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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
UNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

a sosit ieri într-o vizită de lucru în județul Tulcea
s PRINTR-0 ENTUZIASTĂ ȘI CĂLDUROASĂ PRIMIRE, MII DE LOCUITORI 

, ȘI-AU EXPRIMAT SENTIMENTELE DE DRAGOSTE, DE ALEASĂ 
'Ă- ȘI ÎNALTĂ PREȚUIRE . ' .

Ministrul afacerilor externe al Republicii India

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, pe P. V. Narasimha Rao, ministrul afacerilor externe al Republicii India, care efectuează o vizită oficială în țara noastră.La primire a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de față Kanwar Gajendra Singh, ambasadorul Indiei la București.Ministrul indian a exprimat gratitudinea pentru întrevederea acordată și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut și cele mai bune urări din partea primului ministru Indira Gandhi, împreună cu urări de bunăstare și prosperitate pentru poporul român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat primului ministru al Indiei un salut prietenesc, iar poporului indian cele mai bune urări de progres și prosperitate.în timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie șl colaborare dintre România și India, care se dezvoltă continuu în spiritul convorbirilor și înțelegerilor româ- no-indiene la nivel inalt. S-a apreciat că promovarea susținută a conlucrării dintre România și India este în folosul și spre binele celor două țări și ponoare, al progresului șl bunăstării lor. al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii intre națiuni.S-a efectuat, de asemenea, un

schimb de vederi în probleme actuale ale situației internaționale. în acest context a fost pusă in evidență preocuparea României și Indiei față de caracterul deosebit de complex al situației mondiale. S-a apreciat că în condițiile actuale este mai- necesar ca oricînd să se acționeze cu hotărire pentru oprirea cursei înarmărilor și trecere la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară.A fost subliniată, totodată, necesitatea de a se face totul pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict, existente în diverse zone ale globului.In acest cadru a fost reliefată necesitatea intensificării eforturilor pentru asigurarea independenței, suveranității și unității Libanului, prin reconcilierea forțelor politice libaneze, retragerea fără condiții a trupelor Israelului, asigurarea dreptului poporului libanez de a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară. Totodată, s-a subliniat importanța intensificării activității po- îitico-diplomatice in vederea unei reglementări globale a situației din Orientul Mijlociu, care să ducă la soluționarea problemei palestiniene, recunoscindu-se dreptul poporului palestinian la autodeterminare și la crearea unui stat propriu, independent.în cursul convorbirilor a fost evidențiată importanța pe care o au în viața internațională mișcarea de nealiniere, hotărîrile de mare importan

tă adoptate la reuniunea șefilor de state și guverne, care a avut loc, în luna martie, în capitala Indiei. A fost subliniată importanța acțiunilor țărilor nealiniate și a țărilor în curs de dezvoltare pentru soluționarea pașnică a conflictelor și stărilor de război dintre ele. ceea ce ar contribui într-o largă măsură la îmbunătățirea situației de ansamblu, ar duce la întărirea mișcării de nealiniere, la promovarea unei politici de egalitate, independentă, neamestec în treburile interne.în timpul convorbirii s-a exprimat preocuparea față de lipsa de rezultate in negocierile dintre țările dezvoltate și țările in curs de dezvoltare, de adincirea decalajelor dintre ele și s-a relevat importanța întăririi unității țărilor în curs de dezvoltare pentru instaurarea unor noi raporturi economice, care să asigure dezvoltarea economico-socială a tuturor țărilor, în primul rind a celor în curs de dezvoltare, întărirea independenței economice, creșterea stabilității internaționale.A fost reafirmată hotărîrea României și Indiei de' a intensifica consultările dintre ele, de a conlucra în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale, al „Grupului celor 77“ și mișcării de nealiniere, de a-și aduce contribuția spprită la întărirea păcii, la realizarea dezarmării, și în primul rind a dezarmării ' nucleare, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale.întrevederea a decurs intr-o atmosferă cordială.
CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Vineri, 2 septembrie, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Dimitrios Serbos, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Republicii Elene în țara pagina a noastră. (Continuare în 
V-a).

Ambasadorul Republicii BurundiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Paul Muny- scri-in calitateembari, care și-a prezentat sorile de acreditare de ambasador extraordinar și pleni- potențiar în țara pagina a al Republicii Burundi noastră. (Continuare in 
V-a).

z----------------------------------------------------------------
Din cronica întrecerii socialiste

Vineri după-amiază, locuitorii municipiului Tulcea au trăit 
cu intensă emoție bucuria reîntîlnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, care întreprinde, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o nouă vizită de lucru 
in județ.r Acest dialog, ce are Ioc la puțineBile de la precedenta vizită, reia analiza incepută cu organele locale de partid și de stat, conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu specialiști ai Centralei Delta Dunării asupra modului de re- ! alizare a Programului de amenajare | și exploatare integrală a ținutului de i la gurile Dunării, adoptat de Comite- i tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ; program care cuprinde măsurile pentru punerea în valoare a acestei mari suprafețe, atît din punct de ve- 'dere al producției vegetale, animale, piscicole, forestiere, stuficole, al turismului, cit și al păstrării mediului înconjurător și al condițiilor naturale.

Inițiativa secretarului general ■ al partidului, îndreptată în direcția valorificării superioare, complexe și eficiente a acestei zone, care dispune de însemnate resurse naturale și frumuseți unice in lume, se înscrie în preocuparea constantă a partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de dezvoltare economică și socială a meleagurilor tulcene, a tuturor județelor țării.Oamenii muncii din Tulcea. meta- lurgiști, chimiști, constructori de nave, muncitori din industria alimentară și din alte ramuri, pescari, țărani cooperatori, toți locuitorii care au participat cu pasiune și dăruire la înfăptuirea programelor de dezvoltare a județului lor, la transpu

nerea în viață a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, au primit cu nemărginită recunoștință noile măsuri menite să amplifice potențialul economic al județului, să ridice pe o treaptă superioară nivelul de trai material și spiritual al populației din acest frumos colț de țară.Stadionul municipal fremăta de bucuria și entuziasmul miilor de cetățeni, veniți să-l salute cu deosebită stimă și profund respect pe to- varâșdl Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al partidului și statului nostru, pe tovarășa Elena Ceaușescu.Mulți dintre cei aflați în tribune purtau portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, steaguri tricolore și roșii, pancarte pe care erau înscrise urări la adresa partidului și secretarului său general.La aterizarea elicopterului prezidențial, din mii de piepturi au izbucnit vibrante ovații și puternice urale. S-a scandat minute în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și min-

Mii de locuitori ai municipiului Tulcea au făcut o caldă și entuziastă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu

drla —> Ceaușescu-România !“,„Ceaușescu eroism — România comunism !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat de Ion Anastasiu, prim- secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., care, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, i-a adresat un călduros _ bun venit pe aceste străvechi plaiuri românești.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.O gardă alcătuită din. marinari ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat locuitorilor municipiului un salut călduros și cele mai bune urări.Un bătrîn tuloean invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, potrivit dati- nei străbune, să guste din piinea și sarea ospeției, din ploștile cu vin.Un grup de pionieri și șoimi ai patriei, de tineri și tinere au oferit frumoase buchete de flori.Ceremonia oficială a sosirii a avut Ioc in atmosfera de puternic entuziasm care domnea pe stadion, in întregul oraș.Făcînd înconjurul stadionului. într-o mașină, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie acestei vibrante manifestări de dragoste și recunoștință cu care au fost întimpinați de tulceni.în această vizită, secretarul general al partidului este însoțit de tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Gheorghe Stoica, secretai- al C.C. al P.C.R.în drum spre reședința rezervată, pe arterele pavoazate sărbătorește ale orașului, distinșii oaspeți au fost intimpinați - cu multă însuflețire, cu nețărmurită dragoste și prețuire de numeroși cetățeni care scandau cu putere numele partidului și al secretarului său general. Prin cîntec și joc, prin ovații și urale, ei își exprimau, de asemenea, bucuria reintilni- rii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului, optimismul și încrederea deplină în politica partidului și statului nostru, voința lor de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, care deschid noi și minunate perspective dezvoltării patriei noastre socialiste.

BACĂU :
Economii de materii prime, 

energie și combustibilPrin modernizarea și reproiecta- rea produselor, valorificarea materialelor refolosibile și perfecționarea tehnologiilor de fabricație, in unitățile industriale din județul Bacău s-au obținut, in perioada care a trecut din acest an, economii insumind mai mult de 700 tone metal, 800 mc cherestea, precum și însemnate cantități de fire pentru țesături, piei pentru încălțăminte și alte materii prime. De asemenea, ca urmare a aplicării unor măsuri tehnice și organizatorice, care au vizat încadrarea în normele de consum în 31 de întreprinderi industriale și unități economice, s-au economisit 16 53-1 MWh energie electrică, 28 542 tone combustibil convențional. Printre colectivele cu cele mai bune rezultate se numără cele de la Combinatul petrochimic Borzești, întreprinderea de mașini-unelte și

întreprinderea metalurgică din Bacău. <Gli. Baltă, corespondentul „Scinteii")
BOTOȘANI: Prin creșterea 

productivității munciiCreșterea cu 5,2 la sută a productivității muncii a determinat obținerea, în acest an, in industria județului Botoșani, a unui spor la producția-marfă în valoare de a- proape 110 milioane lei. Depășirea se concretizează, intre altele, in peste 1 500 tone minereuri, aproape 700 electropompe centrifugale, produse de mecanică fină in valoare de 10 milioane lei, 250 000 mp țesături, confecții valorind 13 milioane lei, 200 tone produse zaharoase etc. Cele mai mari sporuri de productivitate se înregistrează la întreprinderile de articole tehnice de cauciuc, „Integrata" și „Melana", din Botoșani, la Filatura de bumbac din comuna Flăminzi și întreprinderea de mașini-unelte grele pentru deformări plastice din Dorohoi. (S. Ailcnei, corespondentul „Scînteii").

VRANCEA : Produse noi 
și reproiectateCreșterea continuă a calității producției. innoirea și modernizarea acesteia constituie obiective prioritare ale întrecerii socialiste pe care o desfășoară oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Vrancea. Ca urmare, ponderea produselor noi și reproiectate în totalul producției marfă industriale a ajuns la aproape 44 la sută, cu 6 la sută mai mult față de prevederi. S-au evidențiat în mod deosebit colectivele de muncă de la întreprinderea de scule și elemente hidraulice, întreprinderea metalurgică, întreprinderea de confecții, întreprinderile de tricotaje din Focșani și Panciu și altele. Evidențiem și faptul că de la începutul anului și pină acum producția marfă industrială obținută peste plan a ajuns la aproape' 177 milioane lei. (Dan Drăgulescu, corespondentul „Scînteii").

Cu participarea tuturor locuitorilor de la sate

RECOLTA DE TOAMNA 
simso si fepKitafâ îo scul tiu® si fără pierderi!în acest început de septembrie vremea continuă să se mențină frumoasă și călduroasă, favorabilă coacerii lanurilor, creșterii conținutului de zahăr in rădăcinile de sfeclă, fructe și struguri, executării lucrărilor de pregătire a terenului pentru semănăturile de toamnă. De acum, cu fiecare zi, lucrările se aglomerează și, tocmai de aceea, cooperatorii, mecanizatorii, ceilalți locuitori ai satelor au datoria de mare răspundere de a munci fără preget, din zori și pină în noapte, pentru a stringe în scurt timp și în cele mai bune condiții tot ceea ce a rodit pămîn- tul în această toamnă bogată.Este de relevat că în multe unități agricole condițiile climatice favorabile strinsului culturilor au fost folosite pină acum din plin, rezultatele obținute constituind cea mai bună dovadă în acest sens. Bunăoară, printr-o temeinică organizare a muncii, in unitățile agricole din județele Olt, Ialomița și Călărași s-a încheiat recoltarea florii-soarelui, lucrarea efectuindu-se, în prezent, pe ultimele hectare în județele Teleorman, Brăila, Mehedinți, Giurgiu, Dolj, Prahova, Vrancea și sectorul agricol Ilfov. Se apropie de sfîrșit și culesul fasolei, cultură la care a mai rămas de recoltat mai puțin de 3 000 hectare. De asemenea, in 18 județe situate in sudul și vestul țării a inceput recoltarea porumbului pentru boabe. în grădini se desfășoară o intensă activitate pentru strîngerea și livrarea unor cantități cit mai mari de legume necesare aprovizionării populației și fabricilor de conserve.

Subliniind aceste realizări, nu pot fi trecute cu vederea anumite inegalități existente între unități agricole apropiate și intre județe învecinate in ce privește ritmul lucrărilor la recoltare. Pină Ia această dată, deși culesul florii-soarelui trebuia și putea fi practic încheiat, în unitățile agricole din județul Tulcea această lucrare s-a executat numai pe jumătate din suprafața cultivată. Măsuri deosebite pentru impulsionarea ritmului de recoltare a florii- soarelui sint necesare și in unitățile agricole din județele Buzău, Timiș, Bihor, Dîmbovița, Vaslui, Iași și Botoșani. Totodată, la porumbul pentru boabe trebuie intensificat culesul știuleților, ’ concomitent cu stringerea și insilozarea grabnică a cocenilor. Prioritate absolută trebuie acordată lanurilor de porumb după care urmează să se insămințeze cereale păioase și plante furajere.în aceste zile este mult de lucru în cîmp, In grădini, vii și livezi. Oamenii muncii din agricultură, toți locuitorii satelor, în frunte cu comuniștii, au îndatorirea de mare răspundere de a acționa cu toate forțele, din zori și pină în noapte, pentru strîngerea recoltei și depozitarea ei cu grijă gospodărească, spre a se evita orice pierderi. Este în interesul oamenilor muncii din agricultură, al întregii obști a satelor, al întregului popor ca ’roadele acestei toamne să fie strînse și puse la adăpost într-un timp cit mai scurt I
In pagina a lll-a : relatări ale corespondenților 

noștri din județele Timiș și Vaslui
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Cîțiva băieți de școală plantau tuia. In parcul 
ce abia se înfiripă.
- O sâ-i priască aici ?
- E un arbore puternic. Rădăcinile lui se prind 

zdravăn în pămîntul pietros.
Adolescentul ce lăuda puterea tuiei ? Unul din 

copiii celor 172 de familii care au prins și ele 
rădăcini aici, în urmă cu exact treisprezece ani. 
Atunci, așezarea lor - Lacu lui Baban, județul 
Vrancea - s-a dărîmat. O forță telurică năprasnică 
o pus in mișcare „dealul cu case". Pămîntul s-a 
crăpat, s-a umflat, valea s-a făcut muchie, muchia 
vale. Sinistra zvicnire tectonică a împins spre pîrîui 
Rîmna case și grădini, ulițe și fîntîni. Atunci, 172 
de familii, râmase fără vatră, au fost ajutate să 
se mute la cimpie. Aici, în Gugești, tot in Vrancea. 
Loc unde se naște parcul împodobit de școlari cu 
arborii de tuia. Loc unde oameni vrednici apropie, 
prin munca lor tenace, ziua de naștere a viitorului 
oraș. Loc unde cîteva sute de oameni greu loviți 
au venit cu puterea și curajul de a începe o nouă 
existență. Au venit cu încrederea, pe care nimic 
n-a putut s-o zdruncine, în umanitatea acestui 
timp. încredere ale cărei puternice rădăcini au 
putut să se dezvolte numai în climatul moral al 
societății noastre. In această ambianță, zi de zi, la 
scară socială, principiile eticii noi, socialiste, pro
movate consecvent de partidul nostru, de secretarul 
sâu general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, devin 
realitate palpabilă, guvernează munca și viața unui 
întreg popor. Umanismul revoluționar, întrajuto
rarea, solidaritatea, într-un cuvînt grija și preocu
parea colectivității socialiste pentru destinul omului 
de alături nu reprezintă doar o sumă de precepte 
teoretice demne de stimă, ci dau consistență și 
dimensionează noul tip de relații dintre oameni. Noul 
și pregnantul model uman, generat de societatea 
noastră, educat de partid, își relevă și în împreju
rări deosebite, cum sint cele asupra cărora vom 
stărui în pagina de față, forța iradiantă, transfor
matoare, frumusețea trăsăturilor morale ale omului

Viața - trăită cu demnitate, 
cu fruntea sus

curte îngrijită, pentru pomi roditori, pentru traiul în demnitate, din muncă cinstită, în epoca noastră socialistă, în-
— De exemplu, izolarea celor care fug de muncă. Nu-i o pedeapsă oarecare să tai orice legătură de comunicare cu cel care, vecin fiindu-ți, istă toată ziua pe marginea șanțului și nu ridică un pai. Dealtfel, chipul lenei se vede dintr-o privire din felul cum arată casa, grădina, gospodarul. Neînțelegerile din familii, viața luată in ușor Sint, de asemenea, prompt sancționate, veștejite încă înainte de a ajunge sub ochii întregii obști a comunei, încă înainte de a ajunge la primărie, ca să spun așa...Aflasem in această direcție cîte ceva despre Ion S. A fost printre primii care s-a mutat aici, in urmă cu treisprezece ani. Necazul prin care trecuse părea să-l fi fortificat. Mina frățească întinsă, ajutorul dat de societate îi reaprinsese speranța că merită, că se poate, că trebuie să o ia de la capăt. N-a fost pină la urmă așa. Tot mer- gînd pe căi lăturalnice, a ajuns, numai și numai din vina lui, la violente certuri cu soția. Consătenii săi au sărit să-i împace, să-1 facă să priceapă că viața nu merită trăită în batjocură. Și, mai ales, să înțeleagă că nu trebuie Să-i facă de rușine. Era cazul să țină și el la mîndria de a nu fi arătat cu degetul. A promis, dar... Pînă la urmă soția a plecat unde a văzut cu ochii. Și-a luat și băiatul cel mic, care nici nu mai vrea să știe de taică-su. Lui i-au rămas întipărite în memorie certurile care făcuseră un infern din casa lor. Casă care ara’tă ca o cenușereasă pe lingă multe altele de aici. Viața lui Ion S. se desfășoară în singurătate ; dealtfel simte dojana nerostită din priviri, și e mai mult pe drumuri. E parcă ‘intr-o continuă căutare. A fericirii 7 Poate. Dar fericirea a fost aici, lingă el. Ca 

o pasăre fermecată, din poveste. Numai că el a grăbit sfîrșitul poveștii. El și numai el...— Așadar, existența lui Ion S. trebuie contabilizata, la capitolul involuții 7— Din păcate, confirmă GigiMirică. Pentru că imensa majoritate a celor minați de necaz aici, la Gugești, sint oameni vrednici, crescuți în respectul pentru muncă, pentru cinste, pentru lucrul bine făcut. Nu întîmiplător băieții celor care trăiesc aici, din generație în generație, caută să se însoare cu fete din satu’ nou. Familiile astfel întemeiate sîiit trainice, frumoase, gospodăriile îngrijite. .... ... _...x____ ___ ____ __________.Mergeți, de exemplu, la. Anghe- . prelucrarea lemnului, ca să mă 
,ȚU«î DvorninsCjii orf,Ștefap Ciur- pot reîntoarce la GugeșHr- -:ciumei, ambii icășătoriți CU, feții ’ ” ’ ” ’ ’ "vehite de la’Eăcu 1 Iui ’Bîtbărt. Sînt sigur că oricui îi va face plăcere să vadă cît de frumos curge viața acestor oameni.— Vreți să spuneți că acești oameni au adus cu ei ceva în plus în această colectivitate constituită 7

seamnă mai presus de orice stimularea efortului de formare a conștiinței înaintate, de construcție revoluționară a omului nou.
Primele amintiriScriam în 1970, de la locul dezastrului : „Traversăm peste «casa» lui Alexandru Pupăză. Apa fîntînii, spre care țipau copiii să audă ecourile, a fost azvîrlită din rosturile ei. afară. Adîncurile s-au sucit, s-au contorsionat haotic, călcînd legile firii. Un cățel jigărit ne latră puțin convins. Intr-o parte, plita rece. O cofă de apă a fost azvîrlită în știrbătura gardului. 

O ridicăm — minerul încă mai păstrează umezeala, răcoarea apei". în via de alături, încă neatinsă de alunecarea dealului. îl Aflăm pe fratele lui Alexandru Pupăză. «O să aveți o recoltă frumoasă». «Păi, pentru ce mă lupt 7» Aici, la Lacu lui Baban, cuvintele acestea spun enorm"...Da, spuneau enorm, dar nu cît spun aici, la Gugești. unde o sută șaptezeci și două de familii au luat viața de la zero. Intrăm în gospodăria de aici a lui Alexandru Pupăză. Poșta îi aduce corespondența la numărul 1 329. Gazda se pregătește pentru intrarea în schimb la Depozitul final, unitatea Gugești, aparținînd de LF.E.T. Focșani. Soția dă hrană vacii, care a fătat două vițele. Alexandru Pupăză a intrat de 13 ani in. raidurile clasei muncitoare, dar a rămas mai departe cu dragostea deprinsă din copilărie pentru creșterea animalelor.— Dragostea asta au moștenit-o și copiii, ne spune.— Ciți aveți 7— Șase. Patru s-au născut Ia deal, doi aici. Ionel, cel mare, e matrițer la București. A învățat meserie, după ce ne-am mutat aici. Vasile e frezor, lîngă casă, cum s-ar zice. Lucrează la Fabrica de prelucrare a lemnului din Gugești și joacă în echipa de fotbal a acesteia. Titular. Marian — tot la București, tot matrițer, ca frate-su cel mare. Rozina învață bine, e în clasa a X-a, deocamdată face treapta aici. Ultimii doi au certificatul de naștere eliberat de Consiliul popular Gugești : Ionică, aflat acum in clasa a Vil-a, și Vale- rică in a treia... Ce zic eu : cei mai mici, de vor dori să rămînă în Gugești,’ au unde. Și la meserie, și la agricultură — care azi:tot meserie este...Numai un om cu o viață în «Dumitrei Tan- Sîtea'’Wriil' d.ăpL;.Sț^ălyceșt^i,fin.u-nos în.șoa,- _ lung.., ,— Âm prins rădăcini aici prin meseria pe care am învățat-o și prin inima deschisă cu care am fost primiți, ajutați.Exact ce ne spunea și primărița Steluța Balint :— Comuna noastră, pe cale să devină oraș, realizează în ’83 o

matoare, frumusețea trăsăturilor morale 
nou, cu o înaltă conștiință socialistă.

Despre cele 172 de familii din satul 
Baban, lovite dramatic de o calamitate 
am scris, în urmă cu treisprezece ani, 
muiată în lacrimă și speranță, reportajul .. 
pe cîmpia ospitalieră", lată-ne, acum, pe aceeași 
cimpie. Ce s-a intîmplat cu acești oameni dislocați 
prin hazardul naturii din vetrele lor ? Cum au tre
cut ei încercarea dezrădăcinării, cum au evoluat 
destinele lor ? Și, mai ales, cum a funcționat în 
continuare „ștafeta nevăzută" - și văzută I - a 
umanismului revoluționar, virtute aflată în sipetul 
celor mai de preț valori morale ale orinduirii noas
tre ?

Cu aceste întrebări am venit Ia Gugești. Și am 
plecat de aici cu multe și edificatoare răspunsuri 
pe care le încredințăm literei ds plumb.

Lacu lui 
naturală, 

cu penița 
„Anul unu

„Cînd oamenii 
alături de oameni"

grafia umană a României. Operă al cărei arhitect .este Partidul Comunist Român, politica sa .profund umanistă.
— Casa lui Alexandru Pupăză s-a rupt in două, sub ochii noștri. A noastră a început să plesnească duminică noaptea spre luni. Pentru cîteva zile ne-am aflat la adăpost la o soră a mea. Șacle peste apa Rimnei. Apoi, am venit aici...Nu distingem nici o urmă de emoție în glasul Dumitrei Țandără. Cei treisprezece ani care s-au scurs de la necaz au închis definitiv destule dureri, au netezit locul multor cicatrice. Să fie însă toate acestea numai opera timpului 7— Aici, satul nou Începe chiar cu casa dv.— Da, satul nou începe de la casa noastră. Avem patru camere. Plus bucătăria, anexele. Acum ni șe pare normal să fie așa. Atunci credeam că nu ne vom mai ridica. ■ Socoteam că și un bordei ar fi mult peste ceea ce speram.— Iată că realitatea a mers mai de.parte decît speranțele.— Pentru că n-am fost lăsați să ne înecăm în propriul nostru necaz. Așa cum se inthn- p.la altădată, cînd îi lua omului casa foc ori îi pierea vita din bătătură. Un necaz în plus, cine să-l mai vadă ? Ba, uneori .— povestesc cei mai în vîrstă — prin preajma alegerilor din vremea burgheziei, mai „vedea" cîte cineva și parte din nevoile noastre, promitea pe ruptelea și, după ce era ales, cine-i mai afla urma 7 In împrejurarea prin care a trecut acum treisprezece ani satul nostru, noi nu ne-am simțit nici o clipă singuri, părăsiți. Am avut alături, mereu, umărul oamenilor de omenie. Am simțit mereu, alături de noi. sprijinul partidului nostru comunist, care v ne-a ajutat să trecem cu bine și peste acest impas ce a pătruns pe neașteptate în viata noastră. Ni s-a dat, fiecăruia, loc de casă. Și sprijin cu materiale de construcții, schițe tip. Și ajutor, la fel’, gratuit, în ridicarea casei. ■—■ Cînd s-a bătut întiiul țăruș 7— îndată după secerișul orzului. Iar în noiembrie eram mutați in casă nouă...O scurtă paranteză pentru a-1 ruga pe tovarășul Nicolae Chtpăilă, secretar al Comitetului județean de partid Vrancea, să rememoreze :— în urmă cu 13 ani, exact la marginea de atunci a Gu- geștilor, unde începe acum satul nou, am adus schițele de case. Le-am desfășurat, a ales fiecare. Zic :„Haideți acum să batem țărușii și să trecem la parcelări". Locul noilor vetre de casă — cîteva hectare de cimpie dreaptă, cu orz frumos. Oamenii au început să discute desnre recoltă : unii că ies 2 500 kg la hectar, alții că aproape 4000.„Nu pentru asta ne-am adunat aicP, ii zoream. Haideți să terminăm treaba începută".,,E păcat de orz", mi-ati râs-, puns. Mai răbdăm în corturi pină se, strînge. La nevoie punem și noi mina".

— Normal, nu 7— Adevărul e, replică tovarășul Nicolae Chipăllâ, că nimeni nu voia să strice orzul :
rele amiezei. Citlorile cu care a înveșmîntat-o sint aduse de acolo, unde dealurile s-au răzvrătit și le-au Sfărîmat truda strînsă în ani. Dincolo de gardul împrejmuitor, la „stradă", pe o fîșie mai îngustă de un me-

unde li au fost ____________________ ______loc de casă și materiale etc., ei, înainte de toate, cu un loc de muncă, cu putința calificării într-o meserie.Ceea ce arată „radiografia" în familia lui Alexandru Pupăză nu este deci un caz de excepție. Acești oameni vrednici se așa- ză temeinic în rosturile lor, rosturi pe care și le-au aflat ori urmează să le afle și copiii lor. Este mulțumirea pe care Alexandru Pupăză o arată deschis, așa cum vorbește și despre casa sa. ridicată de o echipă de constructori de la o întreprindere comercială din Focșani.— V-ați mai întilnit cu oamenii aceia 7— Nu demult, în Focșani, l-am recunoscut pe cel care a turnat temeliile de beton. „Ține casa, ține ?“, mă întreabă. „Mulțumesc de întrebare, zic : ține. Și mai mulțumesc și pentru hornuri".
— De ce pentru hornuri 7— Pe aici, unii știu să le facă de jos, de la podea. Trag mai bine. Atunci, eu, mă cam îndoiam de e cu vreun folos. Omul însă s-a ținut scai de capul meu : „Ai să mă pomenești, ai să vezi !“ Și uite, îl pomenesc.Intrăm și în gospodăria lui Stan Pupăză, fratele lui Alexandru. Stan nu-i acasă : a la brică.— S-a calificat după ce plantat copacul ăsta căruia îi spunem „moș-moș“, ne explică soția sa, Caterina.Pentru soția lui Stan Pupăză — și nu numai pentru ea — viața se împarte în două părți : Înaintea plantării copacului. înfipt în solul din cimpie cu 13 ani în urmă, și după plantarea lui. Copacul a fost adus de aco-* lo, de la deal. A fost pus qici, ca un semn în timp. Ca un ceasornic care să măsoare secundele, orele, anii. Iar anii ăștia înseamnă și pentru Stan Pupăză dobîndirea unei meserii, terminarea uneia dintre cele mai frumoase case din Gugești. intrarea de mult pe rod a pomilor fructiferi aduși tot de la deal, într-un cuvînt, viață trăită cu demnitate, în deplin echilibru. O viață în climatul social al omului cu fruntea sus. Drama dezrădăcinării, chiar dacă n-a fost uitată, a rămas, oricusri, mult, in urmă. De mult nu mai bîntuie somnul liniștit al acestor oameni.Cînd ieșim din curtea lui Stan Pupăză observăm pe aleea de la intrare, încastrată într-un cerc de fier, o floare desenată în beton. Motivele parcă ar fi copiate de pe formele de caș ale

s-au dărîmat locuințele ajutați nu numai cu un rădăcini
prieten

fa-am noi

Ajungem la casa cu numărul 1 322.Casa lui Grigore Chioveănu. Ne deschide chiar Mărgărit, băiatul pe care-1 căutam. E in salopeta de practică.— Mărgărit, cum se cheamă Ulița asta a voastră 7— Ulița Sinistraților.— Cum ți se pare numele 7— Urit. Ar trebui schimbat. Da, ar trebui.-— Tata e acasă 7— Nu. E la lucru. Ia I.A.S.Prin fereastra deschisă pătrunde pină în grădină o muzică ritmată.— E magnetofonul lui fra- te-miu, Gheorghiță. Să-l opresc?— De ce 7 Lasă-1. Poate vine și Gheorghiță să stăm de vorbă.— Și el e în schimb, la fabrică.— Mda... Mărgărit, tu aveai trei ani cind ați venit de la deal. Mai ții minte ceva, de acolo 7— Țin minte locul de casă cînd a fugit. Și cind am cort.— Numai atît 7 . — Și un om. Lucra tractor, să netezească răscolit, giner și tata.Din treisprezece ani atîta decupează memoria lui Mărgărit : un loc de casă care fuge, un cort unde a primit adăpost și chipul unui om. E mult, e puțin 7 Pentru el este esențial. Viața are felul ei tulburător de a simplifica lucrurile, O casă care fuge, un cort, un om...— Tate lucrează la I.A.S., Gheorghiță e și el mecanic, aici, la fabrică. Radu mecanic la Brașov. Tu, Mărgărit, ce vrei să te faci 7— Deocamdată. • să. termin zece clase. Apoi, la profesională, la Focșani. Tot cu profilul

stat inpe un..... _ ______ terenul Omul ăsta e acum in- muncește la I.A.S. curealitatea de acum

'—îți place atît de mult aici ? frumos. Acum mai ales, cînd s-a împlinit și grădina... :Da. s-a împlinit bine grădina lui Grigore Chioveănu. Mărul sădit în anul unu are o coroană bogată. Rădăcinile lui au stat doi ani în solul de la Lacu lui Baban. De treisprezece ani seva

intr-un sol
omului
Cu helipsitu-i zîmbet pe buze. Gest firesc, prin care transmitea văpaia umană de care oamenii au întotdeauna nevoie. Cu atît mai mult la necaz...— Mărgărit, ai prieteni la Gugești 7— Multi. E și normal. Aici am făcut școala, aici trăiesc.— Dincolo, la deal, ai mai fost 7— Chiar în vacanta de primăvară. Am spart bolovani,— Poftim ?— Pe locul unde a fost casa, pămîntul încă nu s-a astîmpă- rat. Tata a zis însă că chiar așa. nu trebuie lăsat fără să producă. Așa că am spart bolovanii și am semănat porumb.— Iți place să te duci la deal? ■ — Cum să nu-mi placă 2 Acolo m-am născut...Cineva spunea că cerul sub care te-ai născut îl porii pretutindeni cu tine. Mărgărit Chio- veanu, care a prins rădăcini aici, unde a venit împreună cu părinții lui, simte totuși nevoia să se întoarcă din cind în cind sub cupola cerului unde s-a născut. Este întotdeauna răscolitoare această reîntoarcere. Ne spusese și Ion Țandără : „Eu, după ce ne-am mutat, cu grijile casei, cu munca la fabrică... Femeia și ea. alături de mine. De la un timp însă vedeam că nu-și mai află locul. «Ce-i, femeie. ce te neliniștește 7» -«Nimic. Dar mîine iau copiii și trag o fugă pină dincolo. Mergi și tu 7» «Eu nu-mi văd capul de treburi». Și-a luat copiii și s-a dus. Pînă seara s-a reîntors acasă. "Ei 7 o întreb. Ți-a trecut neliniștea 7» "Mi-a trecut. Am și plins puțin». «Ce să-i faci 7 Asta e...»“.— Mărgărit, prietena ta e de aici ori...— E de ia deal. Dar acuma învață la Focșani...— Așa... Și cite camere aveți aici 7— Patru. Dar intra ți să vedeți !...Intrăm și dăm cu ochii de flori. Flori în toate camerele. In încăperea unde se derulează banda soția lui copil :- Ce fată 7— Orice. Numai sănătos

magnetofonului,Gheorghiță. AșteptaAna, unsă vă urăm : băiat orisă

!

4
Familiile Țandăra, Chraveanu, Pupăză sint doar o parte din cele 172 de (omilii core ou prins aici, la Gugești, intr-un scl prieten omului, rădăcini puternice. Viața și munca lor, luate de Io 

capăt, probează încă o dată forța transformatoare a umonismului revoluționar Foto : Eugen Dichiseanu

era vorba numai de parcelarea viitoarelor locuri de casă. Psihologic, noii veniți nu erau însă pregătiți nici pentru asta. Și de aceea dădeau vina pe recolta de orz și nu pe îndoiala, pe nehotărirea din sufletele lor. Erau încă legați de viața lor de pînă atunci, de ce fusese fiecare. Și. încercau să amine clipa de așezare în alt lob cu care, de bună seamă, nu se împrieteniseră încă, încă îl mai simțeau străin.— Așadar, reluăm discuția cu Dumitra Țandără, ați început casa prin iulie, iar în noiembrie erați mutați. Cum de-a mers treaba așa de repede 7— Păi am spus : ni s-a dat loc în vatra comunei, materiale de construcție și o echipă de meseriași pricepuți de la o întreprindere din Focșani...Aflăm de la tovarășul Gigi Mirică, secretarul Consiliului popular Gugești :— Fiecare unitate socialistă, fiecare cooperativă agricolă de producție din județ au ridicat aici, cu meseriașii lor. cite o casă pentru oamenii veniti de la Lacu lui Baban. Așadar, nu numai comuna, ci întregul județ a sărit să-i scoată din imoas. Arhitectul Mihalcea și tehnicianul Iliescu, de la sistematizare, și-au petrecut vara lui '70 aici pe șantierul satului nou...Și în această împrejurare solidaritatea umană — tradiționala noastră omenie — a funcționat în lanț. Un lanț cu toate verigile de omenie acestui turale,
aur. Aurul oamenilor de— superbei operă a timp, de prefaceri strxtc- revoluționare și in geo-

tru, cuiburi îngrijite de cartofi, toată iarna"), straturi de flori. („Am(„Ne-au ajuns Dincoace de gard, ceapă, verdețuri, muncit cu soțul — care e mecanic de mori — și avea un an cînd am și ne-am făcut o frumoasă").
— Dincolo maicineva 7— Nu. Au venit cu noi și crii și părinții mei. Tata e mormîntat aici. (Dialogul reporterului, în 1970, la Lacu lui Baban. cu moș Costică Cosma : ..Te muți și dumneata, moș Costică 7“ „Am o fată profesoară la Odobești. Doi băieți pădurari. Altul funcționar". „Te' muți 7“ „Păi... bătrin cum sint... Trebuie să rămînă cineva și pe aici... să păzească cimitirul... Știți, cimitirul nu se mută... Cum să-i muți pe morți ?“)— îl cunoașteți pe Costică Cosma 7— Cum să nu 7 — replică Dumitra Țandără. Cu fata lui. Le- nuța, profesoara, am fost colegă de școală. Pîn’ la j urină s-a mutat și moș Costică' Cosma. A venit. a văzut, i-a plăcut... Ei, cinci oamenii sint alături de oameni, pot trece lua viața vîrstă.Ce s-ar acest adevăr rostit de Dumitra Țandără, in casa frumos. colorată, cu care începe satul nou intrat în al treisprezecelea an de existență 7

cu băiatul, venit aici, gospodărieaveți peso- în-

peste orice greu. Pot de la capăt, la orice.mai putea adăuga la

producție industrială de 265 milioane lei și o producție agricolă de circa 15 milioane. Construim acum o fabrică de panel, care va oferi alte 300 de noi locuri de muncă. Am trecut să fabricăm și mobilă sculptată, și-i limpede cît de mare nevoie avem de oameni pricepuți în modelarea lemnului. Ce vreau să spun cu toate acestea 7 Mai întîi și întii că noii veniti de

ciobanilor vrtnceni. O întrebăm pe Caterina Pupăză :— A cui a fost ideeă 7— A soțului. Omul, la intrare, se cuvine întîmpinat cu flori. Iar noi avem toate motivele să-i intîmpinăm astfel pe oameni...Contururile acelea delicate, întipărite in beton, semănau cu petale de margaretă. Dar putea la fel de bine să fie și Floarea Recunoștinței...
în competiția 

valorilor morale,., --- -—Vrem să stăm de vorbă cu 
Mărgărit Chioveănu care, atunci cind s-au pornit dealurile ia Lacu lui Baban, avea numai trei ani. Acum trebuie să fi împlinit șaisprezece. Ce s-a întîm- plat cu el in acest răstimp 7 Cu el. cu Ionel Tîlvăr, pe care în ’70 l-am aflat lîngă ruinele fostei școli, dărîmate de forța năprasnică din a ci incul pămîn- tului. Acolo am purtat cu Ionel următorul dialog : „In ce clasă ești, Ionele 7“ „Intr-a treia". „Hai, arată-ne școala". Am trecut nestingheriți prin, fostele ziduri. „Ce era aici, Ionele 7“ „Laboratorul !“ „Dar dincoace 7“ „Cancelaria". „Și aici 7“ „Ei< acolo, terenul de volei". „Dar clasa ta 7“ „Păi, asta caut... Eu aveam locul la geam. Mă uitam mereu cum zboară păsările. «Tilvăr, unde te tot uiți 7», mă mustra tovarășa învățătoare..."în drum spre casa lui Mărgă-

rit Chioveănu ori Ionel Tîlvăr ne revin în minte cuvintele primăriței Steluța Balint :— La urma urmei, pentru cei G100 de locuitori câți numără Gugeștiul, cele 172 de familii venite de la Lacu lui Baban reprezintă doar o picătură.— O picătură, da, care se simte insă bine în ocean, adaugă Gigi Mirică, secretarul consiliului ; da, o picătură, dar care a rămas în același timp ea însăși.— Ce vreți să spuneți cu asta 7— Oamenii aceștia se disting, între altele, prin felul cum știu să-și păstreze obiceiurile, datinile. E o încîntare să-i .asculți pe'copii rostind plugușorul ori jucînd capra... Din colectivitatea lor, de acolo, de sub munte, au adus și judecăți mai aspre pentru cei care încalcă legile morale scrise or! nescrise.— De exemplu ?

— Exact Dacă ar fi să mă refer numai la fațadele caselor...— Ce-i cu ele 7— Ați văzut ce îmbinări meșteșugite de culori au 7 Culori vii, fără să fie țipătoare.— Plac și localnicilor 7— Mult, chiar foarte mult. Cind ici-colo cîte o casă a început să fie terminată 1 în 
satul nou, îmi zice Gheorghe Ochiuz, electrician la fabrică : „Tovarășe Mirică, ăștia ne-au luat-o înainte". „Și ce-i do făcut 7“ „Păi să nu ne lăsăm de căruță". „Atunci să te vedem de ce ești în stare". Ei bine, Ochiuz și-a făcut și el o fațadă arătoasă la casă. După ei. Ionică Toia și mulțl alții.—- O adevărată competiție...— Și nu-i singura de a-cest fel. Oamenii veniți de la deal au adus cu ei pasiunea plantării pomilor fructiferi, știința altoirii lor. Nu numai această pasiune, ci și puiețil de meri, de peri, de vișini etc. Poate pentru ei, acești pomi sădiți in chiar anul mutării la Gugești să fi însemnat un fel de bornă : pină aici am fost ce am fost, , de aici începem alt drum. Un drum nou, între oameni noi, ospitalieri, într-un peisaj nou, prieten. Destui localnici au deprins și ei pasiunea asta, multe grădini și margini de șanț de pe ulițe s-au îmbogățit in acești ani cu pomi fructiferi...Are dreptate secretarul Consiliului popular din Gugești. Asemenea competiții duc, au dus dintotdeauna, la un transfer de valori. Valori morale, în primul rînd. Pentru că, în fond, stimularea ambiției pentru o casă frumos aranjată, pentru o

lui o trage din pămîntul de aici. Butucii de vie au și ei vița groasă, viguroasă.— Rindul de lingă noi e din soiul căpșună. La trei ani după am mincat

EXIGENȚELE CODULUI ETIC

fie.I-o dorim de pe acum.Privirea ne este atrasă de o . superbă lustră lucrată la... traforaj. Apoi de’ o casă maramureșeană, cu ascuțișul țuguiat, sfidind înălțimile. Lîngă ea. în miniatură, turnul Eiffel...■ Obiectele au suplețe, parcă sint făcute să zboare. Te minunezi de miinile care au avut atita răbdare și atîta har.— Tu, Mărgărit 7— Și eu, dar frate-meu mai ales. De la el am deprins traforajul. Multe din modele le-a adus din armată.Privim și ne aducem aminte de remarca primăriței Steluța Balint :— Fabrica noastră are mare nevoie de mîini pricepute. Mai ales acum, cind am trecut la mobila sculptată. La Satu Mare au și fost calificați 15 tineri iii sculptura mobilei. Toți aleși prin concurs. La concurs aii desenat flori, au sculptat iii lemn...Și, desigur, au reușit numai miini ca ale lui Mărgărit Chio- veanu...Cind ieșim din casă, observăm cîteva fotografii așezate în rame, pe pereți.— Sînț de la o nuntă, ne deslușește Mărgărit.— De aici 7— De aici. A cununat tata și uitați-ne pe toți în poză.Sint treisprezece ani de cînd oamenii aceștia au luat viața de la început, aici. Unde au apărut noi amintiri. Da. viața merge înainte, nimic n-o poate opri. Ea prinde rădăcini puternice în solul ospitalier, prieten omului. Intr-o societate în care omul este cu adevărat cel mai prețios sămînță așezată fertil, menit să rile recolte... 
harta țării.

ce ne-am mutat primii struguri.— Mărgărit, ce 1 din primele zile mutat 7— Păi tot un om. pietriș.— Desigur, avea tul deosebit dacă nu l-ai iritat?— Avea. Era înalt, freza pe spate și ochii negri. Plus un zîmbet nelipsit pe buze. De asta m-am și împrietenit cu el......O casă care se duce, apoi un cort, un om și încă un om....O localitate oarecare pe
Loc unde 172 de familii, minate aici de o 

turală care le-a dărîmat casele, s-au statornicit într-o exis
tență nouă, într-un peisaj nou, într-un echilibru uman pe 
care dramele dislocării nu l-au răsturnat.

Loc unde, in parcul ce abia se înfiripă, cîțiva școlari 
au plantat arbuști de tuia. Semn în timp al noului peisaj ce 
se naște. Semn în timp al puterii modelatoare a umanis
mului revoluționar al acestui timp, în care politica Parti
dului Comunist Român stimulează puternic afirmarea la 
scara întregii națiuni a unor înalte valori morale — 
omenia, solidaritatea, întrajutorarea socialistă — ce conferă 
un plus de calitate și demnitate vieții noastre.

...O localitate oarecare pe harta patriei. Picătură în 
imensul ocean de umanitate socialistă a țării. Simplu și te
nace, oamenii de aici — din prima zi, cu toții, au fost de aici I — își durează trainic fericirea în mijlocul colectivită
ții care i-a primit cu inima deschisă, cu o mînă puternică 
de solidaritate. Superbul lanț, cu toate verigile de aur, al 
umanismului revoluționar, trăsătură morală definitorie pen
tru acest. timp în care omul se află în centrul preocupări
lor întregii societăți.

172 de familii au renăscut, și-au răsădit florile speranțe
lor împlinite, părticică din înfăptuirile omenești pe care le 
durează țara pentru prezent și viitor.

Tile TĂNĂSACHE

ții tu minte cind v-aticare aduceaceva cu to-
capital. Ca o în lanul curat, germineze ma-

calamitate na-

»
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ISe poate aprecia că, în general, cu toate' greutățile care au existat in activitatea unor întreprinderi, colectivele de oameni ai muncii din indus
tria județului Mureș au depus eforturi susținute pentru realizarea in condiții cit mai bune a planului la producția fizică. Faptul 
că, de Ia începutul anului și pină în prezent, unitățile economice din județ au rea
lizat o producție suplimentară in valoare 
de 165 milioane Iei ilustrează angajarea deplină, responsabilă a tuturor oamenilor muncii, români și maghiari, de a contribui cit mai substanțial la realizarea unei producții industriale suplimentare pe ansamblul economiei naționale de cel puțin 12 miliarde lei. Cu prioritate s-a urmărit în
deplinirea și depășirea planului la acele 
produse de care economia are cea mai 
mare nevoie. Bunăoară, în cele 8 luni care au trecut din acest an. industria județului Mureș a realizat suplimentar 322 tone oțel aliat, produse ale Industriei electrotehnice și de mecanică tină în valoare de 17 milioane lei, 331 tone utilaje tehnologice pentru chimie, 529 tone mașini și utilaje pentru industria ușoară. 1 900 mc panouri mari din beton armat, 4.3 milioane cărămizi șl blocuri ceramice, precum și însemnate cantități de carbid, antidăunători, cherestea și alte produse solicitate pe piața internă și Ia export.Cu toate acestea, nu putem fl ne deplin satisfăcut! de rezultatele obținute. In opt luni planul nu a fost îndeplinit integral Ia 39 de produse. Mă refer, între altele, la otel brut, utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului. îngrășăminte cu azot, amoniac de sinteză. mobilier din lemn, plăci din așchii de lemn, țesături de mătase, confecții textile și altele, la care se înregistrează o serie de rămîneri în urmă. Apreciez însă că unitățile din industria județului au reale posibilități de a realiza și depăși, în perioada următoare, planul și la aceste produse. în toate Întreprinderile există o excelentă dotare tehnică, colective de oameni bine pregătiți profesional, cu experiență. în prim-planul atenției 
trebuie să fie pus efortul propriu pentru valorificarea potențialului uman și tehnic de care dispunem, precum și îmbunătăți
rea colaborării cu toate unitățile furnizoa
re și beneficiare din țară.

1. Care esîe stadiul realizării planului la producția fizică ?
2. Care sînt principalele cauze ale unor rămîneri în urmă ?
3. Ce măsuri s-au luat pe plan local pentru îndeplinirea in

tegrală a planului ?
4. Ce probleme trebuie să rezolve ministerele de resort ?Dacă conducerile unor întreprinderi 

urmăreau cu mai multă exigență rea
lizarea zilnică, decadală a planului, sint 
convins că. la cel puțin 15—20 din cele 

39 produse cu restanțe, planul putea fi rea
lizat și chiar depășit. Pe de altă parte, nu pot să nu arăt că îndeplinirea planului la producția fizică depinde și de modul in 
care se desfășoară colaborarea cu alte zeci

JUDEȚUL MUREȘ;

Efortul propriu - 
în prim-planul 

atenției 
fiecărui colectiv

IOAN Benko
secretar a! Comitetului județean Mures 

al P.C.R.

și zeci de întreprinderi din țară. Planul la oțel brut nu a putut fi realizat integral intrucit, în lunile iulie-august, întreprinderea metalurgică „Republica" din Reghin nu a primit de la întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina decit 17 tone de electrozi, din cele 28 tone prevăzute. Totodată, planul la îngrășăminte cu azot nu a fost realizat în întregime deoarece nu s-au asigurat suficiente cantități de amoniac de sinteză. Și planul la amoniac nu s-a îndeplinit deoarece Combinatul chimic din Tirgu Mureș nu a primit Ia timp catalizatori de joasă și înaltă temperatură. Bineînțeles, și revin la ce spuneam înainte, in unele cazuri restanțele la producția fizică se dato- resc neajunsurilor ce s-au manifestat in activitatea anumitor unități din județul 

nostru. Bunăoară, planul la PAL nu a fost îndeplinit în întregime și din cauza unor defecțiuni mecanice și electrice apărute în funcționarea instalațiilor, după cum producția de mobilier din lemn nu a fost realizată la nivelul prevederilor, intre altele, și pentru că uscătoriile nu au funcționat la parametrii proiectați.
3 In ședințele cu activul din industria județului am analizat, în spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate aspectele de care depinde realizarea prevederilor la fiecare sortiment, stabilind sarcini și termene precise pentru soluționarea tut,uror problemelor. Membrii biroului și secretariatului comitetului județean de partid urmăresc zilnic și decadal, pe unități economice, realizarea planului la fiecare sortiment. Totodată, cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor muncii — și ori de cite ori este necesar — am făcut analize cu delegații ministerelor și ai centralelor de resort, urmărind asigurarea în timp util a materiilor prime, precum și a comenzilor de produse finite. Consider însă că, la ora actuală. îndeplinirea ritmică și integrală a planului la producția fizică depinde mai mult ca ori- cînd de buna funcționare a cooperării cu alte unități economice.
4 Precizez că, în soluționarea multor probleme, ministerele de resort au manifestat solicitudine. Cu toate acestea, socotim necesar ca Ministerul E- nergiei Electrice — cu care dealtfel colaborăm bine — să respecte în mai mare măsură, în interesul producției, graficele de alimentare cu energie electrică a Combinatului chimic din Tirnăveni, unde se fabrică, lucru știut, o serie de produse unicat în economie. De asemenea, solicităm din partea Ministerului Industriei Chimice și a Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții să asigure, in perioada următoare, livrarea ritmică a cantităților de coloranți și, respectiv, de furnire și material lemnos, necesare pentru realizarea producției de mobilier destinat exportului. Oamenii muncii din județul Mures se angajează, in ce-i privește, să depună eforturi tot mai susținute în vederea realizării și depășirii planului la producția fizică.

în cele opt luni care au trecut din acest an. oamenii muncii din industria județului Prahova au obținut in multe sectoare de activitate rezultate dintre cele mai bune. S-a realizat peste 
plan o producție in valoare de peste 1,2 miliarde lei. concretizată in 40 000 tone cărbune net, instalații ■ de foraj, circa 1 200 de tone utilaj minier, precum și in multe alte produse necesare economiei naționale. Totodată, s-a acordat o deosebită atenție laturilor calitative ale pro" ducției, creșterii eficienței economice, s-a intensificat munca politico-educativă pentru înțelegerea deplină a principiilor noului mecanism economico-financiar și aplicarea lor in practică. Și rezultatele n-au întirziat să se arate. Este concludent in acest sens că aproape întregul spor de 
producție s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, a randamentului 
mașinilor-unelte, utilajelor șl instalațiilor. Planul la productivitatea, muncii, calculată la producția netă, a fost depășit ca 5 828 lei pe fiecare muncitor. De asemenea, la beneficii se Înregistrează un plus de 538 de milioane lei, față de plan, iar cheltuielile materiale de producție s-au redus cu aproape 256 milioane lei. Sint rezultate care demonstrează hotărirea oamenilor muncii din industria județului Prahova de a-și respecta angajamentul luat, și anume de a realiza suplimentar, 
pină la încheierea anului, o producție 
marfă in valoare de aproape două mi
liarde de lei. La această dată există, totuși, o serie de restanțe la țiței, oțel brut turnat, îngrășăminte chimice, prefabricate din beton armat, cabluri din oțel și alte produse.
2 Greutăți sîntPrincipalul este apar să nu fie2 Greutăți sînt și poate vor mâi fi. Principalul este ca problemele care apar să nu fie lăsate nerezolvate. Ca atare, este nevoie Să se intervină zi de zi, pe toate căile, cu toate mijloacele pentru reușită, spre a se respecta obiectivele propuse. Cu atît mai mult cu cit, in unele sectoare, restanțele acumulate se datoresc unor cauze subiective. Să luăm, spre exemplu, schela • de extracție Boldești. La recenta plenară a comitetului județean de partid, secretarul comitetului de partid din schelă a înfățișat unele neajunsuri care au determinat neindepli- nirea integrală a planului la extracția de țiței. Și aici, Ia fel ca și în alte unități similare din țară, prin mat buna organizare a muncii în brigăzi de producție petrolieră și generalizarea acordului global s-au Înregistrat creșteri serioase de producție la unele sonde. Nouă din cele zece brigăzi de producție au ajuns să realizeze planul. Dar tot atît de adevărat este că abaterile de la disciplina în muncă din unele formații de intervenție, calitatea slabă a unor reparații și probe 

de producție la sonde, darea în exploatare cu intirziere a unor sonde noi au făcut ca pe ansamblul schelei planul să nu fie realizat integral.Șirul unor asemenea exemple ar putea continua. Tocmai de aceea, in efortul pentru realizarea planului la fiecare sortiment, pentru îndeplinirea angajamentului asumat pe ansamblul județului, urmărim 
îndeosebi întărirea ordinii și disciplinei 
in fiecare intreprindere, creșterea spiri-

JUDEȚUL PRAHOVA:

Ordinea 
și disciplina 
-hotăritoare 

la fiecare 
loc de muncă

Dumitru ȘTEFANESCU 
vicepreședinte al Consiliului județean 
de control muncitoresc al activității 

economice și sociale Prahova

tului de răspundere la fiecare loo de 
muncă.

3 Concomitent, pe agenda de preocupări a comitetului județean de partid situăm asigurarea unei cit mai bune baze materiale la fiecare unitate, îmbunătățirea colaborării și cooperării interuzinale. în acest scop, atuncicind situația a impus, s-au făcut chiar deplasări la furnizor. Uneoris-a reușit să se rezolve problemele, alteori nu. Așa este cazul cu soda calcinată de la Combinatul de produse sodice Govora. Datorită livrărilor neritmice la acest produs, întreprinderea de geamuri Scăeni nu-și poate onora contractele către șantierele de construcții privind livrarea de geam laminat și armat. La rîndul ei. întreprinderea „Neptun" — Cimpina creează greutăți unui șir de 26 mari unități 

din țară in realizarea producției lor fizice și pentru export, avind o restanță de 440 de motoreductoare. Cauza : întreprinderea „Electromotor" Timișoara — cite intervenții nu s-au făcut 1 — nu trimite la Cimpina cele 368 motoare flanșate, restanță din contractele pe semestrul I. care trebuie doar montate pe motoreductoare pentru ca acestea să poată fi livrate imediat. Am relatat acest ultim caz pentru că este tipic și pentru alte unități. Totuși, referindu-mă la cazul amintit, trebuie să spun că am rămas surprins de afirmația directorului unității timișorene, făcută in „Scinteia" din 28 august a.c., și anume că unitatea „și-a realizat absolut toți indicatorii de plan“.
4Respectind adevărul, se cuvine să precizez că in cele mai multe cazuri comitetele județene de partid, centralele industriale de resort ne-au sprijinit in solicitările noastre pentru realizarea întregului sortiment fizic de mărfuri. Uneori insă, problemele sint mai greu de rezolvat și se cere intervenția ministerelor de resort. Iar la ministere nu se poate spune că nu există receptivitate față de solicitările întreprinderilor. Multe dintre probleme s-au rezolvat cu operativitate. Altele, din păcate, trenează. Ca în cazul sodei calcinate de care vorbeam. Totodată, de mai multă vreme dăinuie anumite neajunsuri în ce privește calitatea fibrelor tip ‘viscoza și a rășinilor turanice, ceea ce creează dificultăți in realizarea planului fizic in unele întreprinderi. De asemenea, întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești întîm- pină greutăți in desfășurarea producției din cauza calității slabe și nelivrării la timp a electrozilor de grafit de către întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina. Ministerul de resort a fost solicitat să intervină. Semne de ameliorare nu au apărut. Și exemple se mai pot da. Am dori ca și specialiștii trimiși de la ministere în județ să ne ajute mai mult, să facă tot ceea ce este posibil pentru rezolvarea unor probleme cheie de care depinde realizarea producției fizice.In încheiere, vreau să arăt că recent a avui: loc plenara extraordinară a Comitetului județean Prahova al P.C.R., care a supus unei analize serioase și problemele pe care le discutăm acum. De aici, cu multă încredere in puterea de muncă, în pasiunea și responsabilitatea oamenilor, noi, activiștii de partid și de stat din județul Prahova, am pornit la perfecționarea stilului de muncă pentru stimularea șl mai puternică a inițiativei creatoare a muncitorilor și specialiștilor noștri și realizarea exemplară a tuturor sarcinilor de plan.

Anchetă realizată de
Gh. GIURGIU, C. CĂ.PRARU,
I. TEODOR

Oameni ai muncii
din industrie!

TIMPUL CĂLDUROS A GRĂBIT COACEREA ȘI IMPUNE MĂSURI ENERGICE PENTRU

Stringerea la timp si fără pierderi a recoltei!
-------------------------------- ---------------------- ----------—--------------------------------- -------------------- ;--------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ---- ------------ ---------- -------

vaslui: In cimp, la examenul hărniciei și grijii pentru recoltăîn prima zi calendaristică de toamnă ne-am aflat printre lucrătorii ogoarelor din consiliul agroindustrial Banca, județul Vaslui. Și aici timpul culesului a sosit cu mult mai devreme. Se muncește intens la recoltarea florii-soarelui, legumelor, porumbului și a furajelor. „Volumul de lucrări pe care-1 avem de executat este foarte mare — ne spune tovarășul Va- sile Chirvase, președintele consiliului agroindustrial. De aceea, cu sprijinul organizațiilor de partid, am mobilizat la munca in cimp pe toți cooperatorii, asigu- 

rînd folosirea din. plin a fiecărei ore bune de lucru".La C.A.P. Banca se lucra din plin la recoltarea florii-soarelui in cele două ferme vegetale. Președintele unității, Mihai Rădu- canu, ne spune că. pentru grăbirea lucrării, capitulele de pe întreaga suprafață de 100 hectare au fost tăiate manual, in mai multe etape, selectiv, după stadiul lor de coacere. Treieratul se face staționar. Aici, peste 190 de cooperatori lucrau de zor. organizați în echipe, sub îndrumarea specialiștilor. „Astăzi terminăm recoltarea 

și treieratul florii-soarelui de pe toată suprafața, ne spunea președintele. Am început, culesul porumbului. lifcrare la care am repartizat 150 de oameni".Și la cooperativa agricolă din satul Stoișești. care aparține tot de comuna Banca, peste 300 de cooperatori tăiau capitulele de floarea-soarelui pe care le scoteau la marginea solei unde erau treierate. De remarcat că și aici transportul se face tot cu atelajele. direct la baza de recepție. La cea de-a' două fermă, condusă de ing. Ștefan Cihodaru, se recolta 

manual porumbul de pe o solă de 290 hectare. ..Intrucit dispunem de suficientă forță de muncă, culegem știuleții manual — ne spune șeful fermei. După ce ieri am încheiat recoltarea florii-soarelui pe 80 hectare, acum cei 250 de oameni au impinzit lanurile de porumb". Așadar. în comuna Banca se aflau la recoltare peste 850 de cooperatori. lucrători de la consiliul popular, dispensar. practic intreaga forță de muncă a satelor.Și in comunele Viișoara. Bogdănești. Untești. sute de cooperatori se aflau la 

cimp. Drept urmare, pe ansamblul consiliului agroindustrial Banca, floarea- soarelui a fost strinsă manual de pe 600 hectare, iar transportul la baza de recepție s-a efectuat. in bună parte, cu atelajele. Zilnic participă la muncă circa 5 500 de oameni. „Acum am început recoltarea porumbului de pe cele 1 000 din cele 4 000 hectare pe care le avem in cultură, suprafață pe care o arăm imediat pentru a o insămința cu griu" — ne spune președintele consiliului agroindustrial.Bine organizat se lucrea

ză in majoritatea unităților agricole de stat și cooperatiste din consiliile agroindustriale Birlad. Huși. Fălciu, Zorleni, Crasn;, U.i atare, pină joi seara, floarea-soarelui a fost strînsu de pe jumătate din suprafață. Sp impune ca lucrările să fie intensificate și in consiliiie agroindustriale Puiești. Vaslui, Dimitrie Cantemlr și Negrești, unde stadiul recoltării florii-soarelui se află cu mult sub media- județului.
Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii"Unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Timiș au de strîns recolta de porumb de pe 151 844 hectare. Deși ne aflăm abia la începutul lunii septembrie, recoltarea porumbului se află in plină desfășurare, pină in seara zilei de 2 septembrie producția fiind adunata de pe circa 30 000 hectare. „La indicația comitetului județean de partid — ne spune tovarășul Viorel Ciovicâ. director general al direcției agricole județene — a fost întocmit un amplu program do măsuri pentru organizarea temeinică a întregii activități, astfel Incit in acest an să realizăm cea mai scurtă campanie de strin- gere a porumbului. Munca mecanizatorilor de pe cele aproape 1 800 combine a fost organizată in 305 formații complexe conduse de specialiști. De asemenea, in afară de folosirea cit mai judicioasă a mijloacelor mecanice, acordăm o atenție sporită recoltării cu forțe manuale a unor suprafețe mari, prin mobilizarea tuturor locuitorilor de la sate și 

a unui mare număr de elevi, studenți și muncitori din unitățile industriale, din municipii și orașe. în acest fel, deși inițial ne-am propus să încheiem recoltarea porumbului în 40 de zile, avem condiții să reducem acest termen cu 8—10 zile".

TIMIȘ: La culesul
Modul in care este organizată și se desfășoară recoltarea in unitățile agricole confirmă această posibilitate. La ferma nr. 3 a I.A.S. Liebiing am ajuns pe inserat. Aici il găsim, in cimp. pe directorul întreprinderii. tovarășul Nicolae Rimneamțu, intr-o postură care ii face multă plăcere. împărțea mecanizatorilor Constantin Viș. Ștefan Pop, Adam Gros și Iulian Osoian prime de cite o sulă de lei. din fondul de premiere al directorului, pentru depășirea normei de lucru. „Am cerut mecanizatorilor să depună toate eforturile pentru a stringe porumbul cit mai repede — ne spune directorul unității. în același timp, conducerea întreprinderii a luat toate măsurile pentru ca muncă în cimp să se desfășoare fără întrerupere. Rezultatul este că majoritatea mecanizatorilor noștri au înțeles să muncească stăruitor, cu răspundere. Drept dovadă, de la 22 august, cind am inceput recoltarea, și pină pe 31 august, peste 20 de mecanizatori au fost premiați pentru depășirea normelor de lucru".

porumbului-oIntr-adevăr, cind lista fruntașilor este lungă, e semn că se muncește bine. Și la I.A.S. Liebiing se muncește foarte bine. Din cele 3 200 hectare cultivate, porumbul a fost string de pe 1 100 hectare, exi.si.ind condiții ca intreaga lucrare să se încheie pmă pe 20 septembrie. Acest rezui- tat a fost posibil prin depășirea constantă a ritmului de lucru. Față de 90 hectare cit este viteza zilnică planificată la recoltarea porumbului, producția a fost strinsă zilnic de pe cite 130—140 hectare.Parcurgem lanurile cu porumb ale întreprinderii. Sint culturi perfecte, cu o densitate și o uniformitate de- săvirșite. Totuși, directorul întreprinderii nu-și poate ascunde supărarea. „Anul acesta s-a făcut totul pentru obținerea unei producții de porumb record — 'ne spune dinsul. Și am fi obținut o asemenea producție de n-ar fi fost o secetă prelungită. Oricum, sarcinile și obligațiile față de stat ni le vom achita integral". Este o precizare pe care aveam s-o auzim în multe alte unități agricole pe

mare concentrare a forțelor mecanice si umaneunde am trecut. Intr-adevăr, lanurile de porumb promiteau o producție fără precedent , in istoria județului. Tocmai de aceea, in toate unitățile agricole din consiliile agroindustriale Jebal. Canei, Variaș, Sinnicolau Mare și altele, unde recoltarea a început mai. devreme din cauza coacerii forțate a culturilor, se depun eforturi stăruitoare • pentru stringerea la timp și fără pierderi a porumbului. spre a se asigura onorarea integrală a sarcinilor Ia fondul de stat.In cele două cooperative agricole — Liebiing și Cerna — din comuna Liebiing, sute de cooperatori și alți locuitori ai satelor participă zi de zi la strinsul recoltei de porumb sau al altor culturii Primarul comunei, tovarășul Gheorghe Bădescu, ne-a vorbit despre modul în care s-a acționat pentru mobilizarea tuturor forțelor umane la recoltare.— Ca și in ceilalți ani, la noi în comună a devenit o tradiție ca toți locuitorii, cu mic. cu mare, să participe la recoltare. Locul de muncă al 

tuturot sătenilor este acum cimpul. Membrii biroului executiv al consiliului popular, cu mine in frunte, au mers din casă în casă pentru a stabili și cunoaște cu precizie ce forță de muncă disponibilă avem în comună, în afara celor 340 de cooperatori înscriși in cele două cooperative agricole. A rezultat ,un număr de 1 234 de alți locuitori ai satelor, cărora li s-au explicat importanța și necesitatea contribuției lor acum, la strinsul recoltei. Cu toții au Înțeles acest lucru și participă la muncă acolo unde au fost repartizați. Fiecărui om ii revine obligația să recolteze o suprafață de 0,20 hectare cu porumb, să încarce și să transporte producția și să elibereze terenul de coceni. Procedind în acest fel vom putea recolta manual cea mai mare parte din suprafața cultivată cu porumb pe raza comunei. In . plus, pentru a se asigura transportul și depozitarea operativă a producției, au fost mobilizate și toate atelaiele .din gospodăriile populației la executarea acestor lucrări.

Consemnăm aceste măsuri intrucit ele sint de natură să ducă la grăbirea recoltării și la economisirea unor mari cantități de combustibil. Dealtfel, la indicația comitetului județean de partid, unitățile agricole cooperatiste din consiliile agroindustriale Timișoara, Topoiovățu Mare, Peciu Nou ,și altele au liotării ca. prin mobilizarea tuturor locuitorilor de la sate, să recolteze manual circa 80 la sută din suprafețele cultivate cu porumb.După cum am văzut, recoltarea porumbului avansează in ritm rapid. Nu același lucru se poate spune insă și despre transportul și. depozitarea producției. S-a creat, incă din start, un mare decalaj intre cantitățile de porumb culese și cele depozitate. Ca atare, pe cimp se află, in grămezi, mari cantități de porumb, care este expus intemperiilor. Principala cauză a acestei situații o constituie necorelarea capacității de recoltare cu aceea a mijloacelor de transport necesare.— Pentru ca transportul și depo

zitarea porumbului să se facă in același ritm cu recoltarea — ne spune tovarășul Vasile Dumitrescu, directorul I.A.S. Șag — avem nevoie d? mijloace de transport cu o capacitate zilnică de 220 tone. Or, pină in prezent. întreprinderea județeană de specialitate nu ne-a asigurat decit o capacitate zilnică de transport cuprinsă intre 30 și 50 tone.De la tovarășul loan Frâțilă, ingi- nerul-șef al trustului județean p.l I.A.3.. aflăm că lipsa mijloacelor de transport se resimte acut in marea majoritate a unităților agricole de stat, adică tocmai ia sectorul unde întreaga suprafață cu porumb se recoltează mecanic. în prezent, deficitul pe trustul I.A.S. este de circa 3 000 tone capacitate de transport pe zi. Intr-o situație asemănătoare se află și multe cooperative agricole. Iată de ce supunem această nrobie- mă atenției factorilor de decizie, pentru a fi examinată cu răspundere și soluționată cit mai grabnic. De aceasta depind atit grăbirea ritmului de recoltare, dar mai ales depozitarea la timo a producției si pre- întimpinarea oricăror pierderi de recoltă.
Aurel PAPAMUC 
Cezar IOANA

Oameni ai muncii

din agricultură!
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RIDICAREA CALITĂȚII
PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

- o răspundere permanentă a oamenilor școlii
Pe agenda de lucru a pregătirilor noului an de 

invățămint, un loc aparte ocupă tradiționalele consfă
tuiri anuale, metodico-științifice și de lucru, ale 
cadrelor didactice. Prilej de analiză aprofundată, 
responsabilă a principalelor concluzii ale activității 
din precedentul an de studii, de conturare a măsu
rilor ce se impun pentru ridicarea nivelului științific 
și educativ al procesului de invățămint in noul an 
școlar.

In această toamnă, consfătuirile cadrelor didactice 
din invățămintul preșcolar, primar, gimnazial, liceal 
și de maiștri s-au desfășurat sub semnul înaltelor 
responsabilități pe care partidul și societatea noastră 
socialistă le pun in fața educatorilor tinerelor gene
rații, sub semnul mobilizatoarelor sarcini izvorite din

documentele programatice ale Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului. Ele au marcat 
profunda și entuziasta adeziune a oamenilor școlii 
la politica internă și externă a partidului nostru, la 
tezele, aprecierile și orientările cuprinse în opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cu deosebită preg
nanță au fost reliefate hotărirea și angajamentul 
personalului didactic de a transpune în viața și acti
vitatea școlii indicația secretarului general al parti
dului, formulată la Consfătuirea de lucru pe proble
mele muncii organizatorice și politico-educative de la 
Mangalia, de a împleti string educarea generală a tineretului cu formarea spiritului său patriotic, revoluționar. Noua casâ de culturâ din Tg. Jiu

I
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I
I
l
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Din presa județeană I

Ca pretutindeni în tară. și la 
Brașov, oamenii școlii — reuniți în cadrul consfătuirilor —' au examinat in profunzime, cu spirit critic și autocritic, aspectele principale ale activității lor consacrate pregătirii multilaterale și educării co- , muniste, revoluționare a tinerei ; generații. Tonul discuțiilor l-a dat și referatul ' prezentat de inspecto- : râtul școlar județean care s-a oprit, cu deosebire, asupra neîmplinirilor, ; asupra problemelor care-și aș- ! teaptă rezolvarea mai rodnică, mai : eficientă, în noul an școlar. „Nu ■ ne-am mai propus, ca altă dată, un I referat «bun», cu cumpănă egală între plusuri șl minusuri, cu multe ; «justificări» pentru obiectivele nerealizate — ne spune prof. Cornelia Albu, inspector general la Inspectoratul școlar județean Brașov. Avem multe de făcut pentru a realiza acea nouă calitate, superioară, în invățămint pe c^re ne-o cere partidul, pe care ne-o cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, incit nu ne mai putem permite nici o umbră de automulțumire, de toleranță fată de lipsuri, nu ne mai putem pierde timpul cu explicații și justificări, întreaga noastră capacitate și puterea de muncă trebuie ferm îndreptate spre găsirea și aplicarea acelor soluții, acelei strategii didactice care să ducă Ia atingerea țelului propus".Am reținut, din cuvîntul partici- panților Ia dezbateri, dorința și hotărirea de a răspunde - prin fapte demne de muncă, prin cali- | tatea procesului de invățămint chemării secretarului general al 1 partidului de a acorda atenție deosebită formării tinerei generații i pentru muncă, pentru luptă, edu- î cării ei în spirit revoluționar. Ș „Avem promovabilitate sută la • tută în clasele treptelor I și a Il-a i — menționa prof. Aurelia David, secretara organizației de partid de la Liceul pedagogic din Brașov. Acesta însă nu poate să fie motiv de automulțumire atît timp cit mai avem elevi care absentează nemotivat, manifestă preferințe pentru tot felul de «mode» străine sau . absolvenți care nu se fixează la loourile de muncă din sate, acolo unde este nevoie de ei. De aceea, vom acorda o atenție mai mare — cu atît mai mult cu cit pregătim în școala noastră ! cadre didactice — formării și educă- ; rii patriotice, revoluționare a elevilor. Prin lecții, prin activitățile ' educative, prin întreaga activitate a școlii". „Pătrunși de adevărul tezei ; formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că socialismul nu este un drum triumfal, că pentru realizarea lui trebuie să luptăm și să învingem

obstacole, greutățile de orice fel — spunea, la rîndul său, prof. Gudrun Schuster, de la Liceul de filologie- istorie „I. Honterus" din Brașov — trebuie să avem în vedere ce fel de om nou pregătim pentru societate : nu doar un specialist bun, ci și un cetățean conștient, capabil să îmbogățească și să apere valorile vieții, ale societății noastre socialiste. In prefigurarea acestui orți nou, exemplul nostru personal, al educatorilor, trebuie să l’ie la înălțimea încrederii ce ni se acordă".Mulți vorbitori s-au referit, în cuvîntul lor, la îndrumarea și la sprijinul deosebit de care școala se bucură din partea partidului și statului nostru, la condițiile deosebite
CUM PREGĂTIȚI

NOUL AN
de Invățămint?
create pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ. „Nici- cind invățămintul nostru n-a dispus de asemenea condiții materiale și spirituale — spunea prof. Tibcriu 
Lupescu, directorul Liceului industrial „Coloram" Codlea. Din păcate trebuie să recunoaștem că rezultatele pe care le obținem in pregătirea profesională și formarea cetățenească a elevilor noștri sînt, sub nivelul dotărilor de care dispunem. Este adevărat, cei mai mulți dintre elevii noștri nu au abateri grave de la conduită, absolvă liceul, se încadrează in producție cu rezultate satisfăcătoare. Dar nu putem fi sa- tisfăcuți doar cu atît. O calitate nouă a vieții presupune un om foarte bine pregătit, un om activ pentru societate, un revoluționar care’ să pună interesele obștii mai presus de’ ale sale personale. Or, pentru atingerea acestui înalt țel educativ mai avem mult de lucru : să ținem lecții temeinic pregătite, predate cu competentă și patos educativ ; să desfășurăm, împreună cu organizația de tineret, cu familia, o activitate educativă bogată, convingătoare, eficientă ; să organizăm exemplar practica și pregătirea profesională a elevilor".Ședințele pe secții (specialități) au oferit participanților prilejul unui larg schimb de experiență, al stabilirii unor măsuri concrete pentru înlăturarea neajunsurilor existente

în predarea și însușirea fiecărei discipline de studiu, pentru integrarea organică in întregul conținut al în- vățămîntului a orientărilor și tezelor din documentele de partid și de stat. Nu-i mai puțin adevărat însă că, în unele secții, discuțiile au alunecat pe panta tehnicismului, oprin- du-se mai ales la amănunte de ordin organizatoric din programe și manuale și mai puțin la spiritul general, la semnificațiile educative ale capitolelor nou introduse sau restructurate. Așa, bunăoară, sensibil afectați de aprecierea nesatisfăcătoare, făcută în referat, a rezultatelor obținute la matematică de multi elevi la admiterea în treapta I și a Il-a de liceu, profesorii de matematică din școlile generale ale municipiului Brașov și zonei înconjurătoare s-au referit prea puțin, în discuțiile din secția de specialitate, la cauzele unor insuccese școlare, la modalitățile cele mai eficiente pentru ridicarea predării și însușirii matematicii la cote superioare.. „Trebuie să manifestăm mai mult curaj și perseverență in aplicarea metodelor moderne de instruire și educare, să le dezvoltăm elevilor, dincolo de «buchea» cărții, dragoste pentru învățătură, pentru continuă autoperfecționare — spunea prof. 
Paraschiva Mușat, de la Școala generală din Hălchiu. Să fim severi și exigenți cu noi înșine cel puțin tot atît cit sintem cu elevii, atunci cind le cerem să fie conștiincioși și ordonați,, să muncească perseverent". Dar cu excepția sa și a concluziilor formulate de prof. Tudor Burcin, de la Școala generală nr. 5 din Brașov, care a condus dezbaterile din lecție, au lipsit intervențiile în măsură să contribuie la sublinierea rolului și înaltei răspunderi a profesorului, fie el de matematică sau de altă specialitate, la pregătirea pentru muncă și viață, în spirit revoluționar a elevilor.în cadrul consfătuirii, cadrele didactice au dezbătut și aprobat planul activităților metodice și de perfecționare profesională pentru noul an de studiu. „Ne vom strădui să oferim în cadrul Casei județene a personalului didactic — s-a angajat prof. Mioara Stancu, directoarea acestei instituții — condițiile propice pentru aprofundarea studiului documentelor de partid și de stat, a legislației care vizează activitatea școlilor, pentru perfecționarea profesională, pentru cunoașterea experienței pozitive din domeniul de specializare și utilizarea celor mai noi tehnologii didactice".

Florica ©INU1ESCU

Legile țării-temeinic cunoscute, 
riguros respectate!

La Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și poli
tico-educative, tovarășul Nicolae Ccaușeseu, secretarul general al parti
dului, președintele republicii, sublinia că pentru atingerea mărețelor 
obiective ale construcției socialiste se impune, ca o necesitate legică, ri
dicarea continuă a conștiinței revoluționare a maselor și, totodată, întro
narea, la toate nivelurile și în toate verigile sociale, a celei mai severe 
ordini și discipline. Aceasta implică, în mod firesc, cunoașterea si în
sușirea temeinică, aplicarea întocmai a hotăririlor partidului și a legilor 
țării în toate domeniile de activitate, de către toate organele de partid 
și de stat, de către toți cetățenii.

Pe lingă îndatorirea fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean, de a 
studia și a-și însuși reglementările existente, de a le respecta și aplica, 
la popularizarea legilor și prevenirea, prin acțiuni educative, a nerespec- 
tării lor rși aduce o contribuție importantă și activul de stat însărcinat 
cu aplicarea normelor de drept. Fie în cadrul Asociației juriștilor, fie 
prin activitățile instituțiilor din care fac parte, judecătorii, procurorii, 
jurisconsulții, celelalte categorii de juriști, lucrătorii de miliție desfășoară 
intense activități educative, de propagare a conținutului legilor in mase.

înfățișăm în acest sens experiența unor unități de procuratură, 
desprinsă din discuția purtată cu tovarășul GHEORGHE DIÂCONESCU, 
procurorul șef al Procuraturii municipiului București.
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ROMÂNIA-FILM 
prezintă 

„întoarcerea 
din iad“ 

o producție a Casei de filme trei
Scenariul : Nicolae Mârgineanu, 

inspirat din nuvela „Jandarmul" de 
Ion Agârbiceanu. Dialogurile : Pe
tre Sălcudeanu. Decorurile : Radu 
Corciova. Costumele : Desdemona 
Lozinschi. Muzica : Cornel Țâranu. 
Imaginea : Vlad Pâunescu. Regia : 
Nicolae Mârgineanu. Cu : Constan
tin Brânzea, Maria Pioae, Remus 
Mârgineanu, Ana Ciontea, Ion Sâ- 
sâran, Vasile Nițulescu, Lucia Mara, 
Liliana Țicâu, Livia Baba, Olimpia 
Arghir, Valentin Uritescu, Nae Gh. 
Mazilu. Diploma'de onoare - Mos
cova 1983. Marele premiu la Festi

valul filmului românesc de la Cos- diourile Centrului de producție 
tinești - 1983. Film realizat in stu- cinematograficâ „București".

— în spiritul înaltelor exigențe subliniate de secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul Consfătuirii de la Mangalia,’ una dintre principalele îndatoriri care ne revin este aceea de a asi
gura cunoașterea și respectarea le
gilor statului in fiecare domeniu, 
de către fiecare cetățean. Pornind de la aceste premise. Procuratura municipiului București și celelalte unități locale din Capitală și-au amplificat activitatea de popularizare șl explicare a legilor. Pe lingă acțiunile de prezentare și de explicare a unor acte normative, sînt intensificate acțiunile preventiv-educative pe bază de exemple concrete, alese, de regulă, chiar din activitatea colectivului căruia ne adresăm.

— Ce v-ați propus, concret, pentru 
a spori eficiența acțiunilor de popu
larizare a legilor ?— In primul rînd, căutăm limbajul cel mai adecvat, evitîndu-se prezentarea tehnicistă a normelor de drept, insistîndu'-se pe spiritul legii, asupra conținutului ei, pornind de la exemple și situații de viață, astfel incit toți participanții să tragă învățămintele necesare. în acest sens, experiența ne-a demonstrat 
eficacitatea deosebită a dezbaterilor 
pe categorii de profesii, cu colective 
mai restrînse de participanți. Propaganda juridică astfel realizată capătă un pronunțat caracter concret- aplicativ, captind mai bine interesul participanților.

— Nu apare insă riscul mărunțirii 
acțiunilor și, prin aceasta, al negli
jării unor unități sau a unor catego
rii de cetățeni ? In documentele de 
partid, la Consfătuirea de lucru de la 
Mangalia se precizează că întărirea 
ordinii și disciplinei, respectarea ne
abătută a legilor se impun ca impe
rative majore la fiecare eșalon, la 
fiecare loc de muncă. Cum vă adap
tați modalitățile de acțiune acestor 
exigențe ?— Pot să afirm că în Capitală nu există colectiv de oameni ai muncii care să nu fi participat Ia una sau mai multe asemenea acțiuni, în fața căruia să nu U fost expuse și explicate, în diferite forme și modalități, principalele acte normative. în cadrul acțiunilor cu participare numerică mai restrinsă discutăm cu oamenii muncii, cu conducătorii de unități, de formații, de locuri de muncă, cu angajații diferitelor compartimente ale unităților, iar aceste 
discuții se poartă in mod aplicat, la 
obiect, pornind de la răspunderile și sarcinile concrete ale fiecăruia.Există însă si acțiuni mai complexe. curb sint acelea inițiate de Cabinetul de partid al municipiului București, la care procurorii participă, împreună cu specialiști din alte domenii de activitate, la explicarea reglementărilor existente. Dealtfel, a devenit o regulă ca la ma
rea majoritate a acțiunilor preven
tiv-educative să ia parte și alți fac

tori cu atribuții educaționale — cadre sanitare, cadre din invățămint, economiști, conducători ai unor întreprinderi și instituții, expunerea și explicarea legilor dobîndind în acest mod o eficiență superioară. Astfel, la întreprinderea de produse din lemn și mobilă au fost prezentate și explicate -dispozițiile legale care reglementează apărarea avutului obștesc, precum și Decretul 400/1981 ; acțiuni preventiv-educative complexe au avut Ioc la întreprinderea „Antrefrig" și la Autobaza de transport I.S.B. ; la „Cesarom", în cadrul unui simpozion pe tema respectării disciplinei muncii, aspectele răspunderii disciplinare au fost dezbătute in lumina prevederilor Codului Muncii, Legii 5/1978 și Decretului 400/1981 ; o consfătuire pe teme similare a reunit participanți din întreprinderile de construcții bucu- reștene.
— Ați amintit de acțiuni preventiv- 

educative privitoare la apărarea avu
tului obștesc. Ce măsuri ați luat 
pentru mărirea eficienței acestora ?— In acest sens au prioritate acțiunile pe care le organizăm in întreprinderi industriale și agricole, p.d .șantiere..de construcții, în.unități cohibrciaîă1 ’ $1?,dfe servicii, W faare participă îndeosebi persoanele cărora le sînt încredințate gestiuni și acelea care au atribuții de control sau de pază a averii obștești. în baza unor programe întocmite cu grija de a nu se omite nici un sector de activitate, procurorii se întilnesc periodic cu numeroși lucrători gestionari din comerț, din cooperația meșteșugărească, din construcții, din unitățile de depozitare și prelucrare a produselor agroalimentare, le expun și le explică prevederile legale care reglementează activitatea respectivă, dezbat cazuri concrete în care s-au produs pagube avutului obștesc, ară- tindu-se, de fiecare data, consecințele unor asemenea fapte, rigorile legii care li se aplică. în colaborare cu instanțele de judecată și cu organele de miliție s-a acționat într-o 
măsură sporită pentru judecarea 
unor cazuri de sustragere din avu
tul obștesc în fața colectivelor de 
muncă. Dealtfel, în toate cazurile de păgubire a proprietății socialiste, organele de procuratură au in atenție ca autorii faptelor, înainte de a suporta sancțiunile legale, să fie puși in discuția colectivelor din care fac parte.

— Ce preocupări există pentru e- 
ducarea tineretului in spiritul respec
tului față de lege ?— în școli și licee s-a cristalizat deja o fertilă colaborare cu ceilalți factori educaționali, îndeosebi cu cadrele didactice și cu părinții. La cluburi și case ale tineretului, in fața a sut-e sau mii de tineri. procurorii prezintă și explică periodic acteie normative de cel mai larg interes, aduc in dezbatere și cazuri concrete ale unor tineri care. într-o situație sau alta, s-au abătut de la lege. „De

ce ? Ce condiții au favorizat abaterea ?“ — iată întrebări cărora încercăm să le răspundem in cadrul acestor dezbateri publice, așa incit fiecare dintre cei prezenți să poată desprinde concluzii utile pentru propriul mod de viață.Sintem însă conștienți că nici noi, juriștii, nici unele organizații U.T.C., nici familia, nici colectivele din întreprinderi nu-și exercită încă rolul educativ pe măsura necesităților. Sintem deciși să acționăm mai insistent, mai sistematic, printr-o mai mare concentrare a eforturilor tuturor factorilor educaționali și, în același timp, cu mijloace mai interesante și, implicit, mai convingătoare.
— Care este aportul organelor de 

procuratură pe linia întăririi ordinii 
și disciplinei civice, a comportării 
civilizate 1— îndeosebi în ultima vreme colaborăm mai strins cu membrii organizațiilor democrației și unității socialiste din cartiere, ai comitetelor de cetățeni și ai asociațiilor de locatari, organizind — și cu sprijinul Asociației juriștilor — dezbaterea unor acte normative de larg interes, a normelor privind comportarea civilizată in societate. Ne propunem să adincim conlucrarea cu aceste organizații obștești pentru păstrarea și consolidarea unui climat de ordine șl disciplină in cartiere, pentru întărirea spiritului de responsabilitate civică și asigurarea respectului față de climatul. „locului public".Avind in vedere funcția educativă a muncii, procurorii s-au preocupat, de asemenea, de depistarea, cu spri
jinul cetățenilor, a unor persoane în
clinate spre trai parazitar sau spro 
alte abateri de Ia normele de con
viețuire în societate, luindu-se măsuri pentru repartizarea acestora în producție.

— Organelor de procuratură le re
vine sarcina verificării legalității u- 
nor acte administrative, a asigurării 
respectării și aplicării stricte a legii 
de, către funcționarii de stat și.,alți 
bameni ăi 'iriuițcii in exercitarea în- 
âdidrinidr'de serviciu. Ce experiență 
se desțirlilde'did"acfivitatea desfășu
rată pini acum in acest sens 1— întâlnim încă, în unitățile verificate, un șir de nereguli cu consecințe economice. Plata unor sume considerabile drept locații datorită unor neglijențe și întirzieri in preluarea mărfurilor, menținerea unor utilaje în stare de nefuncționare, acumularea unor stocuri excesive de materiale sau folosirea nejudicioasă a unora dintre ele. aplicarea incorectă a normelor financiar-contabile, cit și alte deficiențe constatate ne duc la concluzia că munca de întă
rire a respectului față de legi și 
hoiăriri se cere in continuare mult 
adincită, dusă cu o insistență sporită. Pentru etapa imediat următoare preconizăm, de pildă, seminarii practice in unitățile economice pentru prevenirea unor deficiențe de natura celor arătate privind aplicarea normelor financiar-contabile.

Cunoașterea și însușirea prevede
rilor legale reprezintă pentru toți 
cetățenii o îndatorire dc bază în ve
derea unui comportament corect Ia 
locul de muncă și în societate, res
pectării normelor eticii și echității 
socialiste, înfăptuirii obiectivelor 
stabilite de partid în toate sec
toarele de activitate. Contribuția tuturor factorilor educaționali la popularizarea și explicarea normelor de conduită se cere ridicată Ia nivelul exigențelor conturate de Consfătuirea pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, iar, în acest context, dinamizarea și îmbunătățirea calitativă a activităților educative desfășurate de juriști trebuie să se bucure de o atenție aparte.

Maria BABOI AN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TOAMNA - UN AGREABIL 
ANOTIMP PENTRU VACANTE

© Pînă acum, 4,5 milioane de oameni ai muncii și-au petrecut vacanțele în 
unitățile Ministerului Turismului © PE LITORAL : Meteorologii anunță în 
continuare soare, iar gazdele anunță ospitalitate și 120 000 de invitații pe serie 
@ REPLICA MUNTELUI : 60 000 de invitații pe serie și o toamnă a vacanțelor 
pentru toate vîrstele © „Turul cabanelor montane" — o posibilă competiție 

a sănătății și drumeției •

I
I

— Va avea și toamna turistică o 
„recoltă" bogată ?— Da, așa ne-o dorim și așa am pregătit-’o și noi — ne precizează din capul locului tovarășul 
GHEORGHE MORARU, directorul 
direcției de turism intern din 
Ministerul Turismului. înainte însă de a vă înfățișa programul toamnei turistice, să facem un scurt bilanț al verii. Deși s-ar putea să ne grăbim, pentru că meteorologii anunță că în acest an vara se va prelungi peste datele calendaristice obișnuite. Anul 1983 poate fi caracterizat, cel puțin pină la această oră, ca un an in care mulți cetățeni români și-au petrecut vacanțele sau și-au refăcut sănătatea în baza noastră materială. Argumente 1 De la Începutul anului și pină la sfîrșitul lunii august au beneficiat de vacanțe prin stațiunile noastre peste 4,5 milioane de oameni ai muncii, dintre care peste 800 000 numai pe litoral. Ceea ce repre

zintă, față de aceeași perioadă a anului trecut, ca să argumentez afirmația de mai sus, o creștere cu 14,5 la sută.
— Cred că după acest bilanț 

putem reveni la principalele invi
tații turistice ale toamnei.— Da, dar prima invitație o constituie tot... litoralul. Pentru că, așa cum spuneam de la început, meteorologii anunță o lună septembrie care va avea caracteristicile unei veritabile luni de vară, în aceste condiții, stațiunile de pe țărmul Mării Negre iși vor prelungi activitatea estivală atîta vreme cit timpul va permite. Ca informația mea să fie mai exactă, acest lucru înseamnă că și în luna septembrie toate cele 12 stațiuni, cu o capacitate de primire de peste 120 000 de locuri pe serie, rămin gazde și mai atente și mal mobile față de oaspeți. Mai atente, pentru că toamna oferă — cum bine se știe — o aprovizionare abundentă cu toate legu

mele și fructele care fac meniurile mai variate și mal consistente. Mai atente, pentru că toamna este, prin excelență, și un anotimp mai agreabil pentru excursii, iar obișnuitele „tururi ale litoralului" pot fi completate cu călătorii in Delta Dunării, dar mai ales la monumentele istorice ale Dobro- gei și — de ce nu ? — la atît de renumitele podgorii din zonă. Și încă un avantaj : prețurile, față de lunile de vară, cunosc o scădere la masă și cazare între 36—42 la sută. Ceea ce pentru bugetul unei familii nu este de neglijat. Mai mobile, pentru că, in această perioadă, primirile in stațiunile de pe litoral, in special după 15 septembrie, se pot face și în perioade mai scurte de 12 zile, în funcție și de cerințele solicitan- ților.
— Și totuși vacanțele la mare 

au un... sfirșit.— Un sfirșit propriu-zls nu au. Pentru că baza materială de pe

litoral dispune de circa 7 000 de locuri „care, avind încălzire centrală, asigură condiții pentru tratament și pe timpul sezonului rece. Dar am înțeles la ce vă referiți. Unde-i invităm pe solici- tanții de vacanțe în perioada de toamnă ? Stațiunile de odihnă de la munte și cele de cură balneară au posibilitatea să primească pe serie, in această perioadă, peste 60 000 de oameni ai muncii. Această capacitate, după calculele noastre, poate satisface întregul volum de solicitări pe timpul toamnei. Cu o condiție. Ele să nu se îndrepte numai către unele și aceleași stațiuni, cum ar fi Poiana Brașov, Sinaia, Felix, Vatra Dornei ori Covasna — ca să dau cîteva exemple —. cl spre toate stațiunile de care dispun unitățile Ministerului Turismului. Și facem această invitație nu numai pentru a descongestiona aceste stațiuni, el pentru că, în ultimii ani, datorită moder

nizărilor pe care le-au cunoscut, eforturilor materiale făcute în acest scop, o serie de stațiuni — considerate pină nu de mult „anonime" șl mal puțin agreabile — întrunesc astăzi condiții de primire egale cu ale celor mai bune. Din această categorie de stațiuni fac parte Geoagiu, Sîngiorz, Amara, Lacu Sărat, Lipova, Mo- nea-sa, Săcelu, Durău, Vața, Fin» tînele, Borșa, Stîna de Vale, Păltiniș, Semenic ș.a. — unde vile- giaturiștii pot beneficia atît de un mediu agreabil pentru odihnă, cit și de condiții dintre cele mai bune de tratament.
— Alte argumente pentru ca ji 

„recolta" toamnei turistice să fie 
bogată ?— Oficiile județene de turism vor organiza in această perioadă un volum mai mare de excursii. Am recomandat ca inițiativa unităților de turism din București, Cluj, Brașov și Mureș, de a organiza „trenuri" sau „vagoa

ne" ale drumeției la sfirșit de săptămână in zone turistice de mare atracție, la unități economice reprezentative ale construcției socialiste (Porțile de Fier, barajele hidrocentralelor etc.), la manifestări culturale și sportive, să fie preluată de toate oficiile județene de turism. De asemenea, în această perioadă, stațiunile montane și de cură balneară primesc oaspeți și pe perioade mai scurte de 12 zile. Toamna anului 1983 este declarată și „toamna circuitului cabanelor montane", oficiile județene de turism acordînd stimulente acelor turiști care vor face dovada parcurgerii tuturor cabanelor....Așadar, se anunță, prin preocupările organizatorilor turismului, o toamnă turistică bogată. Preocupări pe care le-am dori nu numai anunțate, ci și traduse- in viață, tn folosul cetățenilor, al sănătății lor.
Constantin PRIESCU

Apă bună 
de izvor

Se spune — și nu fără temei I — că apă mai limpede, mai rece 
și mai bună ca aceea din su- I 
tele de izvoare care țișnesc din | 
ținuturile Gorjului nu găsești 
pe toate drumurile. Drumețul , 
însetat întîlnește la tot pasul 
izvoare sau fintini anume 
amenajate și cu grijă gospodă
rite.

Un astfel de izvor fusese cti- I 
torit, cu mulți ani in urmă, și 
sub poala unei frumoase păduri I 
de lingă mina Rogojelu. In ul- | 
timul timp, însă, frumoasa ciș
mea de odinioară se deteriora- -. 
se, izvorul secase și drumeții o 
ocoleau. Aflăm însă din „Ga- I 
zeta Gorjului" că trei mineri, 
pe numele lor Gheorghe Cișla- I 
ru, Constantin Murgoci și Fio- ! 
rea Dlbaru, s-au apucat, in 
timpul lor liber, să renoveze i 
cișmeaua, să readucă din nou 
izvorul la viață.

Acum, alături de numele cti
torilor de odinioară, pe 
mea.ua cu apă limpede cum 
cristalul au fost încrustate 
numele celor trei mineri.

aș
ii 
și

bune

Nota 10 
și in vacanță

După rezultatele foarte
obținute la învățătură, prin si
lință și pasiune. Camelia Boha- 
tereț avea tot dreptul să-și pe
treacă vacanța la munte sau la 
mare, să plece in drumeții. Dar, 
văzindu-și părinții că s-au apu
cat să repare casa bătrînească a 
bunicilor de la Șorogari — Iași, 
le-a dat și ea o mină de ajutor. 
S-a gîndit că o să fie totul gata 
in cîteva zile. Dar zilele vacan
ței treceau una după alta și tre
burile, in loc să se împuțineze, 
parcă erau și mai multe. De ple
cat n-a mai plecat nici la munte 
sau la mare, nici in vreo 
excursie, dar de bronzat, Came
lia s-a bronzat mal ceva, ca pe 
plajă. Nici de bătăturile din 
palmă nu-i pasă. Părinții 
vorba poetului — „o pierd din 
ochi de dragă". Și nu numai ei.

Am uitat să vă spunem cine 
este Camelia. Citim în ziarul 
„Flacăra Iașiului": este studen
tă în anul V la. Facultatea de 
medicină generală.

Scria: „Nu uita!"
si... a uitate •

Pe ușa apartamentului in care 
locuiește, Ștefan Ștefan din Slo
bozia a scris cu mina lui, cu 

'litere de-o șchioapă: „NU 
UITA!". Înscrisul îi sărea in 
ochi ori de cite ori ieșea din 
apartament. Sub avertismentul 
„NU UITA!" erau menționate 
toate cele care nu trebuie ui
tate; lumina, apa, butelia de 
aragaz... Adică să nu uite să le 
lase deschise înainte de a... în
chide ușa pe dinafară.

Și-a citit propriul anunț și 
îndemn și deunăzi, cind a ieșit 
din casă. Dar „uitase" că'în de
bara făcuse o improvizație la 
instalația electrică și, in urma 
lui, a izbucnit un incendiu. Nu
mai intervenția promptă a pom
pierilor a salvat bunurile din 
apartament.

Culmea e că — după cum 
aflăm din gazeta „Tribuna Ia- 
lomiței" — cel care făcuse im
provizația la curentul electric, 
adică tot el, Ștefan Ștefan, este\ 
de meserie... electrician (!?).

Năstrușnicul 
de la ghișeu

La Arad s-a întimplat ca 
autobuz care urma să plece lai 
Moneasa să nu-și facă apariția' 

' toată ziua. Oamenii au ceruti 
in mod firesc, să li se restituie, 
costul biletelor. Cineva de la. 
autogara din Arad — citim in! 
ziarul „Flacăra Roșie" — a 
avut o idee năstrușnică: „Se 
restituie banii numai celor care 
prezintă biletul însoțit de 
letinul de identitate".

— De ce ? — a întrebat 
pasager. Cind am cumpărat

un

bu-
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_ _ ----- — .........   bi

letul nu ni s-a cerut și bule
tinul.

Observația n-a fost luată în 
seamă de cel de la ghișeu. Nici 
măcar cind i s-a spus că unii 
n-au buletinul asupra 
unii copii, sub 14 ani, 
măcar buletin. Mai 
reață, o călătoare l-a 
un bărbat să declare 
că e soția lui. Omul 
ochii mari, dar a zis ce i-a zis... 
nevasta de ocazie și a reușit 
să-i recupereze femeii banii pe 
bilet. După care, flecare 
văzut de treburile lui.

Ca și năstrușnicul de la 
șeu cu... birocrația lui.

Cascadorii 
plînsului

După ce au golit cîteva sticle 
cu țuică, Florin Moldovan și 
Vasile Pruceanu, vecini și prie
teni buni, în loc să se ducă aca
să să se culce au descuiat o 
autobasculantă și au pornit la 
plimbare. O plimbare in zig
zag, mai ceva ca in trucajele 
din peliculele „Cascadorii Tisu
lui". Dar, spre osebire de lere- 
mia, care a nimerit cu oiștea 
intr-un gard, cei doi cascadori 
au lovit, rînd pe rînd, mai 
mulți „morcovi" de pe margi
nea drumului, apoi un stîlp, 
apoi s-au răsturnat. Din ferici
re — aflăm din ziarul maramu
reșean „Pentru socialism" — cei 
doi cheflii au scăpat teferi, dar 
abia cind au ajuns in fața in
stanței de judecată și au văzut 
că sint învinuiți de furtul ma
șinii, de conducere sub influen
ța alcoolului și fără... permis, 
pe „cascadorii rlsului" i-au apu
cat... plinsul.

Rubricâ realizatâ de 
Petre POPA

lor, că 
n-au nici, 
descurcă- 
rugat pe 

la ghișeu 
a făcut

și-a

ghi-
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii India

(Urmare din pag. I)Inminind scrisorile de acreditare, ambasadorul DIMITRIOS SF.RBOS a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea președintelui Republicii Elene, Constantin Karamanlis, a Guvernului Greciei și a întregului popor elen, împreună cu urări de prosperitate și fericire pentru poporul român.în cuvintarea prezentată cu acest prilej de ambasador, după ce sînt evocate bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre România și Grecia, se spune : „Convorbirile pe care șeful statului elen le-a avut cu Excelența Voastră au fost interesante și rodnice, iar amintirea pe care le-o păstrează este vie. într-adevăr, aceste convorbiri desfășurate la nivelul cel mai înalt și discuțiile Excelenței Voastre cu primul ministru al Greciei au dat un impuls decisiv pentru ca relațiile tradițional prietenești dintre cele două țări ale noastre să se dezvolte și mai mult“.în continuare, în cttvîntare este exprimată dorința ambasadorului de a-își aduce o contribuție substanțială Ia dezvoltarea în continuare a excelentelor relații ce există deja între România și Grecia și de a face mai eficace și rodnică conlucrarea dintre cele două state, care vizează, intre altele, transformarea Balcanilor în- tr-o regiune a păcii și bunel vecinătăți.. Primind scrisorile de acreditare, ' președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările și salută- I rile transmise și a adresat, în nu
mele Consiliului de Stat și Guver
(Urmare din pag. I)Înminînd scrisorile de acreditare, ambasadorul PAUL MUNYEMBARI a transmis tovarășului Nicolae■ Ceaușescu un mesaj de prietenie și, înaltă stimă din partea președintelui Republicii Burundi, Jean- Baptiste Bagaza. ,în cuvintarea ambasadorului, prezentată cu acest prilej, se exprimă satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări, șl se subliniază că „vizitele la nivel înalt, consultările româno-burundeze asupra marilor probleme actuale . care preocupă lumea au demonstrat că pozițiile celor două guverne, departe de a fi diferite, sînt asemănătoare, fie că este vorba de problemele păcii, ai căror apărători hotărîți sinteți — dumneavoastră și : președintele meu — fie că este vorba de problemele dezvoltării, al căror făuritori neobosiți sînteți".„în această optică, se arată în continuare în cuvintare, guvernele noastre se găsesc alături unul de altul în a condamna focarele de tensiune care există în lume și pe aceia ; care le ațîță ; din aceleași rațiuni i ridicăm glasul împotriva cursei înar- : mărilor care sustrage atîtea mljloa-■ ce financiare șl distruge atîtea re- ; surse umane, în loc să contribuie ladezvoltarea omenirii, îndeosebi să sprijine popoarele care trăiesc în țările în curs de dezvoltare".Apreciind realizările poporului român în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, în cuvintarea1 ambasadorului burundez se spune : „Poporul român, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, a știut să învingă obstacolele care s-au ridicat în calea dezvoltării sale. El a realizat mari pro

PROGRAMUL 1
11.00 Telex.
lli,05 Cenaclul elevilor. Tinerii cintă ti

nerețea țarii
11,30 Cinci miliarde de oameni (color)
11,55 Să cînte copiii. Emisiune muzlcal- 

.literar-coregrafică
12,10 Ora de muzică
13,00 La slirșit de săptămlnă (I) —

(parțial color)

cinema
© întoarcerea din iad : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13.30; 15.45;- IR:
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,3!); 15,45; 13; 20, M1ÎLOD1A (12 06 88)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
G Freamătul pădurii : Zilele filmului 
coreean) : STUDIO (59 5315) — 10;
12; 14; 16; 1&; 20.
& Vlad Țepeș : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 12; 16; 19.
0 Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(15 6154) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16;
20.15. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 1'5,45; 18;
20.15.
0 Program de desene animate — 9; 
10,30; 12; 13,30; 15, Croaziera — 16.30; 
19 : DOINA (16 35 38).
® B.D. la munte și la mare : GRIVT- 
ȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45 •
18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Răzbunarea haiducilor : BUZESTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Melodii Ia Costineștl : COTROCENI 
(49 43 48) — 15; 17,15; 19.30, MUNCA 
(21 50 49)’ — 15; 17,15; 19,30.
0 Haiducii lui Șaptecai : CULTURAL 
(83 58 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13*
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; 18,30. 

nului Republicii Socialiste România, al poporului român și al său personal, un călduros salut șl cele mai bune urări președintelui Republicii Elene, guvernului, întregului popor elen prieten.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român se subliniază că intre România și Grecia există relații tradiționale de prietenie șl colaborare, bazate pe afinități de cultură, pe aspirațiile comune ale popoarelor noastre de libertate, dreptate și progres.în continuare, se arată : „Angajată într-un amplu proces de dezvoltare economică și socială. România acordă, în același timp, o atenție deosebită situației internaționale, acțio- nind cu consecvență pentru a contribui la soluționarea politică a problemelor complexe ale lumii contemporane, în interesul păcii și progresului, al independenței naționale și înțelegerii între popoare".După ce se evidențiază că, în actualele împrejurări internaționale, problema centrală este aceea a opririi cursei înarmărilor și trecerii la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, în cuvintare se spune : „Ne preocupă în mod special situația din Europa. De aceea, considerăm că trebuie făcut totul pentru a se ajunge cit mai grabnic la o înțelegere, astfel încît să se poată opri, în acest an, amplasarea pe continent de noi rachete CU rază medie de acțiune șl pentru a se trece treptat la retragerea și distrugerea celor existente".„în privința regiunii Balcanilor — se subliniază în cuvintare — doresc 
Ambasadorul Republicii Burundigrese în domeniul industrial, a transformat economia, și-a consolidat identitatea culturală. Bunăstarea poporului român constituie dovada realizărilor sociale al căror promotor sînteți dumneavoastră".Ambasadorul burundez a exprimat hotărîrea de a depune toate eforturile pentru a contribui la menținerea și intensificarea bunelor relații politice care leagă cele două popoare, la dezvoltarea relațiilor bilaterale și cooperării reciproc avantajoase.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesaj și a rugat să se transmită președintelui Jean- Baptiste Bagaza cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul burundez prieten.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român se spune : „Cunoaștem eforturile pe care poporul burundez prieten le desfășoară pentru dezvoltarea sa economică și socială independentă și, ca prieteni, vă urăm noi succese pe acest drum".„România socialistă — se arată în cuvintare — militează ferm pentru o politică de pace, destindere și independență națională, pentru așezarea fermă a .raporturilor .dintre state pe baza trainică a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. în condițiile actuale, de încordare a vieții internaționale, considerăm necesar ca toate popoarele, forțele progresiste din întreaga lume să acționeze unite pentru preîntîmpinarea războiului și apărarea păcii, pentru oprirea

17,00 Telesport
18,50 Serial științific. Spre anul 2 000 — 

(color)
19,10 Săptămtna politică
19,25 Columne ale istoriei. Azi. munici

piul Timișoara
19.45 lOOil de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 La slirșit de săptămînă (H) 0 20.13 

Teleenciclopedia (parțial color) 43
20.55 — Film serial : „Roțile" (co
lor). Episodul 2 ffi 21.40 — Toamna 
se numără... varietățile. Telediver- 
tisment

22.45 Telejurnal (parțial color) • Sport

• Julia : SALA MICA A HALATU
LUI — 17.15; 20.
0 Imperiul contraatacă : PALATUL 
SPORTURILOR $1 CULTURII .75'23 20)

0 Acolo, pe poteci nevăzute — 9; 11! 
13,15; Departe de Tipperary — 15.30; 
17.43; 20! TIMPURI NOI (15 6110).
© Madona păglnă : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Călăuza: UNION (13 49 04) — 10;
13; ,16; 19.
© Educația sentimentală a Dașei : 
DRUMUL SÂR11 (31 28 13) — 15,30 î
17,30; 19.30.
• Fata care vinde flori ; PACEA 
(60 30 85) — 15; 17,15; 19.30.
© Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 G1 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Ani fost vecini î POPULAR (35 15 17)
— 16; 17,15; 19,30. -
O Ulzana, căpetenia apașilor : FLA- 
CÂRA (20 33 40) — 15; 17,15; 19.30.
© în umbra legii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16;'18: 20.
© Femeia dispărută : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Vestul Sălbatic î CAPITOL (16 29 17)
— 8,45; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la grădi
nă — 20.
© Dublu delict : FEROVIAR (50 51 49)
— 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 (15 87 67) — 20,30.
© Camionul dc 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, la grădină — 20,45, FLAMURA 

să exprim dorința și hotărîrea României de a dezvolta larg relațiile de cooperare, atît bilaterale, cit și multilaterale, cu statele din regiune, de a acționa pentru soluționarea diferitelor probleme și neînțelegeri pe calea tratativelor, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți și colaborării pașnice, fără arme nucleare și fără baze militare străine".Apreciindu-se că raporturile ro- mâno-elene se bucură de toate condițiile pentru o dezvoltare și mai puternică în viitor, în cuvintare se spune : „îmi exprim convingerea că întîlnirile și convorbirile rodnice pe care le-am avut cu președintele Republicii Elene și cu primul ministru al țării dumneavoastră, de care imi amintesc cu plăcere, dialogul larg stabilit între țările noastre vor stimula puternic această dezvoltare, în toate domeniile și, îndeosebi, în cel al relațiilor economice, pe baza documentelor de colaborare bilaterală încheiate între cele două țări".Șeful statului român a urat ambasadorului Republicii Elene succes în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După sorilor Nicolae cordial ceremonia prezentării scri- de acreditare, Ceaușescu s-a cu ambasadorul tovarășul întreținut DimitriosSerbos.La solemnitate și la convorbire au participat tovarășii Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial șl al Consiliului de Stat.
cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară".în continuare, în cuvintare se subliniază că „România acordă o mare atenție întăririi prieteniei și conlucrării cu țările africane, cu toate țările în curs de dezvoltare și nealiniate. Sprijinim activ lupta popoarelor din aceste țări pentru consolidarea dezvoltării lor econo- mico-sociale independente, pentru valorificarea bogățiilor naționale în interes propriu. România militează activ pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe egalitate și echitate în relațiile economice dintre state".Apreciind că raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Burundi, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Uprona au cunoscut o evoluție pozitivă, ele fiind puternic impulsionate de convorbirile avute cu președintele Jean- Baptiste Bagaza, de înțelegerile importante stabilite la nivel înalt, îndeosebi de Tratatul de prietenie și cooperare, șeful statului român a adresat ambasadorului burundez urări de succes în îndeplinirea misiunii ce i-a fost încredințate, asi- gurîridu-1. de întregul sprijin ăl Consiliului de Stat, guvernului și al său personal.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut într-o atmosferă cordială cu ambasadorul Paul Munjmmbari.La solemnitate și la convorbiri au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
22,55 Invitații Televiziunii. Emisiune 

muzlcal-distractivă
23.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,15 Ecran de vacanță : „Arabela". Epi

sodul 10
20.45 Comedii la....... Comedia". Spectacol

de varietăți
21.50 Portret componistic. Anatol Vieru
22.45 Telejurnal ® Sport
22,55 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți I
23.30 închiderea programului

(85 77 12) — 9; 11; 13.15; 15.30; 17.45; 
20. GRADINA GLORIA (47 46 75) —
20,15.
O Cascadorul Hooper : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11: 13; 15; 17.15; 19.
© La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;

@ Buletin de București : GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
© Un comando pentru apa grea : 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,30.
© Clinele : GRADINA MODERN 
C3 71 01) — 20.30.
© Domnul miliard : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20.45.
© Toată lumea este a mea : ARENE
LE ROMANE (41 15 36) — 20,45.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul c'uib do 
cuci — 19,30'; (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19.
© Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19.
© A.R.I.A. (13 53 75, sala ansamblului 
„Rapsodia română") : Spectacol ex
traordinar susținut de Ansamblul fol
cloric național din Pakistan — 17.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batistei) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între caftan și smoking — 18.30.

Vineri au continuat la București convorbirile între miniștrii afacerilor externe ai României și Indiei, Ștefan Andrei și P. V. Narasimha Rao, consacrate analizării unor aspecte ale vieții politice internaționale.
irLa 2 septembrie, ministrul afacerilor externe al Indiei, P.V. Narasimha Rao, a depus o coroană de flori la

Adunare festivă prilejuită de a 38-a aniversare 
a Zilei naționale a Republicii Socialiste VietnamClubul întreprinderii „Electropute- re"-Craiova a găzduit, vineri după- amiaza, o adunare festivă prilejuită de cea de-a 38-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam.Au luat parte reprezentanți ai comitetelor județean Dolj și municipal Craiova ale P.C.R. și F.D.U.S., membri ai consiliului oamenilor muncii, ingineri, maiștri și muncitori.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R. S. Vietnam la București.în cuvintul său, Constantin Neșcu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Craiova, a relevat semnificația acestui eveniment istoric din viața poporului vietnamez, rezultat al luptei sale îndelungate plină de abnegație și eroism, pentru libertate, independență și progres social. Vorbitorul a relevat relațiile de colaborare și prietenie dintre Republica Socialistă România și R. S. Vietnam, subliniind că factorul determinant în evoluția pozitivă a acestor raporturi l-au constituit întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 'general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Le Duan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, care de fiecare dată au dat un puternic impuls intensificării colaborării multilaterale româno- vietnameze. Voința reciprocă de a conferi dimensiuni tot mai largi conlucrării româno-vietnameze și-a găsit consacrarea în Declarația comună de la București, din noiembrie 1975, precum și în Declarația privind întărirea continuă a prieteniei și solidarității, dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și

Vineri, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a pțimit pe Bertrand Dufourecq, director în Ministerul Relațiilor Externe al Franței, care efectuează o vizită de- lucru în țara noastră, la invitația Ministerului Afacerilor Externe.Au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale româno-franceze. A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor probleme ale situației internaționale actuale, un loc central ocupîndu-1 problemele legate de oprirea cursei înarmărilor și, în primul rînd, de dezarmare nucleară în Europa, pentru finalizarea cu succes a reuniunii de la Madrid, rezolvarea pe cale pașnică a problemelor litigioase dintre state, lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească.
® SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT © SPORT • SPORT © SPORT

„Europenele" de tir de ia București,TREC CICLIȘTII...
O frumoasă tradiție 

șl o mare popularita
te înconjoară ciclismul 
nostru și pe cicliști. Să 
ne amintim numai 
cum, in copilărie, tră
iam așteptatexși înfri
gurate momente de 
sărbătoare cind multi
colora caravană ciclis- 
tă trecea prin fata ca
sei părintești îndrep- 
tindu-se spre zări pli
ne de mister. Si cit 
n-am fi dat atunci să-i 
vedem mai de aproa
pe pe Nicolae Țapu, 
sail pe Marin Nicules- 
cu, apoi pe Gabriel 
Moiceanu, iar mai tir- 
ziu pe Teodor Vasile, 
ori pe oricare dintre 
marii noștri rutieri in
trau în legendă.

Un timp, asemenea 
scene de ținut minte 
au apărut mai rar pe 
șoselele care leagă o- 
rașele și satele noas
tre. Re ce 1 Pentru că 
fusese întreruptă or
ganizarea anuală a 
„Turului ciclist al 
României". Iată insă 
că. la aproape 50 de 
ani de la debut, cursa 
care face înconjurul 
tării pe bicicletă iși 
reia firul. Incepînd de 
duminică 4 septembrie 
(cind cei 94 rutieri, re- 
prezentînd cele mai 
bune 15 echipe din 
țară, vor lua startul 
din Craiova) și pină 
duminică 11 septem
brie (cind va avea loc 
sosirea finală în Piața 
Scinteii din București), 
timp de opt zile, deci 
opt etape, vom putea 
urmări cum evoluea

ză întrecerea pentru 
cel mai bun in noua 
noastră „Buclă". Pe 
lingă orașul de start și 
cel de încheiere, Cala
fatul, Drobeta-Turnu 
Severin, Băile Hercu- 
lane, Caransebeșul, 
Deva, Sebeșul. Sibiul, 
Făgărașul, Brașovul, 
Branul, Cîmpulungul, 
Tîrgoviștea, plus su
medenie de orășele și 
sate, vor fi traversate 
de șirul multicolor al 
cicliștilor participant! 
la ediția nr. 21 a „Tu
rului României".

...Trec cicliștii — 
vor striga copiii aler- 
gind cu sufletul la 
gură spre șosea. Trec 
cicliștii — vor spune 
ceilalți trecători. De

Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pen-, tru socialism.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră, ministrul afacerilor externe al Indiei a oferit vineri un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe al României. (Agerpres)

Partidul Comunist clin Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Vietnam, semnată de conducătorii celor două partide cu prilejul vizitei, la Hanoi, în 1978, a delegației române de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu.A luat apoi cuvintul ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București, Tan Phong, care, înfățișînd pagini eroice ale luptei ele eliberare de sub dominația colonialismului a poporului din țara sa, a scos, totodată, în evidență realizările poporului vietnamez în construirea vieții sale noi.Referindu-se apoi la prietenia tradițională româno-vietnameză, ambasadorul vietnamez a ținut să exprime recunoștința întregului popor vietnamez fată de partidul, statul și poporul român pentru sprijinul și ajutorul acordat cauzei eliberării naționale și construcției socialiste în țara sa.în încheiere, ambasadorul a relevat însemnătatea întîlnirilor la nivel înalt care au contribuit la amplificarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre popoarele noastre in numeroase domenii.în încheierea adunării formațiile artistice ale întreprinderii „Electro- putere" au prezentat un spectacol. A avut loc vernisajul unei expoziții vietnameze cu lucrări realizate pe mătase.
★Oaspeții vietnamezi au fost primiți în cursul dimineții de vineri de tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. nrim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.(Agerpres)

Cronica zilei vremeaVineri, senatorul Hazen Robert Argue, ministru de stat în guvernul canadian, care ne vizitează țara la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a fost primit de tovarășa Tamara Maria Dobrin, președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S.Cu acest prilej, au fost prezentate principalele activități și preocupări ale F.D.U.S. pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru. A fost exprimată dorința dezvoltării și diversificării relațiilor de coor perare dintre România și Canada, a contribuției pe care cele două țări o pot aduce la consolidarea păcii, securității și înțelegerii internaționale.

duminică pină dumi
nică vom auzi zilnic 
de sute de ori acest 
semnal plăcut. Trec ci
cliștii ! Să-i intimpi- 
năm și să-i petrecem, 
peste tot, cu ginduri 
frumoase și cu urări 
de „drum bun" în con
tinuare. Cicliștii meri
tă cu prisosință aceas
ta — pentru efortul 
bărbătesc la care se 
supun sub soarele mo- 
leșitor de septembrie, 
pentru ceea ce simbo
lizează ei purtind fă
clia sportului prin fața 
caselor noastre, pentru 
imboldul lor la relua
rea unei populare tra
diții.

Gheorqhe M1TRO1

ZIUA NAȚIONALĂ /I ȘȚAȚULU[ QATAR ț

Alteței Sale
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL THANI

Emirul Statului Qatar DOHAAniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă deosebita plăcere să vă transmit cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace poporului prieten al Statului Qatar.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul emiratului Qatar aniversează azi împlinirea a 12 ani de Ia proclamarea independenței statului său. Marcînd încheierea dominației coloniale, data de 3 septembrie 1971 a deschis calea dezvoltării de sine stătătoare a țării pe baza valorificării marilor bogății naționale. într-adevăr, micul stat din zona Golfului, cu o suprafață de numai 22 000 kmp și o populație de circa 250 00(1 locuitori., are în subsolul său cantități u- riașe de petrol și gaze. Numai în platoul continental din nord-es- tul țării au fost descoperite recent noi cîm- puri de gaze cu rezerve evaluate la 8 500

miliarde metri cubi, exploatarea lor ur- mînd să înceapă în curînd.în perioada următoare proclamării independenței, Qatarul a obținut succese remarcabile în dezvoltarea sa economică și socială. Statul a preluat controlul asupra companiilor petroliere străine, iar o. bună parte a fondurilor provenite din exportul de țiței le-a investit în înfăptuirea unor proiecte industriale. Printre acestea se numără întreprinderi de rafinare a petrolului, un laminor de oțel cu o capacitate anuală de 400 000 tone de laminate, un mare combinat petrochimic, o u-
Zilele filmului coreeanVineri seara, cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, la cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc deschiderea „Zilelor filmului coreean", unde a fost prezentat, in spectacol de gală, filmul artistic „Freamătul pădurii". Manifestarea mai cuprinde în program iung- metrajele „Fata care vinde flori" și „Soarta Aurei și Argentinei", filme ce vor fi prezentate, cu același prilej, și în orașul Baia Mare.Despre semnificația evenimentului și relațiile de colaborare româno- coreene a vorbit Marin Pârâianu, directorul Arhivei Naționale de Filme.

La Cluj-Napoca s-au încheiat, vineri, lucrările celui de-al VT-le» simpozion internațional cu tema „Toxicitatea medicamentului". Pe agenda reuniunii au fost înscrise peste 70 de lucrări, conținînd probleme actuale pe care le ridică asigurarea conjugată, în practica medicală, a unor medicamente cu toxicitate cit mai redusă pentru organismul uman, precum și aspecte ale combaterii abuzului de medicamente. Cu acest prilej, specialiștii români au prezentat 32 lucrări evidențiind activitatea complexă de cercetare, elaborare, experimentare clinică, producere șl utilizare a medicamentelor în. țara noastră, succesele Obținute pe' acest tărîm important al apărării sănătății populației, au realizat un util schimb de experiență cu specialiștii de peste hotare prezenți la reuniune.(Agerpres)

Vineri, la Poligonul Tunari din Capitală au început întrecerile campionatelor europene de tir, ziua inaugurală aducînd delegației sportive a țării noastre și prima medalie la actuala ediție, obținută de echipa de pistol liber, alcătuită din Marinică Trttșcă, Liviu Stan și Ilie Petru, care cu un total de 1671 puncte a ocupat locul.trei. Medalia de aur a revenit reprezentativei U.R.S.S., urmată de cea a R.F. Germania.Proba individuală la pistol liber s-a încheiat cu o mare surpriză, francezul Philipne Cola reușind un concurs foarte bun, încheiat cu un rezultat valoros — 567 puncte — cu care s-a situat pe primul loc, în fața
„Mondialele" de canot? 

calificateCampionatele mondiale de canotaj academic au continuat vineri la Duisburg, cu semifinalele probelor feminine.în proba de schif simplu, sportiva româncă Valeria Racilă a ciștigat semifinala a Il-a, cu timpul de 3’35”98/100, calificîndu-se în finală. A obținut calificarea în finală și echipajul țării noastre în proba de 2 visle (Elisabeta Oleniuc — Maria Ciobanu).Pentru finalele ce se vor desfășura astăzi mai sînt calificate, direct
Azi în diviziaMeciurile etapei a Iî-a a campionatului diviziei A la fotbal se vor desfășura astăzi, după următorul program : Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (stadion „Steaua") ; Sportul studențesc — Dunărea C.S.U. Galați (stadion „Sportul") ; -Universitatea Craiova — F. C. Baia Mare ; Petrolul
în cîteva

0 Meciurile disputate în ziua a doua a campionatului balcanic masculin de baschet s-au încheiat cu următoarele rezultate : Iugoslavia — România 112—86 (49—41) ; Turcia — Bulgaria 74—62 (43—30).® Cu prilejul concursului interna-

nitate de lichefiere a gazelor. O nouă rafinărie de petrol urmează să intre infuncțiune, pînă lasfîrșitul anului, laUm-Siad, ■ capacitatea de rafinare crescînd astfel pînă la 63 000 barili pe zi.Poporul român urmărește cu simpatie prefacerile pozitive din viața poporului Qatarului, ca și pe cele ce au loc în ansamblul țărilor arabe, între Republica Socialistă România și Statul Qatar există relații de prietenie și colaborare care se dezvoltă în interesul celor două țări, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
La spectacol au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Asociației de prietenie ro- mâno-coreene, oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau prezenți membrii delegației Asociației de prietenie coreeano- română condusă de Yun Să, ministrul muncii, președintele asociației.Au fost de față Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, membri ai ambasadei, șefi de misiuni și membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 3 septembrie, ora 21 — 8 
septembrie, ora 21. în țară : Vremea va 
fi schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în Oltenia, Ba
nat, Crișana și Maramureș, unde local 
va ploua. în celelalte regiuni ploile vor 
fi izolate. Vîntul va sufla slab pînă Ia 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată în Banat, predominînd din secto
rul sud-est. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborîte în estul Transilvaniei, iar ma
ximele între 20 și 30 de grade. Diminea
ța se va produce ceată, îndeosebi în 
Transilvania. în București : Vremea va 
fi .schimbătoare, . cu cerul temporar no
ris, favorabil ploii slabe. Vîntul va su
fla' slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 11 și 
14 grade, iar cele maxime între 25 și 28 
de grade. (Cornellu Pop, meteorolog d© 
serviciu).

marilor favoriți, suedezul Ragnat Skanaker — 567 puncte și Aleksandr Melentiev (U.R.S.S.) — 566 punere.în schimb, proba de pușcă liberă 60 focuri, poziția culcat, s-a încheiat cu succesul scontat al reputatului trăgător sovietic AleXandr Mitrofanov (598 puncte), medalia de argint fiind cucerită de un alt favorit al competiției, cehoslovacul Petr Kurka, cu același rezultat : 598 puncte, departajarea făcîndu-se la numărul da „muște".Astăzi competiția continuă, intrind în concurs trăgătorii la pistol viteză (clin România participă Corneliu Ion. Marin Stan și Grațian Calotă) și cei din proba de pușcă liberă 3x40 focuri.
ij. Sportivele românce — 
în 6 finaledin serii, alte patru echipaje românești, în probele de 2 rame (Rodi ca Arba — Elena I-Iorvat), 4 plus 1 rame (Olga Bularda, Maria Fri- cioiu, Chira Apostol, Florica Lavric și Viorica Vereș), 4 plus 1 visle (Adriana Chelariu, Sofia Corban, Mariana Trașcă, Maria Macoviciiic și Ecaterina Oancia) și 8 plus 1 (Mill aela Armășescu, Aurora Darko, Anișoara Sorohan, Maria Gligor, Lucia Sauca, Camelia Diaconeseu, Ioana Badea, Olguța Onofrei și Elena Nedelcu).
,,A“ la fotbalPloiești — Rapid ; F, C. Olt — C. S. Tirgoviște ; Chimia Rm. Vilcea — F. C. Argeș Pitești ; F. C. Bihor Oradea — Corvinul Hunedoara ; Politehnica Iași — Dinamo ; Jiul Petroșani — S. C. Bacău.Toate partidele vor începe la ora 17,00.
rîndurițional desfășurat la Roma, atletul francez Thierry Vigneron a stabilit un nou record mondial in proba de săritură cu prăjina, cu performanța de 5,83 m. Vechiul record era de 5,82 m și aparținea compatriotului său Pierre Quinon.

® SEMĂNĂTURI 
PENTRU MAI MULȚI 
ANI. Specialiști de la Institutul unional de cercetări științifice in domeniul construcției de mașini agricole din Moscova au avansat o idee surprinzătoare : posibilitatea de a obține mai multe recolte anuale de cereale semănind odată la cîțiva ani. Pentru aceasta semințele trebuie închise in niște capsule speciale și introduse in sol la adîncimi diferite. Primăvara, o parte din capsule sînt sfărimate cu ajutorul unor impulsuri electrice speciale, iar cerealele astfel eliberate încep să încolțească. în anul următor se procedează în același fel cu semințele aflate ih stratul următor în ordinea adîn- 

cimii și tot așa mai mulți ani la rînd.
• SUPRAVEGHEREA 

ELECTRONICĂ A NOI
LOR NÂSCUȚI. Respirația — funcția vitală cea mai problematică la nou născuți — va putea fi controlată automat și, ceea ce este mai important, in mod continuu, prin intermediul unui, aparat realizat la cunoscuta firmă vest-germană Siemens. Este vorba de un sistem de senzori minusculi ce nu Incomodează cu nimic pe noii născuți. Cu ajutorul acestora sînt detectate fenomenele specifice ale respirației, care sint modelate in reprezentări optice. Dacă senzorii înregistrează cea mai mică neregulă, un dispozitiv 

special declanșează semnale de alarmă.
® „REANIMA

REA" FLUVIILOR. ° me- todă de revitalizare a fluviilor „pe cale de asfixiere" este aplicată, deocamdată cu titlu experimental in R.F.G., cu ajutorul unei nave de pasageri. Procedeul se bazează pe injectarea oxigenului în apă prin intermediul unor conducte a căror gură de ieșire se află în palele elicei, în felul acesta, echilibrul ecologic este restabilit fără să fie cu nimic afectate fauna și flora fluviale.
• „MEMORIA" PELI

CULEI ÎN PERICOL. M1‘

de filme americane, turnate în diferite etape ale evoluției cinematografiei, se deteriorează și sint pierdute pe zi ce trece. Jumătate din filmele americane produse înainte de anul 1958 nu vor mai putea fi văzute, iar o treime dintre spectacolele și filmele pentru televiziune realizate după anul 1950 s-au pierdut. între peliculele distruse se numără cele pe care sînt înregistrate unele dintre spectacolele memorabile ale marelui Chaplin, filme cu John Wayne și alți actori celebri. Chiar filme de dată mai recentă se află în pericol, pentru că peliculele respective sint 

acoperite cu substanțe volatile și instabile, iar tehnologia nu s-a dezvoltat suficient pentru a asigura păstrarea lor decît în anumite condiții și la un cost extrem de mare. Din această cauză, un grup de actori și specialiști de la Hollywood a luat inițiativa ca deceniul „1983—1993“ să fie proclamat ca „deceniu al conservării filmului".
® METODE NOI IN 

LEGUMICULTURA. Prof Merle Jensen, de la Universita

tea din Arizona, a inițiat o nouă metodă de cultivare a salatei pe plăci de polistiren care plutesc deasupra Unui bazin eu apă. Metoda prezintă numeroase avantaje. Munca de îngrijire este ușurată radical, iar culesul se reduce la simpla prelevare a plantelor de pe platourile de polistiren, acestea rămînînd disponibile pentru culturile următoare. Experiențele au arătgt in plus că administrarea îngrășămintelor poate fi controlată mai ușor în cazul noului sistem.
® CONCURS DE 

CLAVECIN. Muzicienii francezi care organizează cel de-al VT-lea concurs internațional de clavecin, programat pentru luna 

septembrie la Paris, au hotărît ca, în semn de omagiu față de unu.1 dintre maeștrii acestui instrument, Jean-Philippel Rameau. finala competiției muzi- dale să se desfășoare Ia Conservatorul din Dijon. Compozitorul francez Rameau, de la a cănii naștere se împlinesc, anul acesta, 300 de ani, s-a născut la Dijon, în luna septembrie. Autorul „Tratatului de armonie" a rămas, dealtfel. în istoria muzicii universale ca un desăvîrșit clavecinist.
® INCENDIU CA

TASTROFAL. Peste 40 da peisoane au pierit arse de vii, și alte 200 au fost rănite — dintre carp 80 se află în stare gra

vă — în cursul unui uriaș incendiu, declanșat în localitatea braziliană Pojuca, situată la 70 km de Salvador de Bahia, în nord-estul țării, ca urmare a exploziei a trei vagoane-cister- nă conținînd 132 000 litri de benzină. Explozia a fost provocată de o scânteie provenind de la instalația pentru aspirarea benzinei din vagoane, incendiul care a urmat propagîndu-se la locuințele aflate în imediata vecinătate a căii ferate.
© PEȘTE FĂRĂ OCHI. Speologii sovietici au descoperit într-un rîu din sudul Turcme- niei o specie de pește necunoscută și neclasificată încă. Peștii sînt total lipsiți de ochi, ca urmare a condițiilor de mediu specifice grotelor.



„Nicolae Ceaușescu - om de stat
CU PRILEJUL ZILEI NfiȚIONSLE fi R.S. VIETNAM

Adunarea festivă de la Hanoi
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII SAN MARINO

de mare prestigiu internațional" 
înalte aprecieri la adresa președintelui țării noastre cu prilejul 
lansării oficiale în Australia a volumului „România și lumea.

Nicolae Ceaușescu - Cuvîntări și Scrieri'6
CANBERRA 2 (Agerpres). — în aula Academiei australiene de ști

ințe din Canberra a avut Ioc festivitatea lansării oficiale în Australia a 
volumului „ROMANIA ȘI LUMEA. NICOLAE CEAUȘESCU — CUVÎN- 
TĂRI ȘI SCRIERI", apărut in Editura Brian Clouston, din Canberra. Au 
participat Al. Grasby, însărcinat cu relații intercomunitare al guvernului 
australian, editorul Brian Clouston, A. Gillespie-Jones, președintele Aso
ciației de prietenie Australia-Romania, senatori, funcționari superiori din 
Ministerul de Externe și Ministerul Comerțului Exterior, șefi ai unor 
instituții centrale, membri ai corpului diplomatic, oameni de cultură și 
artă, oameni de afaceri, membri ai Asociației de Prietenie Australia- 
Romania, ziariști.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de J. L. Forace, secretar general al Asociației de prietenie Australia-România, care și-a manifestat bucuria de a participa, împreună cu un mare număr de personalități, la ceremonia lansării in viața politică și culturală a Australiei a acestei culegeri din opera președintelui României, Nicolae Ceaușescu, lansare apreciată drept un „eveniment politic 

și cultural de primă mărime". Vorbitorul a dat expresie opiniilor sale cu privire la gindirea politică a președintelui Nicolae Ceaușescu.în cuvintul său, AI. Grasby a spus : ,,1-am stimat pe români, i-am admirat încă înainte de a vizita România. Astăzi, după cîteva vizite efectuate in această țară, pot afirma că România este splendidă și că românii sînt minunați. Poporul român a supraviețuit peste 2 000 de ani tuturor vicisitudinilor istoriei. El a rezistat pentru că este demn, harnic și ferm. Ro
mânii de astăzi sint urmașii ace
lora care s-au jertfit pentru apă
rarea țării, fiind tot independenți

COLECTIVĂ". In capitala internaționale pe tema Internațional examinează
„SECURITATEA rile unei conferințe nizată la inițiativa Institutului Păcii (S.I.P.R.I.). Participanții ritâții in Europa și pe plan mondial.

PARLAMENTUL INDIAN. La Delhi s-au încheiat lucrările sesiunii ordinare a Parlamentului indian. Au fost aprobate programul național în domeniul protecției sănătății, precum și o serie de proiecte de legi privind accelerarea ritmului de dezvoltare economico- socială a țării. Au fost discutate, de asemenea, probleme legate de îndeplinirea actualului plan cincinal (1980—1985).
CANDIDATURA. Yitzhak Shamir, 

ministrul afacerilor externe al 
Israelului, a fost ales candidat al 
partidului „Herut", de guvernământ, 

și tot Idemni și mindri. în fruntea 
lor se află un om de stat de mare 
prestigiu internațional — Nicolae 
Ceaușescu.Pentru a înțelege România anului 1983 trebuie să înțelegi și să cunoști mai întîi gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu, filozofia sa. Volumul „România și lumea. Nicolae Ceaușescu — Cuvîntări și Scrieri" este un fericit prilej de a-1 înțelege pe președintele Nicolae Ceaușescu. Această carte eu aș numi-o cartea curajului și a 
independenței.

A gindi și a acționa indepen
dent intr-o lume în care este foar
te greu să iți menții independența 
— aceasta conferă un prestigiu 
mondial personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Prin întreaga 
sa activitate pusă in slujba po
porului român și a păcii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
dovedit a fi un adevărat simbol a! 
independenței".In cuvintul său, Gillespie-Jones, președintele Asociației de prietenie Australia — România, a subliniat :

Suediei s-au deschis lucrâ- Securitatea colectivă", orgo- pentru Cercetări în domeniul probleme ale realizării secu- 
pentru a-l înlocui pe Menahem 
Begin, care și-a anunțat hotărirea 
de a demisiona din funcția de prim- 
ministru.

ÎMPOTRIVA ORGANIZAȚIILOR 
CRIMEI. Primul minișțru al Italiei, Bettino Craxi, a declarat că este necesar să se acționeze cu și mai multă perseverentă pentru ca „Italia să poată fi eliberată de presiunea sufocantă a marilor organizații ale crimei", de tipul Mafiei. Premierul italian a amintit că o serie de oameni politici, magistrali, reprezentanți ai forțelor de ordine au căzut victime Mafiei.

„Cred în președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru că toată viața 
mea am crezut in oamenii devo
tați poporului din care s-au născut, 
am crezut în oamenii de acțiune, 
in oamenii curajoși". în continuare, vorbitorul s-a referit la idealurile comune ale popoarelor român și australian de propășire națională, de pace și colaborare între toate popoarele lumii.Președintele Asociației de prietenie Australia-România a urat, apoi, fericire și sănătate președin- lelui Nicolae Ceaușescu, spre binele și prosperitatea poporului român.Brian Clouston, editorul volumului „România și lumea. Nicolae Ceaușescu — Cuvîntări șl Scrieri", a dat expresie deosebitei bucurii de a edita această carte, cuprinzind texte importante din opera președintelui României. El a subliniat că, lucrînd la editarea volumului, a cunoscut mai bine România, politica ei de pace și prietenie intre popoare, l-a cunoscut mai bine pe 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
„om politic de talie mondială".Sint convins, a spus Brian Clouston, că apariția volumului nu este numai un eveniment editorial care suscită viu interes în rindurile cititorilor australieni, ci, este, in același timp, un eveniment politic 
de primă mărime în Australia.în cadrul festivității a luat cuvintul, de asemenea, în numele reprezentanței oficiale române în Australia, consulul Dumitru Cris- tache.

plătind cu viața lupta lor pentru apărarea legalității în. Italia.
POPULAȚIA ORAȘULUI TO

KIO a participat la o vastă „repetiție" a măsurilor ce ar urma luate în cazul unui cutremur de 8 grade pe scara Richter. Organizate anual de guvern in ziua comemorării „marelui cutremur din Kanto" (cîmpia în care este așezat Tokio), de la 1 septembrie 1923, care s-a soldat cu peste 100 000 de morți. aceste exerciții au luat anul acesta o amploare fără precedent. în capitală și în cele două prefecturi învecinate, la exerciții au participat 16 milioane de oameni.
LA UNIVERSITATEA STIRLING 

DIN SCOȚIA s-au desfășurat lu
crările celei de-a VIII-a Conferințe

HANOI 2 (Agerpres), — Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a Zilei naționale a R.S. Vietnam, la Hanoi a avut loc o adunare la care aU luat parte Le Duan, secretar general al C.C, al P.C. din Vietnam, alți conducători de partid și de stat, reprezen
La Geneva s-a deschis reuniunea O.N.U. pe tema : 

Consecințele negative ale racolării de cadre 
calificate din țările în curs de dezvoltareGENEVA 2 (Agerpres). — Sub 

auspiciile U.N.C.T.A.D., la Geneva 
și-a început lucrările reuniunea de 
experți guvernamentali avind ca 
temă consecințele negative ale ra
colării de cadre calificate din țările 
in curs de dezvoltare, convocată in 
baza rezoluției in această problemă 
adoptată in anul 1982 de Adunarea 
Generală a O.N.U., la inițiativa 
României.

Potrivit mandatului încredințat 
de Adunarea Generală, experți din 
peste 50 de țări, printre care și 
România, urmează să formuleze re
comandări asupra acțiunilor poli
tice si măsurilor concrete menite 
să atenueze efectele negative aie

Conferința internațională asupra problemei palestinieneGENEVA 2 (Agerpres). — Respectarea drepturilor poporului palestinian, inclusiv a dreptului la autodeterminare și la crearea unui stat independent, este singura bază pentru instaurarea unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu — a declarat, în cadrul Conferinței internaționale de la Geneva asupra problemei palestiniene, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Q.E.P. — a spus el — sprijină planul de reglementare a

zentanți ai ministerelor ' sănătății 
dintr-o serie de țări și ai Organiza
ției Mondiale a Sănătății. Â fost 
dezbătută o problematică complexă 
din domeniul sociologiei medicinii, 
intre care responsabilitatea oameni
lor de Știință din domeniul medi

Internaționale de Științe Sociale și 
Medicină, la care au participat peste 
250 de cunoscuți profesori univer
sitari, inclusiv din România, repre

cinii și sociologiei in apărarea și 
promovarea ideilor de pace, rolul 
familiei in îngrijirea sănătății, sti
lul și calitatea vieții, sănătatea și 
șomajul. z*

CONGRESUL MONDIAL AL 
ASOCIAȚIEI ECONOMICE INTER
NAȚIONALE se va desfășura intre 5—9 septembrie, la Madrid. Congresul. Ia care urmează să participe 1 500 de economiști din diverse țări ale lumii, va aborda probleme privind schimbările structurale in economie, independența economică și dezvoltarea mondială.

O NOUA MAJORARE A PREȚU
RILOR a fost anunțată la 1 septem
brie în Finlanda. S-au scumpit cu 
11.4 la sută piinea și produsele de 
panificație. Au crescut, de aseme
nea, prețurile la carne, lapte și de
rivatele din lapte, precum și la

tanți al armatei, ai organizațiilor de masă și ai populației din capitala vietnameză — relatează agenția VNA. Despre semnificația evenimentului a vorbit Truong Chinh, președintele Consiliului de Stat al R.S. Vietnam.

exodului de competente din țările 
in curs de dezvoltare.

Referindu-se la practica racolării 
de cadre, profund nocivă pentru 
țările in curs de dezvoltare, secre
tarul general al U.N.C.T.A.D., Ga- 
mani Corea, care a deschis lucrări
le reuniunii, a subliniat necesitatea 
găsirii de soluții eficiente in aceas
tă problemă critică pentru țările in 
curs de dezvoltare. El a prezentat 
o serie de aprecieri si concluzii cu
prinse in studiile elaborate de Se
cretariatul U.N.C.T.A.D., care sub
liniază dimensiunile șl gravitatea 
atragerii cadrelor calificate din ță
rile in curs de dezvoltare de către 
statele dezvoltate.

crizei din Orientul Mijlociu elaborat de reuniunea arabă la nivel înalt de la Fes, precum și propunerea privind organizarea unei conferințe internaționale sub egida O.N.U., - cu participarea tuturor părților interesate, a U.R.S.S., a S.U.A., a altor state care pot contribui la încheierea ei cu succes. Orientul Mijlociu este o zonă deosebit de importantă pentru menținerea păcii internaționale, a accentuat vorbitorul, subliniind că poporului palestinian trebuie să i se recunoască dreptul laautodeterminare și la un stat național.
Necesitatea reducerii 

dobînzilor bancareANKARA 2 (Agerpres). — Masa rotundă organizată la Istanbul sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) în scopul examinării problemelor flnanciar-monetare cu care este confruntată astăzi omenirea s-a încheiat printr-o chemare, adresată țărilor industrializate, la relaxarea politicilor economice monetariste, la acordarea de ajutoare financiare sporite și la împărțirea mai echitabilă a poverilor datoriei externe intre statele creditoare și cele debitoare.în declarația dată publicității, participanții la reuniune arată că singura soluție viabilă și durabilă a actualelor dificultăți rezidă intr-.o creștere economică susținută, dar „o asemenea creștere este pur și simplu imposibilă in condițiile restricțiilor comerciale, ale reducerii lichidităților mondiale și ale politicii deflaționiste promovate în multe țări".în document se relevă necesitatea urgentă ca statele industrializate să acorde țărilor care au datorii spri,- jin financiar în condiții avantajoase pentru aceste din urmă țări și să procedeze la reducerea dobinzilor.

Domnilor
ADRIANO REFFI și MASSIMO ROSSINI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino SAN MARINOCu prilejul Zilei naționale a Republicii San Marino, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de pace, prosperitate și progres pentru poporul sanmarinez prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

San Marino — cea mai mică, dar și cea mai veche republică din Europa și din lume — celebrează astăzi, ca în fiecare an, ziua sa națională.Situat pe crestele muntelui Titano, in partea de nord-est a Peninsulei Italice, San Marino, care a devenit republică la 1263, a dus o necurmată luptă, de-a lungul secolelor, pentru a-și păstra ființa națională și a se dezvolta de sine stătător. Bastioanele vechii cetăți stau și a- cum mărturie curajului și devotamentului cu care sanmarinezii au luptat pentru ca înscrisul de pe stema țării lor — „Libertas perpetua" (libertate veșnică) — să reflecte o realitate trainică.Principala ramură a economiei Republicii

San Marino o reprezintă agricultura, in care este ocupată a- proape jumătate din populația țării. Se cultivă griu și porumb, viță de vie. măslini, pomi fructiferi. Un sector important aî e- conomiei îl constituie creșterea animalelor. Dezvoltarea agrozootehnici este, favorizată de clima blinda, ca și de faptul că aproape jumătate din teritoriul micii republici este teren arabil, iar o pătrime il constituie pășunile și pădurile, în deceniile din urmă in.să, odată cu dezvoltarea turismului — anual San Marino este vizitat de peste trei milioane de turiști — ocupațiilor tradiționale li s-au adăugat altele, cum ar fi ramurile industriei textile, artizanale. alimentare, ex
Vernisajul unor expoziții românești

OTTAWA 2 (Agerpres). — La Bi
blioteca centrală din Ottawa a avut 
loc vernisajul unei expoziții de carte 
românească. La loc de frunte sint 
expuse lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sau consacrate 
președintelui României.

HELSINKI 2 (Agerpres). — Biblio
tecii Parlamentului Finlandei i-au 
fost donate, de către ambasada țării 
noastre la Helsinki, o colecție de 
cărți, albume și publicații românești.

La loc de frunte, intre volumele

„Cheltuielile militare - povară 
insuportabilă pe umerii popoarelor" 

O cuvintare a președintelui Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres). — Intr-un discurs pronunțat 
in fața parlamentului reunit in se
siune extraordinară, președintele 
Mexicului,. ,Miguel de la Madrid, 
a evidențiat povara grea a înarmă
rilor, pe care o suportă popoarele 
lumii, cheltuielile și pregătirile care 
se fac irațional in această direcție 
și care constituie „cauza principală 
a crizei economice și sociale mon
diale" — transmite agenția I.P.S. 
El. a arătat că, datorită ei, „per
sistă dezordinea financiară și 
comercială internațională, se re
afirmă cu acuitate politica pro- 
tecționismului in comerțul interna

ploatarea materialului de construcții etc.între România și San Marino s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, bazate pe stimă și respect reciproc. O contribuție de maximă importanță la impulsionarea pe multiple planuri a raporturilor dintre cele două țări și popoare au avut-o contactele la nivel înalt, convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și căpitanii regenți ai Republicii San Marino, care au pus in evidentă, de fiecare dată, voința comună de a extinde și diversifica in continuare cooperarea bilaterală, conlucrarea pe plan internațional, în folosul reciproc, spre binele cauzei înțelegerii și securității internaționale.
oferite, se află lucrările din opera 
social-politfcă, economică și filozofi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

MAPUTO 2 (Agerpres). — La 
Maputo a fost inaugurată o expozi
ție documentară de fotografii infăți- 
șind dezvoltarea economică a Româ
niei socialiste și aspecte semnifica
tive din cronica relațiilor româno- 
mozambicane.

țional, apar fluctuații mari și 
anarhice ale prețurilor la materiile 
prime".

Șeful statului mexican a ară
tat că, pentru corectarea acestor 
situații, se impun o mai mare 
„voință politică de cooperare pe 
plan internațional" și o reafirmare 
cu mai multă vigoare a principi
ilor „autodeterminării popoarelor, 
neintervenției in treburile interne, 
soluționării pe căi pașnice, prin 
negocieri politice, a tuturor con
troverselor, egalității juridice a 
statelor și cooperării internaționale 
echitabile, in scopul dezvoltării 
tuturor".

PENTRU O EUROPĂ FĂRĂ ARME NUCLEARE, O EUROPĂ A COLABORĂRII ȘI PĂCII

Un imperativ de însemnătate vitală: oprirea amplasării
noilor rachete, retragerea și distrugerea celor existente

„ACUM, CIT MAI ESTE INCÂ 
TIMP, CIT NU A DEVENIT PREA 
TIRZIU...". In condițiile cînd ne mai despart doar puține luni de termenul preconizat — sfîrșitul anului - pentru traducerea în viață a proiectelor privind amplasarea in Europa a noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune, acest înflăcărat îndemn la acțiune al României socialiste, al președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dobîndește dimensiunile unui imperativ arzător, unui comandament de maximă urgență, căruia nici un stat, nici un om politic, nici un guvern nu i se pot sustrage. Așa cum, pe bună dreptate, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la Consfătuirea de lucru de la Mangalia, nu 
există și nu poate exista nici o jus
tificare pentru acceptarea ca un 
fapt împlinit a instalării noilor ra
chete nucleare, statele și guvernele 
care vor proceda în acest mod ăsu- 
mîndu-și o grea, o zdrobitoare răs
pundere in fața popoarelor proprii, 
o întregii omeniri.In numele cauzei supreme a păcii, în numele dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la viață, la existență, poporul nostru consideră, prin glasul președintelui său, că, în aceste împrejurări extrem de‘ grave, este necesar să fie depășită orice atitudine de pasivitate, de fatalism, să se facă totul, să nu se Cruțe nimic pentru a se opri amplasarea noilor rachete, pentru a se trece Ia retragerea și distrugerea celor existente. Poporul român. România socialistă consideră că este necesar ca toate popoarele, toți oamenii politici, forțele sociale cele mai largi, de pretutindeni, toți cei cărora le este scump bunul cel mai de preț, viața, să acționeze cu cea mai mare hotărîre, să-și unească eforturile pentru a bara, cit mai este incă posibil, cursa spre o catastrofă nucleară.In acest sens, mesajele adresate 
recent de președintele Nicolae 
Ceaușescu conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A. se înscriu ca o nouă și

elocventă expresie □ unei inalte 
răspunderi față de soarta pâcii, ca 
o nouă și strălucită inițiativă in 
consens cu interesele și năzuințele 
tuturor popoarelor lumii. Mesajele subliniază că, deși la negocierile sovieto-americane de la Geneva nu s-au înregistrat progrese, mai este incă timp ca aceste negocieri să se încheie cu succes pînă la sfîrșitul anului, că trebuie făcut totul pentru a se obține rezultate pozitive. In același timp, mesajele iau in considerare tpate situațiile, toate eventualitățile care s-ar putea ivi, oglindind prin alternativele, prin soluțiile de schimb prezentate - cum ar fi cea cu privire la amînarea deciziei N.A.T.O. de instalare a noilor rachete cu cel puțin un an, sau cea privind, ca o măsură intermediară pină se va ajunge la un acord, adoptarea de către cele două părți a hotărîrii comune de a nu se amplasa rachetele cu rază medie de acțiune in R. F. Germania, R. D. Germană, R. S. Cehoslovacă și alte țări — voința efectivă a României socialist^, a președintelui ei de a nu se lăsa neexplorată nici o posibilitate de continuare a dialogului care să deschidă perspectiva eliberării Europei de coșmarul distrugerii nucleare.Această voință corespunde aspirațiilor celor mai fierbinți, dezideratelor unanime ale popoarelor europene, ale tuturor popoarelor lumii. O dovedește vigoarea crescindă cu care se desfășoară, in aceste zile, in întreaga Europă, și in primul rind în țările vizate de proiectele de amplasare a noilor rachete, acțiunile mișcărilor antinucleare ; o dovedesc opiniile și pozițiile unor oameni politici sau guverne europene care se pronunță pentru prelungirea, măcar cu un număr de luni, a negocierilor și suspendarea, în intervalul respectiv, a deciziei de instalare a noilor rachete.

Motivele pentru care se impune 
cu atita urgență și acuitate renunța
rea la această decizie reies și mai 
limpede din datele alăturate.

DE CE AMPLASAREA RACHETELOR AR REPREZENTA

0 GRAVĂ PRIMEIDIE LA ADRESA PĂCII, A VIEȚII ÎNSĂȘI?

DE CE AMPLASAREA RACHETELOR AR AGRAVA

9 Fiecare din cele 108 rachete „Pershing 
II" prevăzute a fi instalate poartă o incărcă-' 
tură nucleară de 250 kilotone, adică de 15 
ori mai mult decît bomba de la Hiroshima 
(circa 17 kilotone), care a făcut 200 000 de 
victime.

® Faceți © simplă socoteală: 108X15 “=■ 
"=■ 1 620. Adică prin folosirea acestor rachete 
ar putea fi distruse 1 620 de orașe de mări
mea Hiroshimei ; or in întreaga Europă nu 
există atîtea orașe de dimensiunile respective. 
Potrivit unui calcul la fel de simplu, numărul 
victimelor s-ar ridica la 324 milioane.

® La acestea se adaugă și cele 464 de 
rachete de croazieră, avind fiecare o putere 
distructivă de 200 kilotone, reprezentînd, așa
dar, încă 5 560 de Hiroshime I

© Explozia unei încărcături de o mega- 
tonă deasupra unui oraș de mărimea Londrei 
ar provoca peste un milion și jumătate de 
morți și un număr echivalent de răniți.

® Ca urmare a unui conflict nuclear, chiar 
și cei ce ar supraviețui atacului imediat ar 
muri în anii următori datorită iradierilor, moli
melor, foametei, iar mediul înconjurător ar 
suferi prejudicii ireparabile.

DE CE AMPLASAREA RACHETELOR AR SPORI

ÎNCORDAREA INTERNAȚIONALĂ ?

• Amplasarea noilor rachete ar constitui, 
în esență, o măsură contrarie principiilor și 
obiectivelor Actului de la Helsinki, ar contra
veni scopurilor reuniunii de la Madrid, pro
iectului unei conferințe pentru dezarmare și 
încredere în Europa.

® Amplasarea rachetelor in unele țări ar 
atrage după sine măsuri similare din partea 
opusă, ceea ce ar duce la accentuarea feno
menelor de neîncredere și tensiune între state 
și grupări de state.

® Instalarea rachetelor ar constitui un 
pas grav pe calea precumpănirii politicii de 
forță și de amenințare cu forța, ceea ce ar

avea consecințe profund nocive asupra cli
matului politic mondial.

® Amplasarea rachetelor ar determina o 
nouă spirală a cursei înarmărilor, în care, mai 
devreme sau mai tîrziu, ar fi atrase un număr 
tot mai mare de state.

O Ținind seama de puterea distructivă a 
rachetelor nucleare, un conflict în Europa ar 
avea efecte nimicitoare la scara întregii pla
nete, afectînd grav viața tuturor popoarelor. 
Aceasta explică de ce numeroase state, po
poare și mișcări sociale de pe alte continente 
se ridică împotriva proiectelor de amplasare 
în Europa a noilor rachete.

FENOMENELE DE CRIZĂ ECONOMICĂ ?

9 Costul fiecăreia din cele 572 de rachete „Pershing II" 
și de croazieră este de ordinul zecilor de milioane de dolari. In 
condițiile cînd se cheltuiesc în prezent, anual, pentru înarmări, 
700—750 miliarde dolari, construirea noilor rachete ar arunca 
noi și tot mai grele poveri asupra popoarelor lumii.

• In uzinele și laboratoarele unde sînt puse la punct 
noile rachete lucrează mii de oameni de știință și zeci de mii 
de lucrători de înaltă calificare, ale căror capacități sînt 
deturnate de la scopuri productive.

• La actualul nivel al cheltuielilor militare - din care o 
bună parte sînt absorbite de sectorul rachetonuclear - înar
mările privează omenirea de peste 30 milioane de locuri de 
muncă, cifră aproximativ egală cu aceea a totalului șomerilor 
din țările capitaliste dezvoltate.

® Fabricarea rachetelor presupune irosirea unor uriașe 
cantități de metale rare (titaniu, molibden, wolfram, crom 
etc.) și alte materii prime prețioase, inclusiv carburanți din cei 
mai costisitori.

• Cu cele 7 miliarde de dolari, cit reprezintă costul , 
noilor rachete ce ar urma să fie amplasate, ar putea fi solu
ționate probleme precum asigurarea hranei pentru cele 800 
milioane de persoane din țările lumii a treia care suferă de 
malnutriție sau lichidarea principalelor boli infecțioase, ori 
aprovizionarea cu apă potabilă a peste jumătate din popu
lația globului, care nu are in prezent această posibilitate.

Toate aceste fapte demonstrează cu forța unor realități 
de necontestat de ce se pune cu atita acuitate necesitatea 
transformării Europei intr-un continent fără nici un fel de 
rachete, fără arme nucleare, intr-un continent al înțelegerii și 
colaborării tuturor națiunilor — unite prin destinele istorice, 
prin comunitatea aspirațiilor supreme de pace și conviețuire 
pașnică, de libertate și progres.

R. CĂPLESCU
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