune la puncte de S. Enache (Măcin) ; Categ. pană — A. Faredin (Constanța) învinge prin

abandon în (București)Andreas (R. D. Germană) cîștigă prin abandon în repriza a Il-a Ia C. Vlă- descu (București) ; Categ. ușoară — I. Corneanu (Constanța) întrece la puncte pe P. Vasile (Măcin) ; Categ. semimijlocie — O. Vcdat (Turcia) învinge la puncte pe N. Costin (Galați) ; Categ. mijlocie mică — B. Ha- nifi (Turcia) dispune la puncte de G. Hogar (Ungaria) ; Categ. mijlocie — J. Phcnix (Irlanda) întrece Ia puncte pe M. Popa (București) ; Categ. semigrea — I. Cîrlan (Galați) dispune la puncte de D. Gontariu (Constanța) ; Categ. grea — Șt. Bir- lcanu (Buzău) învinge prin K.O. în rundul II pe K. Galip (Turcia).

rundul III pe Gh. Adam ; Categ. semiușoară — B.

în cîtevaO ATLETISM. Proba feminină de săritură în lungime din cadrul concursului internațional atletic de Ia Koblenz (R. F. Germania) s-a încheiat cu victoria sportivei românce Anișoara Cușmir, cu performanța de 6,70 m, urmată de concurentele americane Carol Lewis — 6,48 m și Jackie Joyner — 6,45 m. în cursa feminină de 800 m, cîștigată ds Margrit Klinger (R. F. Germania) cu l’58”01/100, Doina Meiinte (România) s-a clasat pe locul doi, cu timpul de l’58”80/100. în proba masculină de 400 m garduri, atletul american Edwin Moses a stabilit un nou record mondial cu 47”02/100. (Vechiul record îi aparține, 1980, cu 47”13/100).© TENIS. Campionatele ționale de tenis ale S.U.A. tinuat pe terenurile de la Meadow cu disputarea partidelor din primul tur al probelor de simplu. în turneul masculin, Ivan Lendl (Cehoslovacia), favoritul nr. 2 al concursului, l-a învins cu 6—2, 6—0, 6—2 pe Florin Segărceanu (România), francezul Yannick Noah l-a eliminat cu 6—1, 3—6, 7—6, 6—4 pe americanul Scott Davis, iar Mats Wilander (Suedia) a dispus cu 3—6, 6—1, 6—2, 6—2 de Guy Forget (Franța). în cea mai echilibrată partidă, care a durat peste trei ore, Peter Fleming (S.U.A.) l-a întrecut, în cinci seturi, cu 7—6, 6—4, 2—6, 2—6, 7—6, pe Iiie Năstase (România).Rezultate înregistrate în proba feminină : Anne White (S.U.A.) — Lucia Romanov (România) 7—5, 4—6, 6—0 ; Manuela Maleeva — Leslie Allen 6—4, 6—1 ; Chris Evert — Lloyd-Shelly Walpole 6—1, 6—0 etc.
0 FOTBAL. Comisia de arbitri a Uniunii europene de fotbal a desem-

din anulinterna-au con-Flushing

rîndurinat brigăzile ce vor oficia in primul tur al cupelor europene. în „Cupa U.E.F.A.", partidele Universitatea Craiova — Hajduk Split vor fi arbitrate de francezul Vautraut (în tur, la Craiova — 14 septembrie) și de austriacul Brummeier (in meciul retur, la Split, în 28 septembrie).Întîinirile Dinamo București — Kuusysi Lahti, din „Cupa campionilor europeni" vor fi arbitrate de o brigadă din Suedia (în Finlanda, pe 14 septembrie) și de una din Cipru (la București — 28 septembrie), iar la meciurile Sportul studențesc — Sturm Graz vor oficia arbitri din Turcia (în tur, la București, la 14 septembrie) și, respectiv, Grecia.Nominalizarea tuturor arbitrilor urmează să fie comunicată de către U.E.F.A. în aceste zile.O La Magdeburg — în meci retur din turul preliminar al „Cupei Cupelor" la fotbal — echipa F.C. Magdeburg (R. D. Germană) a învins cu scorul de 1—0 (1—0) formația Swansea (Țara Galilor). Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 24 de Pommerenke.în primul joc, scorul a fost egal, 1—1, astfel că echipa F.C. Magde- primul tur va întilni

Ciclistul
Mircea Romașcanu — 

învingător 
în „Cupa Voința"

T~a edi^ie a competiției internatwnale cicliste „Cupa Voin- în/h desfășurată în cinci etape, s-a încheiat cu victoria lui Mircea Romașcanu (Dinamo), urmat în clasa- mentui fmal de Cristian Neagoe (Sf.ari 'Lr 18 ?8”' Roraan Cieslak (Start Varșovia) — ]a 1’42”. Karel L’Povski (Skloplast Trnava) - fa 714tĂ,„Cornel Nicola« (Dinamo) - Ia 2 01 Ionel Gancea (Dinamo) — Ia 2’04”,Ultima etapă, disputată pe traseul Ploiești — Sinaia — Ploiești, a fost cîștigată de Teodor Drăgan (Voința ^rad). înregistrat pe distanța de 1-6 km cu timpul de 3h27’56”.La actuala ediție a cursei au luat startul 101 rutieri din Cehoslovacia, Polonia și România.
„Europenele" de tir 

de la BucureștiAstăzi incep la Poligonul Tunari din Capitală întrecerile Campionatelor europene de tir, organizate pentru a șasea oară în țara noastră, competiție la care vor fi prezenți

burg s-a calificat pentru al competiției, în care formația F.C. Barcelona.
0 în etapa a patra a Campionatului iugoslav de fotbal, echipa Hajduk Split, viitoarea adversară a formației Universitatea Craiova în „Cupa UEFA", a învins pe teren propriu cu scorul de 4—0 -formația Celik Zenica.în clasament conduce echipa Velez Mostar — 7 puncte, urmată de formațiile Hajduk Split — 6 puncte și Sloboda Tuzla — 6 puncte.

sportivi și sportive din 26 de țări. Ziua premergătoare întrecerilor a fost consacrată adunării generale a confederației europene a tirului, in cadrul căreia s-a stabilit ca organizarea „Marelui Premiu al Europei" la talere din 1984 să fie atribuită Turciei, iar campionatele europene la talere din 1988 să fie organizate de Spania. S-a decis ca Ia edițiile următoare, incepind din 1984, probele de talere pentru femei și juniori să se dispute la 200 de talere, în loc de 150, iar, incă din acest an, probele seniorilor să desemneze medaliați și pe echipe.Astăzi intră în competiție concu- renții din probele masculine de pușcă liberă 60 focuri culcat și pistol liber, miine întrecerile de masculin, prima teză, precum și mistreț alergător și talere aruncate din șanț. •
fiind programate pușcă 3x40 focuri manșă la pistol vi- debutul probelor de

/

0 Ulzana, căpetenia apașilor : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.
0 în umbra legii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Femeia dispărută : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Vestul sălbatic : CAPITOL (16 29 17)
- 8,45; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la grădi
nă — 20.
0 Dublu delict : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15,15: 17,30: 19,45. la gră
dină — 20,30, VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
LUCEAFĂRUL (16 87 67) - 20,30.
0 Camionul de cursă lungă : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Omul păianjen se întoarce : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20, Ia grădină — 20,45, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20, GRADINA GLORIA (47 46 75) —
20,15.
0 Cascadorul Hooper : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13; 16; 17,15; 19.
0 La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Buletin de București e GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
0 Un comando pentru apa grea : 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,30.
0 Clinele : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 20,30.
0 Domnul miliard : PARC HOTEL 
(17 06 56) — 20,45.
0 Toată lumea este a mea : ARENE
LE ROMANE (41 1« 36) — 20,45.

teatre
O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui Cuib de 
cuci — 19.30»; (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19»
O Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio a Ateneului) : 
Ciclul „Laureați ai concursurilor in
ternaționale" — Cristian Vlad — cla
rinet; Constantin Sandu — pian — 17.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștei) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.
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Sosirea în Capitală a ministrului 
afacerilor externe al Republicii India

Marea sărbătoare națională

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență domnule președinte,Cu ocazia celebrării sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele guvernului și poporului burundez, precum și al meu personal vii și călduroase felicitări, împreună cu urările mele cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea continuă a poporului frate din România.Cu cea mai Înaltă și frățească considerație.
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Partidului U.P.R.O.N.A., 
Președintele Republicii Burundi

La Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, tovarășul Ștefan Andrei, joi a sosit într-o vizită oficială în ■țara noastră ministrul afacerilor externe al Republicii India, P. V, Narasimha Rao.Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost salutat de ministrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, de alte oficialități române.Erau prezențl Kanwar Gajendra Singh, ambasadorul Indiei la București, șl membri ai ambasadei.
★în după-amlaza aceleiași zile au început convorbirile între miniștrii

afacerilor externe al Românie! și Indiei, în cadrul cărora a fost analizat stadiul raporturilor bilaterale în domenii de interes comun, precum și căile de dezvoltare a acestora, o atenție deosebită acordîn- du-se creșterii schimburilor comerciale și dezvoltării cooperării economice reciproc avantajoase. Totodată, cei doi miniștri au efectuat un prim schimb de păreri în probleme ale actualității politice internaționale.
★Ministrul afacerilor externe al României a oferit un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe al Indiei. (Agerpres)

ÎNCHEIEREA vizitei delegapei dietei japoneze

a poporului vietnamez prieten
Tovarășului LE DUAN

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam 

HANOI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Cu fericitul prilej al celei de-a 39-a aniversări a eliberării României, sînt bucuros să vă adresez, în numele guvernului și poporului ghanez, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de fericire personală, de prosperitate și progres continuu poporului prieten al Republicii Socialiste România.Sper sincer că în anii care vor veni relațiile rodnice dintre cele două țări și popoare ale noastre se vor consolida tot mai muli.

Locotenent de aviație J. J. RAWLINGS
Președintele Consiliului Provizoriu

al Apărării Naționale

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn momentul în care poporul prieten din România aniversează cu bucurie sărbătoarea națională a țării dumneavoastră, sînt fericit să vă adresez în numele poporului capverdian, al guvernului său și al meu personal cele mai calde felicitări. La acestea adaug urări de multă sănătate pe care le formulez pentru dumneavoastră și de prosperitate pentru poporul român.Cu înaltă considerație,

ARISTIDES PEREIRA
Președintele Republicii Capului Verde

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Iubite tovarășe,La cea de-a 39-a aniversare a eliberării țării dumneavoastră de sub Jugul fascist, vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări din partea Comitetului Central al partidului nostru și a mea personal.Ziua de 23 August 1944 reprezintă un moment de cotitură în lupta desfășurată de poporul român în frunte cu comuniștii și cu partidul lor, pentru construirea unei Românii socialiste independente, cu un rol important în viața internațională, îndeosebi în lupta popoarelor Europei și a lumii întregi pentru pace, independență și progres.Partidul nostru — și în general întregul nostru popor — avînd legături tradiționale de prietenie cu poporul român, apreciază contribuția prețioasă a țării dumneavoastră la cauza transformării Balcanilor într-o zonă a păcii șî urmărește cu sentimente de satisfacție și solidaritate succesele obținute 

de România in lupta pentru progres și bunăstare.Cu prilejul zilei dumneavoastră naționale vă urăm, Iubite tovarășe, succes deplin în activitatea Partidului Comunist Român, a dumneavoastră personal și a întregului popor român pentru făurirea unei vieți noi în țara dumneavoastră.
Cu salutări tovărășești,

YANNIS BANNIAS
Secretar al Comitetului Central

al Partidului Comunist din Grecia — interior

Delegația Dietei japoneze, condusă de Hajime Fukuda, președintele Camerei Reprezentanților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită în țara noastră, a părăsit, joi după-amiază, Capitala.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de alți deputați în M.A.N.A fost prezent Takaakl Hasegawa, ambasadorul Japoniei la București.
★înainte de a părăsi Capitala, președintele Camerei Reprezentanților, Hajime Fukuda, s-a întîlnit cu reprezentanți ai presei centrale. Agenției Române de Presă — „Agerpres" și Radioteleviziunii, cărora le-a declarat : „Deși scurtă, vizita în țara dumneavoastră s-a soldat cu rezultate foarte bune. A constituit o mare onoare pentru noi întîlnirea pe care ne-a acordat-o președintele Nicolae Ceaușescu.Președintele Nicolae Ceaușescu este un om politic eminent, cu care am avut un dialog deosebit de interesant. Sintem impresionați de concepțiile președintelui țării dumneavoastră.în cursul întrevederii au fost discutate o serie de probleme internaționale, precum și stadiul relațiilor bilaterale. Au fost abordate cu precădere problemele întăririi păcii în lume, ale dezarmării și în special ale dezarmării nucleare. Cu acest prilej, am constatat că între țările noastre există multe puncte

de vedere comune în ce privește problemele internaționale".Relevînd stadiul ascendent al relațiilor dintre cele două țări, precum și posibilitățile de extindere a acestor raporturi, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, destinderii și cooperării în lume, oaspetele nipon a subliniat rolul important pe care-1 au parlamentele și parlamentarii în strîngerea legăturilor de prietenie dintre cele două țări șl popoare.Președintele Camerei Reprezentanților a menționat că Dieta japoneză, alături de toate parlamentele lumii, se pronunță pentru stăvilirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru reducerea cheltuielilor militare și folosirea unei părți din sumele astfel eliberate în scopul ajutorării țărilor în curs de dezvoltare.Referindu-se la efectele crizei mondiale și a dobînzilor, vorbitorul a arătat că țara sa se pronunță pentru îmbunătățirea situației financiare și va depune eforturi în acest sens.în încheiere, Hajime Fukuda a spus :„Am vizitat întreprinderea de mașini grele București, unitate in continuă dezvoltare. Cu acest prilej, m-am convins că România se află in plină ascensiune industrială. Am înțeles, de asemenea, din dialogul pe care l-am purtat cu mulți oameni că țara dumneavoastră are capacitatea de a se dezvolta cu succes pe mai departe".

Dragi tovarăși,Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Marii Adunări Naționale șl Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, Consiliului de Stat, Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și poporului vietnamez felicitări cordiale.Poporul român, care- și-a manifestat constant solidaritatea cu lupta poporului vietnamez Împotriva colonialismului și imperialismului, pentru salvgardarea libertății și independenței sale naționale, acordîndu-i sprijin material, moral, politic și diplomatic, pînă la victoria

cauze! sale drepte, apreciază rezultatele obținute de poporul vietnamez sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam, In reconstrucția economică și edificarea bazei tehnico-materiale a socialismului.Folosim acest prilej pentru a ne exprima încrederea că, acționînd împreună, în spiritul înțelegerilor convenite Ia nivel înalt, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare spre binele popoarelor român și vietnamez, în interesul cauzei generale a păcii și socialismului.De ziua sărbătorii naționale vă adresăm, dumneavoastră și poporului frate vietnamez, urarea de a obține noi succese în Înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al V-lea Congres al Partidului Comunist din Vietnam, în activitatea desfășurată pentru propășirea continuă a patriei dumneavoastră socialiste.
NICOLAE CEAUȘESCU
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COMITETULUI CENTRAL 
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarăși,Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a marii dumneavoastră sărbători naționale, a eliberării naționale și sociale datorate luptei antifasciste și anti- imperialiste pe care ați desfășurat-o, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm cele mai sincere felicitări. Apreciem în mod deosebit eforturile depuse de poporul român nu numai în lupta pentru înfăptuirea transformărilor socialiste din țara sa, desfășurată sub conducerea dumneavoastră realistă, ci și pentru promovarea și apărarea independentei și suveranității naționale, a egalității în drepturi și a colaborării prietenești dintre statele lumii, a păcii și destinderii internaționale.Exprimăm, cu acest prilej, voința și dorința ca relațiile tradiționale de prietenie călduroasă dintre țările, popoarele și partidele noastre să se dezvolte necontenit, atît în interesul reciproc, cit și al păcii în lume, al colaborării și al realizării unei zone denuclearizate în Balcani.
COMITETUL CENTRAL

AL MIȘCĂRII SOCIALISTE PANELENE (PASOK)

CronicaJoi dimineața, tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Abdul Rahman Al-Madani, ministrul irigațiilor din Republica Arabă Siriană, care efectuează o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost examinate stadiul realizării acțiunilor de cooperare dintre cele două țări în domeniul construcțiilor și amenajărilor pentru irigații, al îmbunătățirilor funciare, precum și noi posibilități privind dezvoltarea pe mai departe a conlucrării româno-siriene în aceste sectoare de activitate. -. ■■■ ?A participat Ion Stănescu, ministrtU șeful Departamentului pentru construcții în străinătate.A fost prezent Hayssam Barakat, ambasadorul R. A. Siriene la București.
*Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a Marii Revoluții de la 1 Septembrie, Comitetul Popular al Biroului Popular al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la București a oferit, joi, o recepție.Au participat tovarășii Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, Ion Stănescu, ministru, șeful Departamentului pentru construcții în străinătate, Ion Teopeanu, ministrul educației și invățămîntului, Constantin Oancea, adjunct al mi-

zileinistrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, reprezentanți ai vieții politice, economice și culturale, oameni de cultură și artă.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al R.S. Vietnam.Cu, același prilej, au adresat telegrame de felicitare instituții centrale, organizații de masă și obștești, precum și personalități din țara noastră.Nava comercială românească sechestrată cu forța tn portul libanez Tripoli de un grup de 12 persoane înarmate a ajuns în portul cipriot Limassol. Ca urmare a măsurilor întreprinse de guvernul cipriot, grupul înarmat a fost debarcat și reținut de autoritățile competente locale, fără a se produce vreun incident, securitatea echipajului și a vasului fiind astfel restabilită.Nava comercială românească îșl continuă în prezent cursa spre patrie. (Agerpres)

Ziua de luptă a mișcării sindicale din întreaga lume 

pentru pace și securitate internațională

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării noastre, președintelui Republicii Socialiste România, tovaTășul NICOLAE CEAUȘESCU, i-au mai fost adresate telegrame de felicitare de către reprezentanții Partidului Comunist din Chile, Partidului Socialist din Chile, Mișcării de Stînga Revoluționare din Chile, precum și al coordonării partidelor de stînga din Chile, in România.De asemenea, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost transmisă’ o telegramă de felicitare de către dr. M, MOwusu Ansah, președintele Asociației de prietenie Ghana—România.Cu același prilej, tovarășului Constantin Dăscălcscu, prim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, i-au fost adre sate telegrame de felicitare de către Edward Seaga, prim-ministru al Ja- maicăi, și Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, prim-ministru al Malayeziei.
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PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 La orizont noul an școlar. Pregă

tiri pentru deschiderea noului an 
, de învățămtnt

15.20 Emisiune in limba germană
17.15 Rezultatele tragerii Loto
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,30 Imagini din Vietnam
17.5» 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea economică
20,35 Cintece pe adresa dv. Șlagărele 

operetei
20,50 Cadran mondial
20.15 Film artistic : „Fata bătrlnă" (co

lor). Premieră TV In distribuție : 
Annie Girardot, Philippe Noiret,

Michel Lonsdale, Edith Scob, Mar- 
the Keller, Jean-Pierre Darras. Re
gia : Jean-Pierre Blanc

22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean — Informații 

utilitare
15.20 Videoteca internațională
15.50 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
16.20 Film artistic : „Familia Waebel". 

Regia : Torgny Anderberg
17.50 1001 de seri
18.00 Includerea programului
20,00 Telejurnal ,
20.20 Dialogul artelor. Emisiune reali

zată în colaborare cu Uniunea 
scriitorilor

20.50 Generația deceniului IX. Exigente 
sporite in pregătirea profesională. 
Reportaj

20,05 Estivala ’83. Concertul Filarmonicii 
„George Enescu"

22,30 Telejurnal

ADUNARI ALE OAMENILOR MUNCII
DIN ÎNTREPRINDERI Șl CENTRE INDUSTRIALECu prilejul zilei de 1 Septembrie, declarată de cel de-al X-lea Congres sindical mondial ca zi de luptă a mișcării sindicale din întreaga lume pentru pace, securitate și colaborare internațională, joi au avut loc, la casele de cultură ale sindicatelor din municipiile Bacău, Oradea, Reșița, Tîrgoviște și la cluburile întreprinderii „23 August" și întreprinderii de confecții și tricotaje București, adunări ale oamenilor muncii consacrate marcării acestui eveniment.Au fost evocate politica de pace și colaborare internațională promovată de țara noastră, activitatea neobosită și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru afirmarea puternică a idealurilor de pace, libertate și independență ale popoarelor, pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru oprirea amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune și retragerea celor existente, pentru instaurarea unei păci trainice în Europa și în întreaga lume.în cadrul adunărilor, participanții și-au exprimat hotărîrea de a sprijini activ acțiunile României socialiste consacrate realizării acestor nobile obiective. (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins intre 2 septembrie, ora 21 — 5 sep
tembrie, ora 21. In țară : Vremea va fi 
caldă, mai ales la începutul Intervalu
lui. Cerul va fi variabil, cu înnorărl 
mai pronunțate în nord-vestul țării 
unde, local, va ploua și se vor produce 
descărcări electrice. In rest, ploi izola-

te. Vlntul va sufla slab, pînă Ia mode
rat, cu intensificări locale de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 9 șl 19 grade, mai cobortte 
în estul Transilvaniei, iar maximele vor 
oscila între 22 și 32 de grade, izolat mai 
ridicate. In București : Vremea va fl 
frumoasă și caldă. Cerul va fl variabil, 
mai mult senin la începutul intervalu
lui. Vînt slab, pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
13 și 16 grade, cele maxime între 28 și 
3>1 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

® OCEANUL: CEL 
MAI MARE CAPTATOR 
SOLAR. Cercetătorii Centrului de energie solară de lingă Port Canaveral (Florida) încearcă să utilizeze energia acumulată in ceea ce s-ar putea dovedi cel mai mare captator solar : oceanul. Proiectul, denumit „Conversia energiei termale a oceanelor", prevede construirea unor imense centrale, care ar urma să folosească diferența de aproape 22 grade Celsius dintre temperatura de la suprafața oceanelor si cea a straturilor din adincuri. în plus, centralele respective ar urma să producă, suplimentar, apă proaspătă, utilizabilă. Sistemul prevede — în linii generale — eva

porarea apei de mare de la suprafață într-o cameră cu vid. Aburii rezultați pun în mișcare o turbină, după care sînt condensați și transformați în apă distilată, în urma trecerii prin conducte răcite cu apa din adin- cul oceanului. Specialiștii susțin că proiectul este promițător șl că au fost construite chiar modele experimentale, dar costul ridicat al realizării sale nu permite încă o aplicare mai largă.
© PROTEINE DIN RE

ZIDUURI ALIMENTARE. Specialiștii firmei „Bio-Isoletes Ltd“ au obținut o proteină pură din zerul de lapte utilizînd metoda schimbului de ioni. Proteina respectivă, denumită „bipro“, are un conținut nutritiv ridicat, fiind indicată îndeosebi pentru

persoanele aflate la regim. Din punctul de vedere al compoziției chimice se apropie de albușul de ou, dar nu are eventualele efecte alergice ale acestuia și prezintă avantajul suplimentar al unei durate de conservare mult mai mari. Aceeași tehnologie poate fi utilizată pentru obținerea unor proteine similare din reziduuri provenind din prelucrarea industrială a soiei, legumelor sau cartofilor.
© RARITATE DEN- 

DROLOGICĂ. Pentru a ve' dea ce fel de copaci creșteau pe planeta noastră în epoca dinozaurilor, este de ajuns să vizitezi centrul orașului sovietic Tallin. Aici se află de aproape 100 de ani arborele fosilă

|||g|1

gingko. Adus din Orient, gingko este reprezentantul unor plante gigantice care acopereau cindva planeta noastră. Virsta acestei specii este apreciată a fi de 137 milioane de ani. Dar cum a putut gingko, care are nevoie de o climă blîndă, să supraviețuiască în apropierea Mării Baltice? Din „biografia" iui, păstrată la Grădina botanică din Tallin, reiese că arborele a știut să se adapteze: și-a întrerupt pentru un timp creșterea și și-a consolidat trunchiul. Gingko nu este singurul copac unicat din Tallin. Sub observația dendrologilor se

Poporul vietnamez sărbătorește 
astăzi cea de-a 38-a aniversare a 
victoriei revoluției populare In 
patria sa, eveniment ce a încununat 
lupta maselor celor mai largi, însu
flețite și conduse de partidul 
comunist, pentru înlăturarea înde
lungatei dominații colonialiste și a 
regimului feudal, pentru înfăptui
rea idealurilor de libertate Și 
independență națională. ■

tn țara noastră, care a sprijinit 
consecvent și multilateral lupta în
delungată a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii imperialiste, 
pentru eliberare națională și socia
lă, pentru reunificarea patriei sînt 
urmărite cu sentimente de simpatie 
eforturile oamenilor muncii vietna
mezi, sub conducerea Partidului 
Comunist din Vietnam, în scopul 
dezvoltării social-economice a țării. 
Republica Socialistă România, dez- 
voltind bunele relații cu toate țările 
socialiste, apreciază rezultatele ob
ținute in construcția pașnică de po
porul prieten vietnamez.

Așa cum este cunoscut, la puțin 
timp după victoria revoluției 
populare vietnameze, aniversată 
astăzi, România a stabilit relații 
diplomatice cu R. D. Vietnam, 
dezvoltarea legăturilor politice, 
economice, culturale șl in alte 
domenii pe parcursul celor peste 
trei decenii răspunzînd intereselor 
popoarelor noastre, cauzei generale 
a libertății și independenței națio
nale, a socialismului și păcii. Prin 
reunificarea țării și proclamarea 
Republicii Socialiste Vietnam s-au 
creat noi posibilități mai ample in 
vederea extinderii și adincirii conlu
crării româno-vietnameze pe multi
ple planuri.

Pentru dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor româno-vietnameze, de o 
însemnătate hotăritoare s-au do
vedit intilnirile și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan, înțelegerile convenite, 
documentele încheiate la Bucu
rești și Hanoi cu aceste prilejuri

crelnd un cadru favorabil extin
derii raporturilor romăno-vietna- 
meze, întemeiate pe principiile de 
independență, egalitate, neamestec 
in treburile interne, avantaj re
ciproc.

Pe această bază se dezvoltă 
schimburile de bunuri materiale, 
au loc acțiuni de natură să extindă 
cooperarea economică și tehnică, 
existînd condițiile necesare pentru 
diversificarea continuă a acestora. 
De asemenea, se dezvoltă legătu
rile în domeniile invățămîntului și 
culturii.

Cu prilejul aniversării Zilei na
ționale a Republicii Socialiste Viet
nam, poporul nostru adresează 
poporului vietnamez prieten calde 
felicitări, împreună cu urarea de 
a dobîndi noi realizări în creșterea 
forțelor de producție, in dezvoltarea 
pașnică și înflorirea multilaterală a 
țării, în ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, tn afirmarea 
cauzei păcii și înțelegerii intre 
popoare.

Peisaje înnoite între Fluviul Negru 
și Delta MekonguluiGazdele din Hanoi obișnuiesc să atragă atenția oaspeților asupra u- neia din clădirile masive din centrul capitalei, care a rămas ca mărturie a începutului noii istorii a țării. De la balconul acestei clădiri, președintele Ho Și Min a anunțat proclamarea Republicii Democrate Vietnam, in fața a sute de mii de oameni ce umpluseră vasta piață in acea zi de neuitat de 2 septembrie 1945. Zi de măreață sărbătoare; deoarece crearea statului oamenilor muncii încununa lupta maselor împotriva asupririi coloniale și deschidea, în același timp, calea dezrădăcinării exploatării feudale și a făuririi unei orinduiri sociale superioare. Ideea formulată atunci de președintele Ho Și Min privind legătura organică dintre apărarea independenței naționale și lupta pentru socialism s-a transformat în deviza comuniștilor, a maselor populare, le-a călăuzit în deceniile ce au urmat în aprigele încleștări împotriva forțelor reacțiu- nii interne și a intervenției imperialiste străine, soldată cu o nouă victorie istorică : înfăptuirea unității naționale și proclamarea Republicii Socialiste Vietnam.Rezultat al eforturilor eroice ale poporului vietnamez, care s-a bucurat de simpatia și solidaritatea forțelor progresiste de pretutindeni, acest eveniment a deschis calea construcției pașnice. După peste trei decenii de război, poporul vietnamez s-a aflat în fața sarcinii nu mai puțin complexe de a șterge urmele grele ale războiului, de a asigura progresul general al țării.Problemele dezvoltării s-au situat în centrul lucrărilor celui de-al V-Iea Congres al Partidului Comunist din Vietnam, desfășurat anul trecut, care a trasat ca linie generală continuarea construirii bazei tehnico-mate- riale a socialismului. Obiectivele concrete ce urmează să fie realizate în actuala etapă sînt stabilite în programul economico-social pe cinci ani. în cadrul acestuia, 16 000 de muncitori și specialiști lucrează pe- șantierul sistemului hidrotehnic de pe Fluviul Negru, care, pe lingă faptul că va asigura irigarea unor întinse suprafețe, va deveni principala sursă de energie electrică a țării : hidrocentrala ce urmează să fie construită aici va avea o putere instalată de 1 920 000 kW. Amploarea lucrărilor este atestată de realizările de pînă acum : au fost dislocați peste 15 milioane metri cubi de pămînt, iar cantitatea de beton turnat se ridică la 210 000 metri cubi.Un moment important în viața

șantierului l-a constituit devierea fluviului, printr-un canal construit în stîncă. Presa vietnameză a relatat pe larg despre această lucrare.

Aspect al șantierului termocentralei 
de la Phai-laiîn cadrul căreia sute de camioane au deversat mari cantități de pietre și blocuri de beton care au Închis definitiv albia milenară. Așa a început construire^ digului ce se va înălța la 120 de metri, pe o lungime

de aproape un kilometru. Rezervorul de apă ce urmează să se creeze astfel va avea o lungime de peste 230 de kilometri. Opt agregate, instalate în marea hidrocentrală, vor furniza economiei naționale mai multă energie electrică decit toate sursele construite pînă acum. Iar prin construirea, la Ta Bu, a unei noi centrale, rezervele energetice ale Fluviului Negru vor fi în întregime valorificate. în aceste zile, constructorii barajului lucrează cu spor deosebit — relatează presa de la Hanoi — deoarece se apropie sezonul inundațiilor și digul trebuie să ajungă la cel puțin 43 metri înălțime pentru a împiedica revărsarea apelor peste șantier.Alături de hidrocentrala amintită se construiesc și alte obiective energetice, cum ar fi termocentrala de la Phai-lai. înaintează lucrările și pe marele șantier situat in provincia Tay Ninh, din sudul țării. Este vorba de o lucrare de hidroameliorații destinată irigării a nu mai puțin de 172 000 de hectare. într-o altă provincie meridională, Thuan Hai, ca urmare a unei puzderii de lucrări mici, întreprinse in colectiv sau individual de locuitorii satelor, au fost irigate 730 000 hectare, ceea ce este de natură a duce la dublarea producției de orez. Eforturi constante pentru extinderea suprafețelor cultivate se depun în Delta Mekongului, ale cărei terenuri aluvionare reprezintă o mare bogăție națională. Prin defrișări și multiple lucrări de hidroameliorații locuitorii din zonă și-au propus să mărească suprafețele cultivate de la 2,5 lâ 3,9 milioane de hectare, ceea ce ar însemna o sporire apreciabilă a volumului de produse agrare pentru întreaga țară. Zeci de mii de oameni lucrează la eliberarea terenului de plantele nefolositoare, construiesc canale, plantează tulpini de ananas și de alți arbori specifici zonei, înfrumusețează și îmbogățesc și mai mult regiunea cea mai frumoasă și mai fertilă a Vietnamului.Se înaintează spre obiectivele stabilite și în unele ramuri ale industriei. A crescut producția de oțel și de cositor și, nu de mult, peisajul industrial s-a înnoit cu o nouă ramură importantă, aceea a electronicii. Toate aceste realizări sînt menite să Dre- gătească condițiile în vederea asigurării unui ritm mai înalt de dezvoltare a forțelor de producție, a creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii.
Al. CAMPEANU

află, de asemenea, un tei secular, care, conform legendei, a fost sădit în secolul XVIII.
• LONGEVITATE. 138 de ani a împlinit îotamu Kae- raera, cel mai bătrîn locuitor din Zimbabwe. El s-a născut în iulie 1845 într-un sat de lingă Lilongwe, actuala capitală a statului Malawi. în urmă cu 80 de ani, a plecat în Zimbabwe in căutare de lucru și acolo a rămas. Memoria sa este încă foarte bună. El povestește cu amănunte intîmplări petrecute în urmă cu un secol, și își a-

mintește de celebrul explorator al Africii, Livingstone. In prezent, Kaeraera continuă să muncească la cîmp alături de nepoții și strănepoții săi. Secretul îndelungatei sale vieți consideră a se datora muncii fizice permanente și reținerii de a consuma băuturi alcoolice.
© IARBA CARE NU

CREȘTE. Dacă bine ca iarba să creșterea ei pe pe finețe estecrească inaltă, stadioane, inparcuri, pe aeroporturi devine o problemă. Lucrători dotați cucositori mecanice sau cu simple coase trebuie să o cosească demai multe ori pe an, să o adune. Specialiști din R.D. Germană au realizat un produs chimic.

denumit „Maltzid", care face de prisos aceste operații. Este vorba despre un erbicid special care nu distruge iarba, ci doar ii încetinește creșterea. Gazonul de pe un stadion, tratat cu acest produs, nu trebuie cosit ■niciodată pe parcursul întregului sezon sportiv. De notat în plus că produsul nu este dăunător nici oamenilor, nici animalelor.
© O STATUIE IȘI 

SCHIMBĂ DOMICILIUL. Statuia, inaltă de 20 de metri, a faraonului egiptean Ramses al II-lea, așezată in anul 1954 în piața gării centrale a orașului Cairo, urmează să fie înlocuită într-un viitor apropiat cu o copie exactă, iar origi

nalul va fi mutat la muzeu. Autoritățile egiptene au luat a- ceastă hotărîre pentru a apăra străvechiul monument, creat in veacul al XIII-lea î.e.n. și descoperit de arheologi in timpul săpăturilor efectuate la Sakka- ra, de efectele dăunătoare ale poluării mediului ambiant. .
© „MAEȘTRII PICTU

RII MONDIALE". La Muzeul național din Belgrad urmează să fie inaugurată, în cu- rînd, expoziția „Maeștrii picturii mondiale". Ea va cuprinde opere de Michelangelo, Rafael, Rembrandt, Rubens, ale unor artiști din secolele XVII și XVIII, precum șl pînze moderne semnate de Renoir, Degas, Van Gogh, Picasso,



VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR EUROPENE: paris. Convorbiri consacrate extinderii
VARȘOVIA

rachetelor
retragerea

R.F. GERMANIA s Ample acțiuni Împotriva noii CIPRU s Intensificarea
escalade a cursei înarmărilor

Militanții vest-germani pentru 
pace inaugurează in aceste zile 
„toamna fierbinte" împotriva des
fășurării de eurorachete in R.F.G. 
De joi pini simbătă, între 700 Și 
1 000 de militanți pentru pace vor 
bloca „pașnic", timp de trei zile, 
împrejurimile bazei aeriene ame
ricane de la Mutlangen, în apro
piere de Schwăbisch-Gmilnd (Ba- 
den-Wiirttemberg, în . vestul 
R.F.G.), unde sint staționate ra
chete „Pershing-1“ și unde, după 
cum afirmă ei, urmează să fie 
instalate, de acum și pină la 
tul anului, primele rachete 
shing-2".

Această manifestație va fi 
dintr-o lungă, serie, al cărei 
culminant va avea loc în 
„Săptăminii de acțiune" de 
la 22 octombrie, in timpul 
sint prevăzute uriașe
pentru pace și dezarmare la Bonn, 
Hamburg și Bremen. De aseme
nea, va fi organizat un lanț uman 
pe o lungime de 150 km, intre 
centrul Comandamentului forțelor 
americane din Europa (EUCOM), 
de la Stuttgart, și baza- ameri
cană de la Neu Ulm, unde trebuie 
să fie desfășurate majoritatea 
celor 108 rachete „Pershing-2" 
prevăzute pentru R.F.G.

200 de personalități vest-germane 
și străine iși vor afirma ferm spri
jinul acordat militanților pentru 
pace. Printre aceștia se numără 
Heinrich Boll, laureat al Premiu
lui Nobel pentru literatură, scri
itorul Giinther Grass, 25 de de-

putați federali ai Partidului So
cial-Democrat (de opoziție), pri
marul orașului Saarbtucken, Os
kar Lafontaine, 
R. F. Germania 
lidera „partidului 
Kelly.

Vara aceasta, 
R. F. Germania 
circa 100 de „tabere 
Militanții pentru pace 
să continue lupta atit timp cit ni
mic nu se va fi decis la negocierile 
de la Geneva. (Relatare după 
A.F.P.)

adept al ieșirii 
din N.A.T.O., și 
verzilor", Petra

pe tot cuprinsul 
au fost instalate 

ale păcii", 
sînt hotărîți

luptei pentru prevenirea 
unei catastrofe nucleareNICOSIA 1 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Nicosia de Federația cipriotă a Muncii se arată că poporul cipriot este hotărit sâ-și aducă intreaga sa contribuție la lupta ce se desfășoară astăzi in întreaga lume pentru prevenirea unei catastrofe nucleare. „Trebuie să înlăturăm pericolul grav pe care îl reprezintă pentru Europa planurile de instalare a noilor rachete nucleare americane și să acționăm pentru eliminarea tuturor rachetelor și armelor nucleare de pe continentul nostru și din întreaga lume"
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cooperării internaționale a României
Cuvîntarea tovarășului Wojciech Jaruzelski

la intilnirea cu conducătorii sindicatelor poloneze

prima 
punct 

cursul 
la 15 

căreia 
adunări

re durata marșului păcii, desfășurat recent .pe traseul Dortmund - 
Bruxelles, participanții s-au pronunțat cu hotărire împotriva omplosării 
de noi rachete in Europa, pentru desființarea celor existente. In fotografie : 

un aspect de la această manifestare.

PARIS 1 (Agerpres). — Un respectuos omagiu, împreună cu cele mai bune urări de noi împliniri pe tărimul creației științifice, al mobilizării științei și tehnologiei in folosul dezvoltării țării, al întăririi cooperării dintre oamenii de știință europeni și din întreaga lume, al făuririi unui climat de încredere, securitate și pace pe continentul nostru, a fost adresat tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim ■ vice- nrim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, membru titular și membru al Comitetului de onoare al Academiei Europene de Științe, de către prof. Raymond Daudel, președintele a- cestei academii.Din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu s-a transmis președintelui prestigioasei instituții europene, forului de conducere al acesteia un salut cordial, expresie a sentimentelor de prețuire față de înfăptuirile

pe tărîmul consacrării și promovării valorilor autentice ale științei și culturii în folosul intăririi unității dintre slujitorii acestora, 'în strădania comună tuare a progresului, și păcii.Schimbul de mesaje lejuit de întrevederea tovarășul Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, cri prof. Raymond Daudel, în cadrul relațiilor de fructuoasă conlucrare statornicite între instituțiile de știință și cultură din țara noastră și Academia Europeană. Au fost examinate perspectivele unor noi acțiuni comune consacrate dezvoltării in continuare a acestor relații, pe multiple planuri.Teme ale .cooperării pe științei, învățămîntului și într-un climat de pace și rare internațională au fost abordate și în cadrul convorbirilor purtate de prim-vicepreședintele C.N.Ș.T. cu conducerea UNESCO.

de perpe- civilizațieia fost pri- avută de

tărîmul culturii colabo-

MOSCOVA ; Consfătuire a adjuncților

miniștrilor de externe din unele țări socialiste

5S-

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La invitația Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S., in zilele de 30 august—1 septembrie a avut loc la Moscpva o consfătuire a adjuncților miniștrilor afacerilor externe ai R.S.S. Bieloruse, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, R.P.D. Coreene, Republicii Cuba, R.D. Germane, R.D.P. Laos, R.P. Mongole, R.P. Polone, Republicii Socialiste România, R.S.S. Ucrainene, R.P. Ungare, U.R.S.S. și R.S. Vietnam, în cursul căreia s-a efectuat un schimb de păreri in pro-

bleme aflate pe ordinea de zi a celei de-a 38-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, tovărășească.Din partea României a fost prezentă o delegație condusă de Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Șefii delegațiilor țărilor participante au fost primiți de A. A. Gromîko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul a- facerilor externe al U.R.S.S.

\ VARȘOVIA 1 (Agerpres). — în cuvîntarea rostită la intilnirea de la Katowice cu lor poloneze, prim-secretar președintele al R.P. Polone, a relevat că discuția cu liderii sindicali a fost foarte bogată în conținut, serioasă, pătrunsă de înțelegerea necesităților, dar și a posibilităților Poloniei de azi.După ce s-a referit la situația !n care s-a aflat țara în ultimii ani, definită ca foarte grea, dar extrem de instructivă, W. Jaruzelski a arătat : Situația din Polonia se normalizează. Cea mai bună dovadă este ridicarea stării de asediu, declararea amnistiei. Dar ieșirea din situația din trecut — a arătat el — este un proces dificil. Situația economică s-a îmbunătățit. Există un incontestabil progres, o mișcare neîntreruptă. Dar pînâ Ia realizarea unui echilibru perfect mai este încă un drum lung. Un pas important va fi încheierea acestui cincinal. în prezent acționăm potrivit planului pe anii 1933—1935. Guvernul elaborează un program de dezvoltare pe perioada 1986—1990 și chiar pînă în anul 1995. Așadar, ne gîndim și la ziua de mîine, privind într-o perspectivă mai îndepărtată.Referindu-se în continuare la sarcinile care stau în fața clasei muncitoare. a sindicatelor, vorbitorul a spus : Trebuie să căutăm soluții mai bune in domeniul organizării muncii, al progresului tehnic, în sfera calității producției. Avem nevoie mai cu seamă de o disciplină rațională, conștiincioasă, consecventă. Noile sindicate au devenit realitate, reprezintă o forță imensă, de cîteva milioane, care dispun de un program ce tine seama de problemele oame-

conducătorii sindicate- Wojciech Jaruzelski, al C.C. al P.M.U.P., Consiliului de Miniștri
nilor. dorim să avem sindicate adevărate, puternice. Ele reprezintă o verigă excepțional de importantă a democrației socialiste, dețin un loc trainic în sistemul orînduirii noastre.Noi considerăm sindicatele un autentic și puternic partener. Dorim sindicate cu adevărat patriotice, înțelepte și responsabile.O sarcină demnă a sindicatelor — a subliniat W. Jaruzelski — o constituie promovarea eticii muncii și in primul rind educarea tineretului în acest spirit. Adresez aceste cuvinte în special muncitorilor, clasei muncitoare, principala forță a societății noastre, principala forță mului. Noi am exprimat aceasta cu toată puterea, o prevedere specială in ...... ............Poziția clasei muncitoare se definește prin contribuția ei activă la construirea Poloniei socialiste.Vorbitorul a arătat apoi că între direcțiile activității sindicatelor figurează și receptivitatea la problema echității sociale, lupta împotriva speculei, a îmbogățirii nejustificate, a parazitismului.în cuvin tarea sa, W. Jartizelski s-a referit, totodată, la diferitele forme de amestec imperialist in treburile interne ale Poloniei și Ia. nocivitatea acestui amestec, la importanța luptei împotriva propagandei imperialiste antipoloneze și antisocialiste.In încheiere, W. Jaruzelski a subliniat că există condițiile ca obiectivele ce stau în fața clasei muncitoare, a sindicatelor poloneze să fie realizate, întrucît forța conducătoare — Partidul Muncitoresc Unit Polonez — este partid muncitoresc, care exprimă ideile, interesele muncitorilor, ale întregului popor.

a socialis- din nou introducind Constituție.

PRAGA

Preocupări actuale în economia R. S. Cehoslovace
un articol din ziarul „Rude Pravo"

FRANȚA

Măsuri pentru limitarea imigrărilor

GENEVA

Conferința internațională asupra problemei palestinieneGENEVA 1 (Agerpres). — La Geneva au continuat lucrările Conferinței internaționale asupra .problemei palestiniene.In cuvintul său, șeful delegației U.R.S.S., ministrul afacerilor externe al R.S.F.S.R., Vladimir Vinogradov, a condamnat politica de agresiune a Israelului față de poporul palestinian st țările arabe vecine. Vorbitorul a subliniat că Uniunea Sovietică se pronunță pentru o reglementare globală în Orientul Mijlociu, echitabilă pentru toți, pentru crearea unui stat palestinian independent, sub conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, informează agenția T.A.S.S. :Șeful delegației R.P. Chineze, Wen Yezhan, adjunct al ministrului afacerilor externe, a declarat, potrivit agenției China nouă, că soluționarea dreaptă și durabilă a problemei palestiniene trebuie să se bazeze pe retragerea necondiționată a Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, pe restabilirea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian Ia autodeterminare și crearea unui stat propriu, pe participarea O.E.P. la

eforturile pentru soluționarea pro-, blemelor din Orientul Mijlociu, ca unic reprezentant legitim al poporului palestinian.Reprezentantul R.S.F.I., Niaz Diz- darevici, a relevat că. Ia trei decenii după ce Națiunile Unite și-au asumat răspunderea de a soluționa problema Orientului Mijlociu și chestiunea palestiniană, continuă șă fie nțș- gat însuși dreptul la existență al poporului palestinian. Potrivit Agenției Taniug, el a arătat că o soluție cuprinzătoare, justă si durabilă în Orientul Mijlociu presupune în mod necesar retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile ocupate in 1967, precum și recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian.„Niciodată asuprirea altor ponoare nu a asigurat pacea și nu a dus la soluționarea conflictelor internaționale" — a subliniat ministrul de externe al Austriei, Erwin Lane. EI a apreciat că retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile ocupate și recunoașterea dreptului legitim la autodeterminare al nooorului palestinian oot asigura baza unei reglementări reale a problemei palestiniene.

Evoluția situației 
din BeirutBEIRUT 1 (Agerpres). — Un calm precar — întrerupt, uneori de rafalele tirurilor de arme ușoare și de exploziile rachetelor antitanc — s-a înregistrat, joi, în capitala libaneză— informează agențiile internaționale de presă. Unități ale armatei — menționează postul de radio Beirut— continuă acțiunea de preluare a controlului asupra zonelor unde există puncte de rezistență ale unor grupuri înarmate.Potrivit postului de radio, luptele ce s-au desfășurat în ultimele patru zile s-au soldat, numai în caoitala libaneză, cu 91 de morți și 413 răniți. De asemenea, au fost distruse numeroase clădiri și a fost întreruptă alimentarea cu apă și curent electric.Pe de altă parte, agenția Associated Press, care citează surse ale poliției libaneze, transmite că un acord de încetare a focului a intrat în vigoare și in orașul Tripoli, din nordul Libanului, unde ciocnirile dintre grupurile rivale s-au soldat cu 26 de morți și 60 de răniți.

PARIS 1 (Agerpres). — Președintele Francois Mitterrand a declarat în cadru! ședinței săptămînale a Consiliului de Miniștri că Franța riscă „să-și piardă echilibrul", dacă va continua să permită intrarea necontrolată în țară a imigranților. El a recomandat „ca imigranții clandestini, să fie repatriați", a declarat Max Gallo, purtătorul de cuvînt al guvernului francez. Este necesar ca „imigranților clandestini să le fie aplicate in mod implacabil și cu se-

veritate rigorile legii", a subliniat șeful statului francez.Guvernul a adoptat, in cursul ședinței de la 31 august, o serie de măsuri pentru limitarea imigrărilor, a precizat purtătorul de cuvînt citat de agenția France Presse. In prezent, în Franța trăiesc aproximativ 4,5 milioane de imigranți cu forme legale. Există, de asemenea, mai multe sute de mii de imigranți clandestini, precizează A.F.P.

PRAGA 1 diul C.C. al și Guvernul evaluat, în cadrul unei ședințe, zultatele obținute în primul semestru al anului 1983, constatînd că, în conformitate cu hotărîrile celei de-a șaptea plenare a C.C. al P.C.C., se va reuși să fie aplicată în viață tendința de accelerare a dinamicii dezvoltării economiei — informează ziarul „Rude Pravo", citat de agenția C.T.K. în cadrul ședinței au fost adoptate importante hotărîri și au fost trasate noi sarcini concrete în vederea aplicării în continuare a politicii economice și îndeplinirii sarcinilor celui de-al șaptelea cincinal.S-a constatat astfel — arată ziarul — îmbunătățirea situației în domeniul extracției lignitului și lucră-

(Agerpres). — Prezi- P.C. din Cehoslovacia R. S. Cehoslovacb au re-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:CONGRES. La Budapesta s-au încheiat lucrările celui de-al XXIX- lea Congres internațional de apicultura al „Apimbndiei". Adunarea Generală a Federației nale a Asociațiilor de „Apimondia" l-a reales ședințe pe V. Harnaj Totodată, congresul t sediul central al Academiei diale de științe apicole să fie în România.
Internațio- ■ Apicultură ; ca pre- (România). a decis ca mon-

DEMONSTRAȚII DE PROTEST. Peste 15 000 de muncitori oțelari din orașul vest-german Oberhausen au participat la o demonstrație de protest împotriva hotărîrii concernului Thyssen de a închide oțelă-
T~

O CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU RELANSAREA ECONOMIEI MONDIALE

somn punw ww »- k de rarai,
PADTICMEA fiCUVfl SI MHĂDIÎĂ fl TDTIM SîflîElOK

. IA CIDCn nWHL DE HH
„România se pronunță ferm împotriva oricăror măsuri de restricție și îngrădire a 

schimburilor economice internaționale. Considerăm că în actualele împrejurări ale 
crizei economice este necesară nu o restrîngere, ci intensificarea și dezvoltarea schim
burilor, a colaborării și cooperării în producție. Situația gravă creată ca urmare a crizei 
economice, a politicii dobînzilor înalte necesită măsuri ferme pentru sprijinirea țărilor 
în curs de dezvoltare și crearea condițiilor progresului lor economico-social, prin 
realizarea unor înțelegeri corespunzătoare între țările bogate și țările sărace”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cerințe de stringentă actualitateFenomenele și tendințele din ultima vreme arată că, în strînsă relație de condiționare cu evoluția deosebit de complexă a vieții politice internaționale, persistă situația gravă a economiei mondiale, continuă și chiar, sub diferite aspecte, se .amplifică manifestările crizei economice. Așa cum este cunoscut, aceasta afectează practic toate statele — și cu deosebire țările in curs de dezvoltare — contribuind la perpetuarea și adincirea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace. Criza economică mondială afectează tot mai grav schimburile economice și sistemul monetar-financiar internațional și determină o puternică perturbare a relațiilor comerciale și a cooperării economice dintre state. Pent-u prima dată în perioada postbelică, comerțul internațional a stagnat, iar în 1982 a înregistrat chiar o scădere. Se manifestă, in special în forme noi, tendințele protecționiste, care mențin sau ridică noi bariere în ca

lea desfășurării normale a comerțului internațional, îndeosebi a exporturilor de produse manufacturate ale țărilor in curs de dezvoltare. Este unul- dintre fenomenele deosebit de nocive ale evoluției mondiale faptul că în pofida repetatelor angajamente luate de țările industrializate de a nu introduce noi restricții și de a renunța la cele existente, nu s-a putut ajunge la o cotitură in direcția dezvoltării 'unui comerț liber, echitabil. In același timp, s-au accentuat practicile monopoliste și restricțiile in domeniul transferului de tehnologie, îndeosebi avansată. Accesul a numeroase țări la tehnică și tehnologie modernă a devenit Di-actic imoosibil. Ca urmare, în loc de a se diminua, decalajele dintre țările bogate și cele sărace s-au accentuat tot mai mult.Tocmai de aceea. în ansamblul politicii internaționale promovate cu atîta consecvență și prîftcipialitate de România socialistă, d'e președin

tele Nieolae Ceaușescu, o preocupare constantă o constituie dezvoltarea largă a relațiilor economice externe ale țării, multiplicarea continuă și pe cele mai diferite planuri a schimburilor de valori materiale și teh- nico-științifice cu toate statele lumii ; în același timp, țara noastră militează permanent pentru desfășurarea unei ample colaborări economice internaționale, fără nici un fel de restricții și discriminări, ca factor obiectiv necesar al dezvoltării, destinderii și păcii.In viziunea creatoare a președintelui României, datorită interdependențelor crescînde dintre economiile naționale, accentuării procesului de cooperare în producție, rolului tot mai important al științei și tehnologiei in accelerarea dezvoltării. participarea la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori se impune ca o necesitate obiectivă a creșterii economice a tuturor țărilor, a progresului întregii omeniri. Totodată, amplificarea și intensificarea relați

ilor economice, a cooperării internaționale are o deosebită însemnătate politică, acționînd ca suport și liant al apropierii și colaborării între popoare, pe baza trainică, imuabilă, a principiilor independenței și suveranității, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.în spiritul acestor principii. România a acționat și acționează cu hotă- rîre, atît în cadrul relațiilor comerciale. economice, bilaterale, cit și al negocierilor multilaterale. în diferite organizații și organisme internaționale pentru asigurarea condițiilor desfășurării unui comerț liber și a unei cooperări largi, prin eliminarea restricțiilor și barierelor artificiale, a oricăror discriminări și obstacole, pentru sporirea ponderii țărilor în curs de dezvoltare la ansamblul schimburilor comerciale și cooperării economice internaționale, ca una din căile de depășire a decalajelor față de țările dezvoltate din punct de vedere industrial.

ria din orașul lor. O demonstrație similară, la care au participat circa 2 000 de muncitori, s-a desfășurat in orașul Weser. Demonstranții au protestat, la rîndul lor, îmootriva planului patronatului de a închide șantierul naval Ia care lucrează.

Reuter, la 500 miliarde pesetas (3,3 miliarde dolari). Peste 26 000 de persoane au rămas fără lucru, înA trueît fabricile la care erau angajate au fost grav avariate. Provincia a fost declarată „zonă calami- tată".
INUNDAȚIILE DIN SPANIA.La Madrid a fost dat publicității un nou bilanț oficial cu privire la victimele și pagubele materiale provocate de gravele inundații înregistrate în provincia spaniolă ' Tara Bascilor. Astfel, potrivit noului bilanț, 42 de persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci sint date dispărute. Pagubele materiale sint estimate, potrivit agenției

PLAN DE DEZVOLTARE IN BOLIVIA. Guvernul Boliviei a anunțat punerea în aplicare a unui plan de dezvoltare pentru perioada 1984—1987, care va permite reorganizarea economiei țării in vederea satisfacerii necesităților esențiale ale maselor largi populare — informează agenția Bolpress. Planul prevede, între altele, încurajarea producției bunurilor de bază, extinderea serviciilor destinate populației, precum și consolidarea activității întreprinderilor de stat.
Eforturile pe care țările in curs de dezvoltare le depun pentru a ' recupera rămînerile în urmă pe plan economic și tehnico-științific sint însă tot mai mult diminuate de practicile comerciale restrictive, ca și de alte fenomene negative. Un factor cu efecte deosebit de negative asupra activității productive din intreaga lume îl constituie politica dobînzilor înalte promovată în ultimii ani de unele țări puternic industrializate. Practica dobînzilor cămătărești s-a re-

Restrlcțiife comerciale,

percutat deosebit de puternic asupra situației economice a țărilor in curs de dezvoltare, a căror datorie externă însumează in prezent peste 690 miliarda dolari. Drept urmare, în multe din aceste țări s-a înregistrat o stagnare sau chiar un recul al creșterii economice. Numeroase țări au trebuit să-și reducă drastic programele lor de creștere economică. ceea ce a dus și duce la adincirea și mai puternică a decalajelor dintre țările bogate și cele sărace.
dobînzile excesive -

frînă în caîea progresului generalOr. așa cum au arătat-o evoluțiile din ultima vreme, ieșirea din criza mondială reclamă o convergentă globală a eforturilor economice, relansarea activității productive nu numai in țările dezvoltate, ci și în celelalte state, în primul rind prin crearea condițiilor pentru ca țările în curs de dezvoltare să-și dobîndească un rol dinamic in economia și comerțul internațional. Căci este o realitate incontestabilă că actuala criză nu este un fenomen ciclic, ci are o strinsă legătură cu dezechilibrele profunde din economia mondială, iar menținerea și chiar adincirea decalajelor e- conomice a dus la restrîngerea pieței mondiale, fapt care a afectat toate statele, inclusiv pe cele dezvoltate.De aceea, demersul României, al președintelui Nieolae Ceaușescu vizează identificarea nu numai a cauzelor crizei, ci și a căilor și mijloacelor capabile să contribuie la depășirea ei. în acest sens, țara noastră a prezentat un amplu program de acțiune, care îmbină măsurile pe termen scurt de stopare a deteriorării situației economice mondiale cu măsurile pe termen lung de transformare a sistemului economic in

ternațional. in scopul așezării lui pe principii noi, de egalitate și echitate.In concepția României, astfel de măsuri trebuie să vizeze — în cadrul general al promovării colaborării economice mondiale — soluționarea problemei datoriilor externe a țârilor in curs de dezvoltare și sporirea substanțială a fondurilor pentru sprijinirea acestor state ; convenirea de modalități practice pentru reducerea și stabilizarea dobînzilor la niveluri rezonabile și pentru lărgirea accesului țărilor rămase în urmă Ia creditele internaționale in condiții preferențiale ; lichidarea măsurilor protecționiste ; asigurarea unui transfer substantial de tehnologii moderne către țările in curs de dezvoltare in condiții avantajoase, care să corespundă nevoilor de dezvoltare din aceste țări ; adoptarea unor programe speciale de ajutorare a țărilor sărace în domeniul agriculturii, al industriei, transporturilor și în alte sectoare, care să asigure o mai bună valorificare a propriilor resurse materiale și umane, progresul lor economic și social.
Pentru înfărirea cooperării 

dintre țările în curs de dezvoltareAvînd in vedere gravitatea actualei situații internaționale. România consideră că sînt necesare extinderea colaborării și întărirea solidarității tuturor țărilor în curs de dez
voltare, pentru realizarea de pași mai rapizi în direcția lichidării subdezvoltării, pentru progresul lor economic și social în vederea consolidării independenței naționale a fiecărui stat

rilor de descopertare, precum șl în economia de combustibili, energie, carburanți și metale, in producția și livrările de produse animaliere.Potrivit ziahilui, principalii purtători ai unei dinamici înalte trebuie să fie industriile constructoare da mașini, electronică și chimică.„Rude Pravo" relevă, in continuare, că pe primul plan se va pune folosirea și pe viitor a tuturor posibilităților pentru extinderea colaborării economice și tehnlco-știin- țifice cu țările socialiste, o atenția principală urmînd a fi acordată folosirii formelor superioare de colaborare, îndeosebi de specializare și cooperare în producție. în prezent, este necesar să se concentreze atenția asupra creșterii eficienței comerțului exterior, dezvoltării intensive a economiei, reducerii consumului de energie pe unitatea de produs, precum și asuDra reducerii cheltuielilor în domeniile materiilor prime, construcțiilor capitale și transporturilor. Este necesar să sa asigure o creștere dinamică a productivității muncii și îmbunătățirea calității producției. In agricultură o însemnătate primordială revine îndeplinirii sarcinilor la cultura plantelor.In domeniul construcțiilor capitale — arată „Rude Pravo" — eforturile trebuie orientate spre darea în exploatare la timp a capacităților, o atenție deosebită fiind acordată construcției de centrale atomo- electrice.în scopul îndeplinirii sarcinilor trasate, este necesar să fie folosite cu mai mult spirit de inițiativă rezervele și posibilitățile, să se dezvolte in general spiritul socialist de inițiativă, să se soluționeze, fără tergiversări problemele, o sarcină principală constind în consolidarea disciplinei — scrie ziarul.
în acest sens, țara noastră consideră de o deosebită importanță convocarea unei reuniuni Ia nivel inalt a țărilor in curs de dezvoltare, care să ducă la convenirea căilor de extindere a conlucrării dintre ele și la stabilirea strategiei lor comune pentru dialogul cu țările dezvoltate. Totodată, România se pronunță pentru lansarea cît mai grabnică, în cadrul O.N.U., a negocierilor globale dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, ca o acțiune de maximă însemnătate. pentru soluționarea, cu participarea și în interesul tuturor statelor, a problemelor ce confruntă în prezent omenirea,în condițiile in care în viața internațională s-a ajuns la o stare de în- cordare cum este cea actuală, agravată și de adincirea crizei economice mondiale. România, președintele Nieolae Ceaușescu consideră că trebuie să se acționeze prin dialog și concertare de interese, nu prin înfruntare, astfel incit tensiunea din lume să nu se răsfrîngă și asupra schimburilor economice, să nu se permită limitarea sau restrîngerea acestor schimburi, crearea de obstacole artificiale in calea lor. Dimpotrivă, strategia propusă de România a fost și este aceea de ieșire din actualele dificultăți, pe plan mondial prin extinderea colaborării economice intre state, intensificarea și dezvoltarea schimburilor, a cooperării în producție, eliminarea oricăror bariere și restricții, a măsurilor pro- tectioniste, a condiționărilor politice și de orice altă natură.Pozițiile principiale promovate Ia recenta sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Belgrad sînt elocvente în acest sens, participarea activă a României socialiste la .înlăturarea stărilor de lucruri și tendințelor negative din economia mondială, la amplificarea continuă a schimburilor și cooperării economice internaționale în vederea-» progresului tuturor statelor bucurîndu-se de o largă și unanimă apreciere.Afirmarea puternică a României socialiste în aria schimburilor economice mondiale este astăzi o realitate incontestabilă, validind valoarea unei politici economice externe exemplare, care, prin principiile pe care le promovează, înscrie un valoros aport la cauza păcii și înțelegerii internaționale.
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