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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

JUDEȚUL TULCEA
'Uimire deosebit de caldă și entuziastă făcută de locuitorii Deltei, înflăcărate manifestări de dragoste, 

recunoștință și aleasă stimă față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru

locului, pri

pentru reor-

valorificare

ganizarea ac

dialog de lu

țională a Del-
tei Dunării.

Un rodnic

cru, la fața

vind măsurile

tivit ății de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut, 
simbătă, 3 septembrie, o vizită de lucru în Delta Dunării.

Conducătorul partidului și statului nostru a fost însoțit, 
în această întîlnire cu locuitorii așezărilor de la gurile Du
nării, de tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guver
nului, și Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R.Amplul dialog de lucru purtat In această zi Ia Chilia Veche cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cu membri ai conducerii Ministerului Agriculturii ți Industriei Alimentare și Centra

lei „Delta Dunării", cu specialiști, a constituit o continuare a cuprinzătoarei analize începute cu o săptă- mină in urmă la Tulcea asupra stadiului de realizare a proiectelor, elaborate din inițiativa șt sub îndrumarea. directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind amenajarea exploatarea complexă, rațională Deltei Dunării.Această complexă acțiune de lorificare deplină a bogatelor surse de care dispune Delta, cît și 
a cadrului natural, de o frumusețe

și
ava- re-

unică in lume, deschide largi perspective de progres și civilizație așezărilor din această parte a țării. Practic, .prin tot ce s-a proiectat și se va întreprinde pentru realizarea măsurilor stabilite de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu prin a'cțiuni fundamentate cu rigoare științifică, printr-o participare susținută a oamenilor din aceste locuri, Delta Dunării se va înnoi structural, pe toate planurile — economic, social, cultural și turistic — devenind, asemenea tuturor zonelor țării, o nouă mărturie de necontestat a politicii înțelepte a partidului și statului de înflorire continuă, armonioasă, a tuturor zonelor țării, de ridicare a ni-

velului de trai al întregii noastre națiuni socialiste.Vestea sosirii conducătorului iubit al partidului și statului la Chilia Veche a produs nespusă bucurie. De pe toate ulițele, sătenii, cu mic. cu mare, cu flori în mină, se îndreptau spre centrul civic al comunei. Aici se reunesc locuitorii comunei, care poartă cu dragoste portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu, stegulețe roșii și tricolore, pancarte pe care sînt înscrise cuvinte rostite astăzi din adîncul inimii de întregul nostru popor : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Stima noastră și mindria — Ceaușescu— România !“, „Ceaușescu și poporul, Ceaușescu — Viitorul !“.Ora 9. Elicopterul prezidențial aterizează nu departe de malul fluviului, într-un careu viu, alcătuit din sute și sute de oameni. Mulțimea ovaționează îndelung, scandînd cu putere, cu dragoste și recunoștință numele conducătorului iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, patriot revoluționar care și-a consacrat și își dedică întreaga sa viață înfloririi necontenite a țării noastre libere și independente.La scara elicopterului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați, in numele obștii, de primarul comunei, Vladimir Nicolau.Sînt de față Ion Teșu, ministrul a- griculturii și industriei alimentare, ; reprezentanți ai organelor județene și comunale de partid și de stat, ai Centralei „Delta Dunării", specialiști.Un bătrîn țăran din Chilia Veche și două tinere, sare poartă frumoase , costume naționale, îi invită pe oaspeții dragi să guste din pîinea și sarea ospitalității. Un grup de șoimi ai patriei și pionieri le oferă buchete de flori.Uralele și ovațiile nu contenesc. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se apropie de mulțime. Oameni tineri și vîrstnici string cu adînCă recunoștință mina conducătorului partidului și statului nostru. Femei cu părul alb, femei în puterea vîrstei, tinere fete o îmbrățișează cu profundă emoție pe tovarășa Elena Ceaușescu.Din mulțime răzbat cuvinte simple, dar pline de adîncă simțire, adresate iubiților oaspeți :„Bine ați venit !“, „Să fiți sănătoși !“, „Să trăiți ani mulți. din sufletul nostru vă urăm !“, „Bine ați venit la noi

La fiecare pas, școlari șl șoimi al patriei se desprind din rindul celor mari, se apropie de oaspeții dragi și le oferă flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu îi îmbrățișează cu afecțiune părintească.în fața unor hărți și grafice, directorul general al Centralei „Delta Dunării", Marin Nițu, informează că, în lumina indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, proiectele de organizare a celor șase întreprinderi complexe de exploatare a resurselor naturale — Chilia, Sulina, Sfintu Gheorghe, „1 Mai" (Maliuc), „Independența" (Murighiol) și „Unirea" (Jurilovca) — au fost revizuite, stabilindu-se pentru fiecare unitate în parte principalele categorii de terenuri și modul lor de folosință. în acest sens, s-a arătat că -suprafața totală supusă lucrărilor de desecări și îndiguiri va fi de peste 97 000 ha, pășunile în regim natural se vor extinde la 50 000 ha, pentru amenajările piscicole sînt rezervate 63 000 ha, suprafețele stufopiscicole în regim natural vor reprezenta aproape 168 000 ha, iar cele destinate silviculturii depășesc

r Tradiția munciiCronicarului acestor zile fierbinți îi șade bine ca întotdeauna să colinde țara în lung ' și-n lat, să cunoască oameni, locuri și zidiri ce stau ca mărturie evidentă a hărniciei. și statorniciei în fapte, în ctitoria cotidianului a- cesta eroici Și iată, de această dată fiind vorba de munca unor oameni minunați, minerii, nu pot rezista chemării adîncurilor și astfel îmi sincronizez pașii cu cei ai „oamenilor adîncului", spre măruntaiele pă- mîntului, spre abatajele minelor din Anina. Aici, și nu oriunde in altă parte, pentru că la Anina se săvir- șesc „minuni" de circa două secole, ea. Anina, fiind cea mai veche vatră a cărbunelui extras din subterane. Pe fețele celor ce coboară, pe alocuri inundate cu straniile culori ale lămpilor de gaz sau de iluminatul de-a dreptul feeric ce dă un anumit farmec, aici, în imediata apropiere a rocilor de culoare neagră-cenușie, se pot descifra visuri și legende, hotărire și satisfacție, acea mîn- drie caracteristică a- cestor eroi cotidieni ai adîncurilor și care vorbesc de la sine, mai cu seamă atunci cînd celor veniți printre ei le zic cu vorbele lor statornicite : „Noroc bun !“.îi întilnesc aici pe maistrul miner Constantin Găleată, pe Clemente Mureșan, a- lături de ortacii lor, la fel cum îi pot privi pe renumitul maistru miner Vasile Feher, pe Anghel Colniceanu, culegător de probe C.T.C., pe Pavel Simin yși Aurel Rusu, pe Mi-

hai Petcu ; la fel ca șl pe inginerul-șef al minelor din Anina — Stelian Vintilescu.Mă cuprind în frumusețea lor omenească — chiar înainte de a Ie răspunde tot pe „limba lor" — acele cuvinte răscolitoare și drepte : „Noroc bun !“ care vibrează pe un a- numit ton, cu o anumită reverberație in suflete, care te ajută să te încadrezi firesc in acest mare „firesc și obișnuit" al lor. Și salutul nostru — ca răspuns — vine peste
HORVATH
Dezideriu

CS

noi, tară
clipe să unească sufletele într-un singur gînd : gîndul curat al demnității și hărniciei. Pentru ei, pentru pentru întreaga care îi cinstește.îi văd pe acești stă- pîni statornici, aici, în adîncuri, și îi văd apoi la suprafață, in mijlocul familiilor și prietenilor lor, tîndu-se tot obișnuit cum portă acolo adîncuri de peste 1 000 m. încerc să le citesc gîndurile, iar ei, ob- servîndu-mi poate intenția, îmi sar în ajutor :— Acum, că șutul s-a terminat, cred că nu ne veți refuza să ciocnim împreună un pahar de vin spumos în sănătatea noastră, a dumneavoastră și a familiilor noastre, în cinstea marii noastre familii de mineri și în cinstea țării.Vorbele trec de la unul la altul. Mărturisiri de viață și de o întreagă viață, fră-

compor- atît de se com- jos, în

mîntări șl bucurii, necazuri cu „gaze subterane" care nu permit oricînd și oriunde să înainteze așa cum ar dori ei, prin metoda de împușcare, care asigură un mare randament, o mare productivitate; apoi bucuria că fiica Ion a reușit cursul de < la Institutul < din Petroșani.— Mai zilele trecute, din inițiativa noastră, a părinților — îmi spune maistrul Mureșan — am' organizat împreună cu școala de aici o serbare în stea minerilor, cum, de la virste gede, le insuflăm gostea față de meseria noastră, chiar șt celor din clasele mici sau chiar și copiilor de la grădiniță.Apoi, satisfăcut,după ce citase un fragment dintr-un poem de Mihai Be- niuc despre frumusețea muncii, despre dăruirea de sine, ne spune pe un ton cald :— ’E grea meseria de miner, dar nu aș lăsa-o pentru nimic in lume IMă uit in jur. A- ceeași voință, aceeași hotărire emană de peste tot. Mărturie stă și faptul că el, maistru' miner din ’47, Clemente Mureșan, este statornic aici.— Mai am puțin șl las meseria în păstrare copiilor mei. Peste trei ani va trebui să predau casca de miner generațiilor noi care de-abia se ridică de pe băncile școlii să ne urmeze exemplul.Frumoasă tradiție a muncii ! Nu ne rămî- ne altceva decît să rostim de pe acum un tradițional „Noroc bun !“.

lui nea la con- admitere de mine

cin-Iată fra- dra-

(Continuare in pag. a III-a)

Calde manifestări de dragoste, fructuos dialog de lucru pe întregul parcurs al vizitei
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> RECOLTELE BUNE DE GRlU Șl ORZ
argumente că se poate realiza și mai mult

„MASA ROTUNDĂ" A „SCINTEII" ORGANIZATĂ IN JUDEȚUL TIMIȘ

Realizarea ritmică, integrală a planului la producția 
fizică, la fiecare sortiment reprezintă una a'in sarcinile 
economice fundamentale ce trebuie să stea în centrul 
atenției organizațiilor de partid și conducerilor între
prinderilor, comiteteîor județene de partid și ministe
relor, tuturor factorilor de răspundere.

Am publicat, ieri, în ancheta „Scinteii" pe această 
temă răspunsurile primite la întrebările adresate de 
redacție unor activiști de partid din județele Mureș și 
Prahova. Continuăm ancheta „Scinteii" cu răspunsurile 
primite din partea secretarilor cu probleme economice 
ai comitetelor județene de partid Sălaj și Maramureș,

lată întrebările redacției:
1. Care este stadiul realizării planului 

ia producția fizică ?
2. Care sînt principalele cauze ale 

unor rămîneri în urmă ?
3. Ce măsuri s-au luat pe plan local 

pentru îndeplinirea integrală a planului ?
4. Ce probleme trebuie să rezolve mi

nisterele de resort ?

JUDEȚUL MARAMUREȘ

1

Creșterea productivității muncii
principala direcție de acțiuneOamenii muncii din indus- I tria județului Maramureș '* și-au asumat angajamentul de a obține suplimentar în acest an o producție in valoare de 300 milioane lei. După opt luni, din acest angajament s-au realizat 132,5 milioane lei, existind posibilitatea îndeplinirii lui integrale pină la încheierea anului. In această amplă bătălie ce se desfășoară în întreaga țară pentru a se realiza o producție industrială suplimentară de cel puțin 12 miliarde lei. colectivele da muncă din județul nostru vor să se numere printre fruntași, să-și aducă o contribuție cit mai substanțială. Aceasta cu atît mai mult cu cît județului Maramureș !i revin importante sarcini cu privire la lărgirea bazei de materii prime, extragerea din minereurile exploatate a tuturor elementelor utile, chiar și din zăcămintele mai sărace din punct de vedere al conținutului. Totuși, nu putem aprecia ca satisfăcătoare ~ rezultatele obținute pînă în prezent. Aceasta deoarece planul nu a ...fost îndeplinit decît la 25 din pro- >. dusele urmărite statistic. Astfel, s-au înregistrat rămîneri In urmă Ia minereu extras și prelucrat, cupru de convertizor, acid sulfuric, . plăci aglomerate din lemn, prefabricate din beton armat,, confecții .textile ș.a.I Așa cum a rezultat din analizele efectuate în secretaria- ,s tul comitetului județean de partid și într-o recentă plenară cu activul comitetului județean, multe din neajunsurile manifestate se datoresc slabei productivități a muncii, folosirii incomplete a forței de muncă și a timpului de lucru dintr-o serie de unități, neimplică- rii la nivelul necesităților a membrilor organelor de partid și a factorilor de răspundere din conducerile întreprinderilor în problemelor majore ce diverse compartimente ției. Așa se face că unitățile miniere s-a timp pentru respectarea riguroasă a noului program de lucru continuu din subteran. Totodată, în unele exploatări miniere nu s-a reușit să se completeze 'efectivele,

2

soluționarea se ridică în ale produc- nu în toate acționai la
JUDEȚUL SĂLAJ

astfel îhcît odată cu trecerea Ia noul program de lucru să se obțină și sporuri cit mai mari de producție. Pe de altă parte, în aceste unități s-au înregistrat de la începutul anului peste 50 000 om-zile de absențe nemotivate, ceea ce dovedește că ordinea și disciplina lasă încă mult de dorit.La toate acestea se adaugă șl anumite neajunsuri în aprovizionarea cu diferite materiale, sfredele de mină, lămpi de mină, cu piese de schimb pentru perforatoare, mașini de încărcat, locomotive mină, precum și acumulatori tracțiune pentru locomotive. de de Nu
Florin BĂGĂLUJ, 

secretar ai Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R.

8-a acționat pa măsura necesităților nici în vederea extinderii mai accentuate a mecanizării, cu deosebire la operațiile din abataje, deci pentru creșterea productivității muncii. In metalurgie, restantele se datoresc în special aprovizionării neritmice și sub nivelul prevăzut cu concentrate cuproase. De asemenea, au existat anumite deficiențe in ce privește utilizarea instalațiilor metalurgice, înregis- trîndu-se unele opriri accidentale în această perioadă.
3 Avînd în vedere neajunsurile ’ semnalate, secretariatul comitetului județean de partid a analizat recent situația realizării planului la producția fizică, stabilind direcțiile de acțiune și măsurile ce se impun a fi luate pentru îndeplinirea integrală a acestui indicator. Astfel, pentru recuperarea restanțelor la minereul extras și prelucrat se acționează pentru folosirea completă a capacităților de producție la toate unitățile miniere, in special la întreprinderea minieră Borșa și Exploatarea minieră Șuior, prin asigurarea efectivelor necesare in subteran și promovarea mai hotărită a tehnologiilor de mare productivitate. între măsurile luate se Înscriu trecerea a 240 oa-

meni de la activitățile auxiliare Ia lucrări de excavare, precum și extinderea metodei de exploatare a minereului cu subetaje la 10 panouri din minele de la Borșa, Bă- iuț și Ilba. De asemenea, s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea calității minereului extras prin reducerea diluției în faza de exploatare și excavare, precum și pentru creșterea gradului de recuperare a metalelor din minereul exploatat Prin scurtarea termenelor de cercetare, colectivul de mineri și sondori de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice va reuși să efectueze lucrări suplimentare în valoare de circa 32 milioane Iei, asigurînd astfel un avans de 2—4 luni Ia obiectivele cu termen de predare în acest an sau în anul viitor.Colectivele județene ce urmăresc producția fizică, respectiv producția pentru export, fac repetate intervenții la unitățile industriale și la forurile lor tutelare pentru asigurarea de comenzi la nivelul planului, atît la producția beneficiarilor interni, cît și export.
«Exploatările miniera pot desfășura în mod activitatea deoarece nu dispun de numărul necesar de lămpi elec- .. trice de mină și acumulatori de tracțitine pentru locomotivele din subteran. Totodată, se resimte lipsa pompelor submersibile antiacide atit de necesare executării lucrărilor de adîncire a puțurilor de extracție în zone cu afluente mari de apă. Prin soluționarea acestor probleme, Ministerul Minelor ne-ar ajuta foarte mult în acțiunea de recuperare a restanțelor la producția fizică. Dintre priorități mai fac parte, desigur, eliminarea restanțelor la livrarea concentratelor de către întreprinderea minieră Moldova Nouă, asigurarea unităților miniere cu sirmă pentru rebobina- rea motoarelor electrice, ca și asigurarea cu electrozi de grafit. Satisfacerea acestor cerințe va contribui la recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului la producția fizică.

In acest an, unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Timiș au obținut cele mai mari recolte de cereale păioase din istoria acestor meleaguri : in medie, la hectar, 3 834 kg de grîu pe 144 825 hectare și 4 301 kg de orz pe 60 863 hectare. Ca atare, producțiile medii planificate pe ănsam- biul județului au fost depășite cu 134 kg Ia griu și 6’1 kg la orz. Pe această bază și cantitățile contractate la fondul de stat au fost depășite substanțial, unitățile agricole din județ livrînd statului, în total, peste o jumătate de milion de tone de cereale păioase.Este de remarcat faptul că majoritatea unităților agricole din județ și-au realizat și depășit prevederile din plan la producția de griu. Patru unități agricole au obținut, în medie, la hectar, peste 6 000 kg ; 20 — între 5 000 și 6000 kg, 41 — Intre 4 000 și 5 000 kg și 85 — între 3 000 și 4 000 kg. Cele mai mari recolte de griu au obținut C.A.P. Topolovățu Mare — 6 805 kg la hectar, C.A.P. Diniaș — 6 753 kg., C.A.P. Nerău — 6 352 și I.A.S. Grabati — 6 030 kg. Sînt producții mari ce dovedesc adevăratul potențial al agriculturii noastre socialiste capacitatea specialiștilor, a mecanizatorilor și a cooperatorilor de a folosi cit mai bine pămîntul pentru a spori continuu recoltele.Pentru a pune In evidență elementele care au determinat rezultatele bune din acest an. cit și concluziile practice ce se desprind pentru viitoarea recoltă de cereale păioase, am invitat — la o „masă rotundă", organizată de redacția ziarului „Scînteia" la Timișoara — cadre de conducere din agricultura județului și specialiști din producție, cercetare și învățămîntul agricol superior. .
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O atitudine nouă, revoluționară,
față de munca cîmpului

MASURI PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR : 51,2 la sută din suprafața de griu și orz se va semăna în zonele I și II de favo- rabilitate. Ponderea cerealelor păioase in anul I ca plantă premergătoare scade de la 26 la sută în anul trecut la 25 la sută, in condițiile în care suprafața cultivată crește cu circa 18 009 hectare.

Mai multă
in respectarea disciplinei

punctualitate și ordine
contractuale

Redacția : Desigur, in județul dum
neavoastră condițiile climatice din 
acest an au influențat pozitiv nive
lul recoltelor. Totuși, care au fost 
factorii cei mai importanți care au 
determinat in mod hotăritor obține
rea de producții superioare.Costel Eremia, secretar al comitetului județean de partid : Producțiile din acest an sînt. în primul rind, rodul unei atitudini noi, revoluționare, manifestate de toți lucrătorii ogoarelor față de munca cîmpului. ca și al activității perseverente pentru întronarea unei ordini și discipline ferme în .ce privește respectarea riguroasă a tehnologiilor stabilite. .După “pum se .știe, în ultimii âhî recoltele de. cereale păioase în județul nostru au fost necorespunzătoare. Criticile adresate cu diferite prilejuri, precum și sprijinul concret primit din partea tovarășului Nioolae Ceaușescu ne-au determinat și ajutat să ne analizăm aprofundat propria activitate, să depistăm cauzele neajunsurilor din anii precedent.! și să adoptăm o poziție fermă, exigentă față de munca din agricultură, față de toți cei chemați să conducă și să lucreze în acest sector. Sub conducerea directă a comitetului județean de partid, a fost elaborat un vast program de măsuri politice, organizatorice și tehnice pentru îmbunătățirea activității din agricultura județului. înfăptuirea acestui program, aprobat de conducerea partidului, s-a aflat permanent în centru] muncii organizatorice și politico-educative desfășurate de organele șl organizațiile de partid de la sate.Viorel Ciovică, director general al direcției agricole județene : Pe baza măsurilor o amplă conducere

din unitățile fruntașe, precum șl a celor din cercetare și învățămint, pentru stabilirea celor mai bune tehnologii de producție, care să permită generalizarea pe scară largă a experienței unităților fruntașe și a rezultatelor cercetării științifice. Am pus un accent deosebit "pe respectarea ordinii și disciplinei de către specialiști și mecanizatori, pe întărirea răspunderii acestora pentru executarea lucrărilor potrivit tehnologiilor stabilite și la un înalt nivel calitativ. Practic, cadrele necorespunzătoare s-au autoexclus, locul lor fiind luat de oameni care vor și sînt capabili să facă treabă, șl să o facă bine, f -'1"' ■-

Semințe din soiuriw.
cu înaltă valoare biologicăLăzureanu s La indicația co-

stabilite a fost organizată consultare a cadrelor de și tehnice, a specialiștilor
Lucrările

Aure! Lăzureanu : La indicația comitetului județean de partid, a fost întocmit un program concret de producere a semințelor. Pentru prima oară, in anul 1982 a fost organizată producerea de semințe din înmulțirea I în cinci cooperative agricole și șapte întreprinderi agricole de stat specializate. în plus, la Stațiunea de carMom sa iaca ireaoa si sa o iaca CerCetări agricole Lovrin și la stațiu- Mne * " nea didactică experimentală a Insti-
Costel Eremia 8 Departe de a con- Tin}i^oara,a. foststitui un motiv de automulțumire, consideram că producțiile obținute in acest an np reprezintă decît un început. Potențialul real al pămîntu- rilor din județul Timiș, în condițiile practicării unei agriculturi științifice și corecte, este de peste 5 000 kg grîu și de peste 5 500 kg orz la hectar. Pornind acestui tori ai recenta dețean al agriculturii s-a făcut o analiză critică și exigentă, evidențiin- du-se atît elementele care au determinat producții mari în multe unități agricole, cit mai ales cauzele care au făcut ca 56 de unități agricole să nu-și realizeze integral producțiile de grîu planificate, iar 63 — pe cele de orz. Programul de măsuri stabilit pentru apropiata campanie de toamnă, cind avem de semănat 160 000 hectare cu grîu și 62 000 hectare cu orz, prevede generalizarea experienței bune dobîndite pină acum și înlăturarea neajunsurilor ce s-au .Llca *făcut simțite în precedenta campanie, tați specializate. Noi primim sămință elită de la Stațiunea de cercetări

tocmai de la realizarea obiectiv ’ în anii urmă- cincinalului actual, la plenară a consiliului ju-

cesar de sămânță din categoria elită destinată pentru înmulțire. Aceasta ne-a permis să îmbunătățim radical calitatea semințelor ce le vom folosi în acest an. Ca atare, în această toamnă, 47 la sută din suprafața de griu o vom însămînța cu semințe din categorii biologice superioare — elită și din înmulțirea I — față de numai 16,2 la sută în anul trecut.Gabriel Nedelea, șeful disciplinei de ameliorare a plantelpr de la Institutul agronomic Timișoara : în cadrul programului județean de producere a semințelor, sarcini deosebite revin și stațiunii didactice experimentale a Institutului agronomic din Timișoara. Aici a fost organizată, în mod temeinic, producerea de sămință elită pentru soiurile zonate în județele Timiș, Arad și Hunedoara.Aristoteî Blendea, directorul I.A-S. Grabați : Important este că de anul trecut s-a organizat producerea semințelor din înmulțirea I în uni-
solului

agricole Lovrin și am organizat înmulțirea acesteia, pe cite 900 hectare anual, pentru a obține semințe din categoria biologică imediat următoare.Romulus ParaSchivoiu, șeful colectivului de ameliorare a griului de la Stațiunea de cercetări agricole Lovrin : Cultivarea celor mai bune soiuri, adaptate la'condițiile locale, ans un rol decisiv pentru creșterea. producției de cereale păioase. O structură de soiuri necorespunzătoara poate duce la plafonarea și chiar scăderea producției de griu. Experiența acestui an ne-a oferit date concludente. Pe baza lor, în această toamnă vom cultiva numai soiuri valoroase, de mare productivitate, stabilite pentru fiecare zonă de favora- bilitate din județ. Rezultatele din producție au impus, pe de o parte, eliminarea din cultură a unor soiuri, cum sint Sa.va și Lovrin 231 și, pe de altă parte, restrângerea suprafețelor cultivate cu alte soiuri, cum. sint Libellula.' Novosadska, Rana II și Partizanka. în schimb, pentru această toamnă am mărit considerabil ponderea soiurilor autohtone, de mare productivitate: Fundul ea 29 — de Ia 6 la sută anul trecut la 23,3 la sută din suprafața ce se va cultiva anul acesta, și Lovrin 32 — de Ia 14,2 la sută la 25 la sută. Pe ansamblul județului, de la 14 soiuri de grîu cultivate anul trecut structura soiurilor din această toamnă cuprinde numai 7 soiuri, care corespund cel mal bine condițiilor din zona județului Timiș.MASURI PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR : în flecare unitate agricolă se vor cultiva 3, cel mult 4 soluri de grîu pentru « se asigura eșalonarea coacerii șî a recoltării. La semănat se vor stabili norme diferențiate de sămință la hectar, care să asigure o densitate de ce! puțin 550—600 boabe germinabile pe metru pătrat.
De la semănat la recoltare - răspundere

/.■ifV

a.b.c.-ul oricărei tehnologii

1I Din analiza rezultatelor ob- I ținute în cele opt luni care lg au trecut din acest an se poate desprinde concluzia că oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Sălaj au desfășurat o activitate' intensă, rodnică. Este semnificativ în acest sens faptul că, pe aceleași capacități de producție s-au obținut rezultate superioare celor din aceeași perioadă a anului trecut. Mă refer la sporurile de producție obținute la cărbune, oțel brut și aliat, produse ale industriei electrotehnice, conductori . de bobinaj, calcar pentru industria siderurgică, țesături, produse ale industriei alimentare și altele. To- . tuși, bilanțul pe opt luni nu poa- . te fi considerat satisfăcător întru- cît din cele 47 de produse pe care le urmărim în mod operativ în profil teritorial planul s-a realizat' sau s-a depășit numai la 25 de produse. Bunăoară, s-au obținut suplimentar 12 000 tone cărbune, 4 000 tone oțel beton, 900 tone conductori de bobinaj, produse ale industriei electrotehnice în valoare de 51 milioane lei, aproape 200 tone armături industriale, precum și importante cantități de produse ale industrie! ușoare și alimentare. Știm însă că toate produsele au aceeași importanță pentru economie și, în consecință, faptul că planul s-a îndeplinit numai la jumătate din numărul produselor pe care le are de realizat industria județului nostru nu poate fi considerat ca o situație bună. Restanțele cele mai mari se înregistrează la armături din oțel, țevi laminate, oțel aliat, anvelope pentru autocamioane, sirmă laminată din cupru, țesături. tricotaje, confecții.

Mă voi referi numai la citeva exemple. In primul trimestru al' anului, întreprinderi de pe platforma industrială Zalău, care sînt alimentate cu agent termic de către întreprinderea „Electrocentra- le“, și-au oprit activitatea peste 20 de zile. Și aceasta pentru că Centrala PECO nu ne-a livrat cotele alocate pentru combustibil. Din această cauză a fost afectată producția întreprinderilor de țevi, de anvelope, de țesături tip in, de industrie alimentară, valoarea producției nerealizate de aceste unități depășind 165 milioane lei. De asemenea, Combinatul de oteluri speciale din Tirgoviște nu și-a

suplini cantitățile de materiale contractate și nelivrate de alte întreprinderi. De aceea, urmărim zilnic situația aprovizionării cu principalele materii prime și materiale Ia întreprinderile care știm că întîmpină greutăți din partea furnizorilor și aproape că tot zilnic ne adresăm prin telefoane, telexuri și adrese centralelor industriale, conducerilor ministerelor de resort și altor comitete județene de partid. în paralel, conducerile întreprinderilor și personalul acestora din compartimentele de aprovizionare se deplasează la diferiți'' furnizori, dar din păcate uneori se întorc numai cu promisiuni.
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2 Ne dăm seama de Implicațiile în lanț, provocate altor țară. Trebuie deschis că, in județ, ordinea
de greutățile întreprinderi să recunoaș- unele unități și disciplina.din tem din . ___ . _____ __________ ,organizarea producției și a muncii, precum și nivelul de pregătire profesională a oamenilor lasă încă de dorit. Totuși, cauza principală a nerealizării sarcinilor de plan la unele produse constă în greutățile întîmpinnte in ^aprovizionarea tehnico-materială.

loan POPA,
secretar al Comitetului județean 

Sălaj al P.C.R.

onorat obligațiile contractuale cu peste 12 300 tone țagle pătrate pentru producția de sirmă laminată. Restantele la armături din oțel au fost determinate de nelivrarea electrozilor din grafit de către întreprinderea de produse cărbunoa- se din Slatina și „Carbochim" din Cluj-Napoca. Este edificator, cred, faptul că, din cauza lipsei electrozilor din grafit, în luna august, la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău cuptoarele electrice au staționat timp de 19 zile.
3I Știm că o bună aprovizlo-I nare tehnico-materială se poate asigura în primul rind prin gospodărirea judicioasă a materialelor. De aceea, în adunările generale ale oamenilor muncii, membrii biroului comitetului județean de partid au urmărit ca in planurile de măsuri tehnico-orga- nizatorice să se prevadă acțiuni concrete pentru reducerea continuă a consumurilor normate, îmbunătățirea calității produselor, organizarea în condiții cit mai bune a activității de manipulare și depozitare a materialelor. Din acest punct de vedere, majoritatea întreprinderilor din județ au rezultate bune, dar nu se pot

4 Aprovizionarea cu toate cantitățile de materiala este ’ problema-cheie pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea în bune condiții a planului. Numai că de Ia o vreme aceste contracte nu mai au aproape nici o valoare. Aceasta pentru că, aproape fără excepție, întreprinderile furnizoare primesc din partea centralelor industriale așa-zisele „desfășurătoare" prin care se fixează ordinea de prioritate în livrarea materialelor și cantitățile pe care trebuie să le furnizeze, fără a ține seamă de prevederile din contracte. Aceste „desfășurătoare" cu priorități nu fac altceva decit să perturbeze activitatea productivă și, în mod surprinzător, conducerile ministerelor tutelează asemenea stări de lucruri. Mai mult chiar, dacă există contracte de cooperare intre două întreprinderi din cadrul aceluiași minister, în cazul în care una din aceste întreprinderi nu-și respectă obligațiile contractuale, cealaltă nu poate acționa în conformitate cu prevederile legii contractelor economice deoarece ministerul de resort interzice acest lucru. Este cazul unităților din cadru] ministerelor industriei metalurgice și industriei chimice. Deci prima și sin- _gura cerință este ca ministerele să introducă ordine în aprovizionarea tehnico-materială.

Aurel Lăzureanu, director cu producția vegetală la direcția agricolă : Vorbind despre elementele care au avut o contribuție hotăritoare la creșterea producției de cereale păioase, trebuie să începem cu lucrările solului, care, după părerea mea, constituie a.b.c.-ul oricărei tehnologii. In toamna trecută am urmărit ca suprafețele ce urmează să fie semănate după plante premergătoare tîrzii să fie pregătite în același timp cu executarea arăturii. Pentru Îmbunătățirea însușirilor fizico-chimice ale solului, pe 50 000 hectare cu grîu au fost făcute lucrări agropedoamelio- rative de afînare adincă, scarificare, amendare și fertilizare cu gunoi de grajd.Ion Josu, președintele C.A.P. Topolovățu Mare : Cea mai mare parte a solurilor din Banat sînt soluri „de minut". Adică, dacă nu sint arate și pregătite la momentul optim, se in-

tăresc ca betonul și, oricît te-ai strădui după aceea, nu le mai poți lucra cum trebuie. Unul din „secretele" noastre constă tocmai în pregătirea terenului imediat ce acesta a fost eliberat de cultura premergătoare, cind solul are încă umiditate suficientă. Am cîștigat de fiecare dată cind am procedat așa.Aurel Lăzureanu : Dacă s-ar fi lucrat peste tot în acest fel nu am fi avut unități care au obținut producții chiar sub 2 000 kg griu la hectar. Adevărul este că, in unele unități din consiliile agroindustriale Dudeștii Vechi, Cărpiniș și chiar Variaș, unii specialiști nu au dat atenție lucrărilor de pregătire a terenului și, ca atare, au fost necesare 7—8 treceri cu discurile și tăvălugul, fără a se realiza totuși un bun pat germinativ. Tocmai de aceea, în această toamnă nu mai admitem nici un rabat la calitatea acestor lucrări.MASURI PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR : se vor executa lucrări de amendare a solurilor acide pe 15 000 hectare, de scari- ficare pe 10 500 hectare și de afînare adincă pe 140 000 hectare. Arăturile se fac cu subsolieru! pe întreaga suprafață ce se cultivă cu cereale păioase. Toate terenurile destinate griului și orzului vor fi eliberate și arate pînă cel tîrziu Ia 15 septembrie.
Amplasarea culturilor - pe terenul potrivit

și după plante bune premergătoare

Anchetă realizată de
Eutjen TEGIAȘ, Gh. SUSA, 
Ion TEODOR

Viore! Ciovică : în anii anteriori, amplasarea defectuoasă a cerealelor păioase ne-a provocat multe necazuri. în această privință s-a produs o cotitură radicală. Am pornit de Ia faptul că în județul noștru, din zona colinară și pînă la șes, există practic patru zone pedoclimatice de favora- bilitate pentru culturile de cîmp. Datorită importanței economice a cerealelor păioase, acestea au fost concentrate în proporție mai mare în zonele I și II, cele mai favorabile. Ponderea acestor zone a crescut de la 34 la sută în anul agricol 1981—1982, la 50,2 la sută în anul agricol 1982—1983. /Aurei Lăzureanu : Și In privința alegerii celor mai bune plante premergătoare s-a produs o cotitură radicală. Datele oferite de cercetare ne-au orientat în stabilirea proporțiilor celor mai bune plante m-e- mergătoare. Pe această bază, 74 la ^sută din suprafața cu griu a fost am-

plasată anul trecut după plante buna premergătoare, cum sînt leguminoasele, floarea-soarelui, cînepa, porumbul și sfecla de zahăr. Se cuvine reținut că ponderea monoculturii de grîu a fost redusă la 26 la sută, .și aceasta numai în anul I, față de peste 50 la sută, cit era în anii anterioriViore! Ciovică : Dacă în marea majoritate a unităților s-a respectat amplasarea stabilită prin programul județean, au fost și cazuri de încălcare a acestei măsuri tehnice, în cooperativele agricole Beregsău Mic, Moșnița Nouă, Dudeștii Vechi și altele, datorită lipsei de preocupare pentru eliberarea din timp a terenurilor destinate cerealelor păioase s-au - semănat cu griu și orz tot după cereale păioase, în plus față de cit s-a indicat inițial, aproape 10 000 de hectare. Ne-am propus ca, anul acesta, .asemenea situații să nu se mai repete sub nici o formă.

pentru respectarea normelor tehniceViorel Ciovică : Respectarea riguroasă a tehnologiilor stabilite a contribuit în cea mai mare măsură la realizarea producțiilor sporite din acest an. Aș lua pe rind citeva elemente. Semănatul s-a executat între 1 și 22 octombrie, epoca optimă pentru zona noastră unde toamna vine mai tîrziu, iar iernile sînt mai dulci decît în alte părți. Țin să precizez că în alți ani recoltele au fost diminuate tocmai din cauză că în- sămînțările se prelungeau pină in noiembrie. Totodată, nivelul recoltei a fost determinat, in rrujre măsură, de respectarea densității optime de plante la hectar. încă de la semănat noi am asigurat cite 550 boabe germinabile pe metrul pătrat, astfel în- cit, acolo unde înfrățirea a avut Ioc în bune condiții s-a ajuns la 700 plante pe metru pătrat. Nivelul re-

coltel este influențat, în același timp, de efectuarea in bune condiții a lucrărilor de întreținere a culturilor. Practic, întreaga suprafață cultivată cu grîu a fost erbicidată în termene foarte scurte, folosindu-se atît aviația utilitară, cît și mijloacele mecanice obișnuite. Ca urmare, lanurile n-au avut buruieni ca în alți ani. Cît privește producția, noi am cîștigat mult — peste 300 kg griu la hectar — și prin faptul că recoltarea s-a făcut într-un termen scurt — numai 15 zile, față de 40 zile cît dura in alți ani. Cum se explică a- cest cîștig 7 în ceilalți ani, cind recoltarea se prelungea foarte mult, se înregistrau pierderi mari prin scuturarea boabelor,- căderea plantelor sau ca urmare a precipitațiilor care survin adesea la' mijlocul verii în zona noastră.MASURI PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR : concomitent_____________ cn pregătirea semințelor prin condiționarea și analizarea însușirilor biologice ale acestora, se acționează cu responsabilitate la pregătirea te- '‘și răsări. Prin urmare, se va realiza densitatea prevăzută. Pentru încadrarea semănatului în limitele timpului optim, repararea tractoarelor și a semănătorilor a fost făcută cu și mai multă exigență.renului, astfel incit să existe garanția că fiecare bob va Încolți
Probleme ce trebuie grabnic rezolvateDiscuțiile din cadrul „mesei rotunde" au reliefat și existența unor probleme ce trebuie să fie cit mai grabnic soluționate, spre a se asigura aplicarea întocmai a fiecărei verigi din tehnologia griului. Supunem atenției organelor în va din aceste probleme :• Experiența din acest tăților agricole din județ că, acolo unde s-a asigurat o densitate cuprinsă între 550 și 700 de boabe germinabile pe metru pătrat, s-au obținut și cele mai mari producții. Norma de sămință la hectar de numai 240 kg — stabilită pentru această toamnă de Ministerul Agriculturii — nu permite însă asigurarea unei densități corespunzătoare, nici măcar la nivelul celor stabili*? prin Decretul 405 privind normele

drept cite-an a uni- dovedește

tehnice obligatorii pentru cereale și plante tehnice.® Asigurarea substanțelor nutritive, în cantitățile stabilite științific, este decisivă pentru obținerea producțiilor mari prevăzute în anul viitor. în această toamnă, unitățile agricole din județul Timiș întîmpină deocamdată greutăți în ce privește aprovizionarea cu îngrășăminte chimice. Din cantitățile repartizate pe trimestrul III, la 21 august, deci numai cu o lună înainte de începerea semănatului, mai erau de livrat 8 063 tone de îngrășăminte cu azot, peste 15 000 tone îngrășăminte cu fosfor și 10 800 tone de îngrășăminte cu potasiu.
Moso rotundă organizată de 
.Aure! PAPADIUC 
Cezar IOANA
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
•5 9 "

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL TULCEA

In timpul emoționantei întîlniri cu locuitorii din Chilia Veche

(Urmare din pag. I)29 000 ha. Este un proiect de mare amploare, conceput pe o exploatare compartimentată, cu maximă eficiență, a resurselor Deltei, ale cărui prevederi vor fi transpuse în viață în perioada 1983—1990. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază proiectele și cere ca in cadrul fiecărei întreprinderi complexe să se, creeze ferme centrale care să polarizeze întreaga activitate economico-pro- ductivă. Secretarul general al partidului, relevînd că pămîntul este deosebit de mănos, arată că, pe lîngă extinderea culturilor cerealiere și silvice și dezvoltarea accentuată a creșterii animalelor, este necesar să se redimensioneze suprafețele destinate legumiculturii,' ramură care să asigure o cît mai bună aprovizionare a populației și materie primă pentru viitoarele fabrici de prelucrare. Unitățile industriei alimentare ce _se vor ridica la Chilia și în alte așezări ale Deltei vor asigura un mare număr de locuri de muncă, îndeosebi pentru femei.Analiza la fața locului a proiectelor de reorganizare a activității de valorificare complexă a Deltei conti
„Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să vă adresez un saint călduros și cele mai 

bune urări din partea mea, a Comitetului Central, a Consiliului de 
Stat și a guvernului.

Ne aflăm în Deltă Dunării pentru a stabili măsurile de reorgani
zare a activității de valorificare complexă. în acest cadru, am hotărit 
ca localitatea Chilia Veche să devină centrul de unde se va conduce 
întreaga activitate din Delta Dunării. Aici va funcționa Centrala 
Deltei.

Avem în vedere ca această localitate să devină un oraș agroindus
trial, să se bazeze pe agricultură, dar vom dezvolta și industria, trans
portul, vom realiza aici și un port, portul Chilia.

Activitatea centralei trebuie să înceapă din acest an. Anul viitor 
vom începe — pe baza planului de sistematizare care se va elabora — 
și construcțiile de locuințe, social-culturale și cele industriale, ca și 
amenajarea portului, în așa fel îneît, pînă în 1985, să apară aici 
conturul noului oraș agroindustrial.

Cînd am vorbit mai înainte cu dumneavoastră, cineva a spus că 
trebuie să facem o Chilie nouă. Sigur, trebuie să facem o Chilie care 
să fie demnă de anii construcției socialiste, să asigure locuitorilor con
diții de muncă, de viață, de învățătură echivalente din toate punctele 
de vedere cu tot ceea ce se realizează în întreaga patrie a noastră, în 
România. Va trebui însă să ne așezăm încă din acest an pe muncă 
temeinică. Sînteți de acord ? (Mulțimea, intr-un singur glas, răspun
de : Da !).

Atunci vom începe să realizăm o Chilie nouă, socialistă, care să 
devină un puternic centru agroindustrial, de transport și turism.

Cu aceasta, vă doresc succese cît mai mari și să realizăm cît mai 
rapid posibil ceea ce am stabilit. în trei-patru ani trebuie ca această 
zonă să devină o cîmpie înfloritoare — cu agricultură, cu zootehnie, 
cu piscicultură, cu industrie moderne și cu oameni harnici, care să 
ducă o viață demnă, tot mai bună.

încă o dată vă urez succes în realizarea acestui obiectiv important 
în această parte a patriei noastre. Vă doresc multă sănătate, multă 
fericire !

La revedere, dragi tovarăși !Cuvîntul secretarului general al partidului, din. cane se desprinde imaginea Chiliei noi de mîine — viguros centru economic și social al României socialiste — a fost urmărit cu deosebită atenție și cu înțeleasă satisfacție și mîndrie de populația acestui colț din Delta Dunării, care a aplaudat cu putere pentru partidul nostru comunist și secretarul său 

nuă, apoi, în cadrul unui semnificativ dialog cu cetățenii comunei.— Aici, la Chilia Veche, trebuie să pornim de anul viitor, pe baza schiței de sistematizare, construirea a 500 de apartamente, a primăriei, a unei case de cultură cu cinematograf, a unui liceu agroindustrial. Să facem un oraș agroindustrial frumos — a spus secretarul general al partidului. Ce ziceți tovarăși ? Sînteți de acord ?— Da ! Vă mulțumim din inimă, tovarășe secretar general 1 — răspund cu multă, satisfacție cei întrebați.In continuare, secretarul general al partidului arată că este necesar ca schița de sistematizare să cuprindă amplasarea unor unități de industrie alimentară, industrie mică, prestări servicii, magazine și alte dotări sociale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat coboară apoi pe malul Dunării pentru a stabili locul unde va fi construit viitorul port Chilia Veche.La-încheierea vizitei, adresindu-se locuitorilor comunei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

general, care, ’ prin măsurile stabilite cu prilejul acestei vizite, asigură localității un viitor demn de epoca socialistă. S-a ovaționat îndelung pentru secretarul general al partidului, mulțimea scandind în repetate rinduri „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și min- dria, Ceaușescu—România !“.Pentru toți cei prezenți, evenimen

tul memorabil al Intîlnirii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, această zi însorită de început de toamnă în care a luat naștere un nou oraș al patriei noastre, se vor înscrie pentru totdeauna în cronica acestei așezări și în conștiința locuitorilor ei.In continuare, elicopterul prezidențial, avînd la bord pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, a survolat o vastă suprafață cuprinsă între brațele Chilia și Sf. Gheorghe, in care se află o serie de localități și zone unde se aplică sau urmează să fie aplicate, în curînd, importante măsuri de înfăptuire a programului de amenajare și exploatare complexă a Deltei Dunării. S-a apreciat că Delta dispune de posibilități foarte largi, de un potențial economic ce poate fi valorificat cu mai multă eficiență, fără ca prin aceasta să fie afectate cadrul natural și frumusețea acestor locuri unice.Examinînd amploarea șl modul de organizare ale unor amenajări agricole, piscicole și silvice de la Chilia, Periprava, Popina, Ceamurlia, Sulina, Obretin, Fortuna, Maliuc, Rusca și din alte părți ale Deltei, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea de a 6e acționa cu maximă responsabilitate pentru exploatarea rațională, pe temeinice baze științifice, a potențialului agricol al terenurilor de. aici, concomitent cu protejarea și îmbogățirea continuă a fondului piscicol, cu dezvoltarea activităților tradiționale, cu conservarea imenselor bogății ale florei și faunei specifice gurilor Dunării, a caracteristicilor acestei zone de rezervație naturală de interes național.în cursul unor scurte popasuri făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu la Păpădia și Uzlina, au fost discutate cu factori de răspundere .prezenți măsurile pentru punerea în valoare a marelui potențial economic și turistic al acestei regiuni, evidențiindu-se necesitatea de a se trece la sistematizarea și modernizarea localităților ce vor cunoaște o activitate din ce în ce mai bogată în urma înființării întreprinderilor de exploatare complexă a resurselor naturale din această parte a țării.După vizita efectuată în Delta Dunării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au revenit la Tulcea.Numeroși oameni ai muncii, tineri și virstnici au salutat, ca și în ziua precedentă, cu deosebită dragoste și stimă pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, exprimîn- du-și profunda recunoștință pentru grija permanentă manifestată față de dezvoltarea multilaterală a județului, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tulcenilor, al întregului popor.Aceste ginduri și sentimente, bucuria nemărginită de a-1 întîlni din nou pe secretarul general al partidului și-au găsit o elocventă expresie în numeroase momente artistice. Grupuri de tineri și tinere, îmbrăcați în frumoase costume populare dobrogene, au interpretat cântece și dansuri specifice acestei vetre folclorice.Aceeași atmosferă entuziastă, de înaltă vibrație patriotică s-a regăsit și pe stadionul municipal, împodobit 

sărbătorește, unde au venit mii de locuitori ai orașului de la poarta Deltei. Un mare număr de cetățeni prezenți în tribune purtau drapele tricolore și roșii, portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, mari pancarte pe care erau Înscrise urări la adresa patriei noastre socialiste, a partidului și secretarului său general.La sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu răsună puternice aplauze și urale. Se scandează cu însuflețire „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîn- dria — Ceaușescu—România !“, „Ceaușescu—Pace !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund îndelung, cu prietenie manifestărilor de dragoste și stimă ale tulcenilor.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.S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Grupuri de pionieri și șoim! ai patriei au oferit cu emoție tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Luîndu-și rămas bun de la locuitorii municipiului Tulcea, secretarul general al partidului le-a adresat cele mai bune urări de succes in întreaga activitate, de sănătate și fericire.Cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost primite cu deosebită satisfacție și bucurie de toți cei prezenți, care și-au manifestat hotărîrea fermă de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin.Noul dialog al secretarului general al partidului cu cei ce trăiesc și muncesc în inima Deltei, desfășurat la scurt timp de la precedenta vizită de lucru efectuată aici, marchează, prin problematica de mare actualitate, prin orientările, indicațiile și măsurile stabilite, un moment de mare importanță în activitatea consacrată valorificării superioare, complexe și eficiente a potențialului productiv al Deltei Dunării, conservării bogățiilor 'naturale și frumuseții acestei zone, modernizării sale pe plan edilitar și turistic, dezvoltării întregii vieți economico-sociale a județului.Exprimînd prețuirea, dragostea și recunoștința tulcenilor față de conducătorul partidului și statului, pentru activitatea sa neobosită pusă in slujba înfloririi patriei noastre socialiste. creșterii bunăstării tuturor celor ce muncesc, primul secretar al comitetului județean de partid, Ion Anastasiu, l-a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că locuitorii a- cestor străvechi plaiuri românești vor munci cu dăruire pentru transpunerea în viață a măsurilor ho- tărîte cu prilejul acestei vizite, pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, a importantelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, iși vor spori contribuția la înflorirea multilaterală a României socialiste, libere și independente.
Comună mai răsărită, mic centru minier, Băița din județul Hunedoara atrăsese pe Ia sfîrșitul anilor ’40. la gimnaziul său cu bun renume, copii din multe sate ale Munților Metaliferi. Eram printre ei. Veneam, cale de patru ore de mers pe jos, trecînd Se- trașul — virful cel mai înalt din această zonă — dintr-o localitate din care, pînă atunci, nici un alt copil nu putuse răzbi cu învățătura, din cauza sărăciei. mai departe de pragul celor 4 clase din sat. Amplele prefaceri revoluționare deschise de 23 August 1944 cuprindeau treptat cele mai vaste arii geografice și spirituale, atingeau adincimea izvoarelor umane, trezeau energii și destine.în ciuda cîtorva clădiri mai arătoase, care adăpostiseră cîndva sediile unor societăți străine care su- geau de la acest capăt filonul de aur ce străbătea Apusenii, Băița înfățișa modestia și precaritatea suflului său economic și social. Mi se părea atunci, prin ochii copilăriei, un sat mare și aproape pustiu, care trăia cu adevărat doar vinerea, cînd avea loc tîr- gul săptămînal și moții iși etalau direct pe caldarîmul 

din piața centrală tîrguie- lile lor sărace. Pămîntul țăranilor era puțin și de fertilitate redusă, industria lipsea cu desăvîrșire, bărbații se aflau într-o permanentă căutare de lucru...Reveneam în această vară la Băița după mai bine de trei decenii cu imaginea de atunci în suflet, cu emoția unei revederi atît de tîrzii. Ce-i drept, am găsit comuna tot acolo unde o lăsasem — cum s-ar fi putut alțfel ? — lipită cu spatele de stîncile calcaroase ale dealului Măgura și cu fața îndreptată spre valea Căia- nului, dar mutațiile în plan urbanistic, edilitar o făceau greu de recunoscut. Au a- părut primele blocuri de locuințe, cochete și confortabile, cu cite 18 apartamente, a fost sistematizat centrul civic, peste 80 la sută din case sînt noi sau modernizate, s-a introdus alimentarea cu apă pe rețea de canale, iar o bună parte a locuitorilor beneficiază de încălzire prin ter- moficare pe cărbune.Băița făcuse și continuă să facă pași serioși spre condiția urbană. Dotarea social-culturală este aproape în întregime realizată în ultimii 18 ani, de cînd in fruntea partidului și a 

tării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, perioadă de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor și localităților patriei. însemnele noului, ale civilizației socialiste se reliefează pregnant și aici, în această vale a Căiânu- lui. în toate cele unsprezece sate ale comunei Băița s-au construit cămine culturale noi, numeroase școli de 8 și 10 clase, un dispensar medical uman și altul medico-veterinar, 30 unități prestatoare de servicii către populație și nu mai puțin de 24 unități comerciale. S-a asfaltat drumul Deva—Băița și Băița— Vălișoara, s-a înființat un liceu industrial cu profil minier și șase unități industriale, între care o exploatare minieră, o secție de explorări geologice, o secție de mozaic, o întreprindere de exploatare a calcarului, care dau de lucru la sute și sute de oameni. într-un cuvînt. de la Congresul al IX-lea al partidului și pînă în prezent, puterea economică a comunei a crescut de circa zece ori.Revenind la Băița, doream să-mi revăd în primul rînd foștii colegi de la gimnaziu, prietenii și cu- noscuții de atunci. Am în

trebat mai întli de Nicolae Buda, elevul sfios și sîr- guincios, cu care chiar împărțisem într-un an banca clasei a șasea. „EI este
DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

• reportaje • însemnări •

Timpul înnoirilor 
în inima Apusenilor 
------------------------------------— Romulus LAL -------------------------------------------chiar primarul nostru, m-a informat un cetățean, si are merite de toată cinstea în dezvoltarea edilitar-gos- podărească a comunei". Drumul lui în viață a traversat zonele unei munci exemplare ca muncitor, ca activist politic, cu dragoste pentru locul său de băști- 

nă, pentru consătenii lui. „Dar Roman Dobra ce o mai fi făcind ?“, am întrebat. „E și el unul dintre minerii și gospodarii de 

frunte ai comunei", mi s-a răspuns,în ce-1 privește pe La- dislau Zeller, copilul cu părul blond și ondulat din prima bancă, de acum trei decenii și mai bine, n-a fost nevoie să pun prea multe întrebări. Terminînd Facultatea de medicină cu 

rezultate de excepție, 1 s-au propus posturi dintre cele mai tentante, dar visul tî- nărului medic era de a reveni acasă ; intre consăte

nii săi, la Băița, unde știa că e mare nevoie de el. Și-a cîștigat aici prestigiul profesional, fiind apoi invitat să lucreze la marile spitale ale județului șt chiar mai departe, dar medicul primar Zeller rămîne credincios comunei sale, unde, dealtfel, prin grija 

primăriei și a județului, i s-au creat condiții de muncă dintre cele mai bune. Aceeași chemare de suflet a simțit-o și colegul nostru mai mare, Nicolae Popa, primul fiu de miner de-aici care a devenit medic. A fost și el un student eminent, cu note maxime la marele profesor Iul iu Hațeganu, avea și el multe posibilități de alegere la terminarea facultății, dar inima îl atrăgea la casa lui, între minerii și țăranii lui. Știa că nicăieri nu se va bucura de atîta prețuire și cinstire ca aici, pe meleagurile natale.Printr-o fericită coincidență, s-a nimerit ca medicii Popa și Zeller să fie amîndoi mari iubitori de muzică, instrumentiști dotați — primul, violonist, celălalt, acordeonist și pianist — manifestîndu-și, cu aceeași dăruire, și această a doua pasiune, în activitatea cultural-artistică a comunei. Și, fără îndoială, în succesele celor 27 de formații artistice locale, cu peste 600 de interpreți, obținute în toate fazele Festivalului național „Cîntarea României", inclusiv pe tară, se află și o părticică din pasiunea și arta lor. Comuna a devenit șl din acest punct de vedere un 

centru al educației revoluționare, patriotice, de formare a omului nou.Cum era firesc însă, cei mai mulți dintre colegi, dintre tinerii de odinioară sînt muncitori și țărani, continuind tradiția părintească a mineritului și a lucrării ogorului. Ei se situează printre cei mai vrednici, printre cei mai buni gospodari. Secretarul consiliului popular comunal. Nicolae Buda, îmi vorbește despre Nicolae Hogman, fost maistru miner. in prezent pensionar, cunoscut în tot județul Hunedoara ca vrednic crescător de animale. Acum, în grajdurile sale cresc 12 bovine, cotețele sînt pline cu porci și păsări, adevărate modele de expoziție. Ei predă în fiecare an statului. pe bază de contract, 3—4 bovine, 2—3 porci, precum și diferite produse din gospodăria proprie. La „concurență" cu el se află Nicolae Gherman, de asemenea miner pensionar, tot cu 12 bovine în ogradă și care îi aduc și lui anual venituri suplimentare de cîteva zeci de mii de lei. Petre Bocănici lucrează la o mină din Deva, face naveta, dar iși găsește suficient timp pentru a-și ține gospodăria ca la carte. Un

număr de 5—6 bovine, 4—5 porci, 30—40 de oi și alte anihaale îi umplu ograda.Prin respectul pe care îl au pentru străvechea tradiție a creșterii animalelor, prin grija pentru valorificarea celei mal mici su-
A

prafețe de teren, ca și prin simțul datoriei patriotice și cetățenești față de dezvoltarea și înflorirea localității lor (se vor livra în acest an statului, pe bază de contract, din gospodăriile proprii ale cetățenilor. 260 tone de carne de vită, 540 porci, 2 450 hl lapte, 3 000 kg lină etc.), muncitorii și țăranii din Băița constituie o frumoasă pildă.Revenind in această comună după atîția ani, am trăit emoția întîlnirii cu vechi si de neșters amintiri. dar mai ales cu însemnele profundelor transformări și înnoiri prin care au trecut și trec comuna și oamenii săi. Potrivit planului de sistematizare, imaginea urbanistică se va completa și diversifica continuu, înscriind noi repere ale civilizației socialiste. Spiritul de răspundere și angajare al comuniștilor, al celorlalți cetățeni marchează cu noblețe noile împliniri materiale și spirituale din inima Apuse-
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OMUL NOU - OMUL UNOR PUTERNICE 
CONVINGERI MATERIALIST-ȘTIINȚIFICE

Activitatea politico-educativâ trebuie să combată cu fermitate toate concepțiile burgheze, 
mistice, tendința de a trăi fără muncă, diferite mentalități înapoiate în muncă și viață. 
Este necesar să înțelegem că făurirea omului nou presupune o luptă hotărîtă, exigentă, 
împotriva tuturor acestor concepții și mentalități înapoiate.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu exemplara consecventă care caracterizează întreaga activitate a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, importantele probleme ale plămădirii personalității omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate, s-au aflat iarăși, la începutul lunii august, în centrul dezbaterii partidului și a țării. Ca de fiecare dată în asemenea împrejurări, și cu acest prilej întregul nostru partid și popor au dobindit, prin ampla cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia încheierea lucrărilor consfătuirii, un document teoretic de excepțională însemnătate, un mobilizator . program de acțiune practică.Una dintre direcțiile de acțiune asupra cărora atrăgea atenția cu acest prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu o constituie combaterea fermă a concepțiilor și mentalităților înapoiate, mistice, înarmarea tuturor oamenilor muncii cu concepția materialist-științifică despre lume și viață. Așa cum prevăd legile țării, la noi se asigură deplina libertate a conștiinței, manifestarea liberă a cultelor religioase ; dar respectarea și garantarea libertății religioase nu trebuie înțelese ca o acceptare de către comuniști a concepțiilor idealiste, fideiste despre lume și viață. Organele și organizațiile de partid. Ceilalți factori educaționali trebuie să desfășoare o susținută activitate politico-educativă in vederea înțelegerii științifice a originii și evoluției lumii și societății, a legităților care guvernează Universul.In acest context, ne vorbesc despre Importanța deosebită a muncii de educație materialist-științifică, despre preocupările organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea întregii activități în acest domeniu. în lumina exigențelor cuprinse în,recenta cuvîntare a secretarului general al partidului nostru, tovarășii : IOAN MOCEANU, secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., OCTAVIAN CHEȚAN, redactor-șef al „Revistei de filozofie", și AUREL PAPADOPOL, director adjunct al Muzeului de istorie naturală „Grigore Antipa" din Capitală.

creștine. Sînt probleme adesea neglijate în activitatea politico-educa- tivă, analiza critică, pertinentă și nuanțată a moralei religioase men- ținîndu-se încă Ia un nivel modest.Intensificarea și perfecționarea activității politico-educative sînt unul din imperativele eiapeî actuale de dezvoltare a societății noastre socialiste, procesul educației materialist-științifice — unul din aspectele majore ale acestei acti-

vitățl. Iar cerința de bază — evidențiată în întreaga sa profunzime de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — o constituie afirmarea și dezvoltarea mai puternică a spiritului revoluționar al întregului popor, situarea la baza întregii activități politico-educative a materialismului dialectic și istoric, filozofia revoluționară, profund umanistă a epocii noastre.
Acțiuni formative adresate minții

oamenilor

I

O concepție unitară privind
ateistăeducația

OCTAVIAN CHET AN s Cu clarviziune teoretică și ascuțit simț al observației sintetizatoare, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a evidențiat, in euvîntarea rostită la Consfătuirea privind problemele muncii organizatorice și politico-educative de Ia Mangalia, existența unei anumite contradicții între dezvoltarea forțelor de producție, a bazei tehnice a societății și nivelul conștiinței socialiste, o anumită rămînera in urmă a activității teoretico- ideoiogice 81 a muncii politico- educative de formare a omului nou. într-adevăr, în conștiința oamenilor se mențin încă, așa cum sugestiv le-a numit, secretarul general al partidului, „unele maladii ale trecutului", o seamă de concepții și mentalități înapoiate, de sorginte burgheză, mistice, despre muncă șl viață, despre societate și om. Ele sînt favorizate și de acțiunile de poluare morală și intelectuală pe care le desfășoară unele cercuri imperialiste.Tocmai de aceea, partidul nostru desfășoară o susținută activitate de educație materialist-științifică, considerînd că cunoștințele științifice, competența tehnică, profesională — ce caracterizează epoca noastră — creșterea participării maselor la făurirea noii societăți nu duc prin ele însele Ia formarea unei noi conștiințe debarasate de balastul misticismului, la depășirea vechilor concepții înapoiate, că acțiunea lor se cere integrată într-o muncă po- lîtico-educativă Intensă, orientată cu precădere spre afirmarea și dezvoltarea spiritului revoluționar, întemeiată pe o concepție clară, științifică și revoluționară despre lume și viață. Căci opoziția fundamentală dintre știință și religie se desfășoară, in principal, nu la nivelul confruntării dintre rezultatele, concluziile diferitelor științe și litera dogmelor, ci la nivelul concepțiilor generale, radical diferite despre lume și viață pe care le implică știința, pe de o parte, religia, pe de altă parte.în numeroase activități de popularizare a științei, în cadrul brigăzilor științifice, în conferințele de răspindire a cunoștințelor științifice ș.a. domină încă, adesea, rapor

tarea strictă a rezultatelor științelor (mai ales ale științelor naturii) la „explicațiile" religioase. Desigur, și această comparare a rezultatelor. a concluziilor științei cu dogmele religiei este o practică utilă și eficientă mai ales în cadrul dialogului cu un anumit auditoriu. mai puțin informat asupra stadiului actual al cunoștințelor științifice, dar păstrător respect excesiv față de „sacre", religioase. Punctul sensibil al opoziției dintre și religie depășește însă cu acest nivel al explicațiilor imediate.Cunoașterea științifică singură, divizată în mulțimea disciplinelor științifice, nu se poate constitui într-o alternativă ateistă globală. Reprezentanții ideologiei religioase popularizează pe larg cazurile mai vechi sau mai noi de savanti de largă notorietate din diferite țări occidentale care își declară deschis convingerile religioase. Faptul acesta nu face însă decit să demonstreze, o dată mai mult, rolul fundamental al concepției generale despre lume în cadrul opoziției dintre știință și religie. Această opoziție de neconciliat devine conștientă și dominantă, în practica vieții fiecărui individ, numai absorbită și trăită ca moment esențial al unei concepții consecvent materialiste și revoluționare despre om și lumea sa. înșiși teologii contemporani recunosc deschis faptul că principalele dificultăți cu care' se confruntă ligia sînt legate nu atît de dezvoltarea științelor moderne, schimbarea profundă și. în unele cazuri, radicală a viziunii omului modern asupra lumii înconjurătoare și asupra propriului său destin. De aceea, procesul educației materialist-științifice este în primul rînd un proces ideologic. El presupune confruntarea a două ideologii, a două concepții genesale radical opuse despre lume și om. Iar problemele omului devin în tot mai mare măsură preponderente. Morala religioasă încearcă să se constituie astăzi ca un ultim bastion al religiei și, în consecință, el este apărat cu înverșunare ; acest fapt explică orientarea predilectă spre existențialism a principalelor culte

al unui scrierile cel mai știință mult

azi rercit de

și inimii
IOAN MOCEANU: Cuvlntarea rostită de tovarășul Nicolae . Ceaușescu Ia recenta consfătuire de lucru de Ia Mangalia am înte- les-o și noi ca pe un îndemn de a privi cu o exigență sporită activitatea educativă de ansamblu desfășurată în județul nostru,. fiecare componentă a ei, și in acest context și acțiunile vizînd formarea unor adinei convingeri materialist- științifice. de a acționa mai stăruitor pentru a generaliza experiența pozitivă acumulată șl. deopotrivă, a găsi noi forme și modalități de acțiune pentru combaterea concepțiilor și mentalităților înapoiate.Avem astfel în vedere mai înainte de toate cerința așezării muncii de educație materialist-științifică pe temelia cunoașterii concrete, nemijlocite a fenomenului religios, a răspîndirii sale, a formelor de manifestare specifică în .diferite, zone ale județului și în rîndurile diferitelor categorii de virstă și socio-profesloriale. în acest scop, întregind mai vechi preocupări ale noastre, au fost elaborate în aceste zile, cu sprijinul specialiștilor, chestionare sociologice care vor fi adresate unui număr de circa 1 700 elevi din liceele județului in noul an de Invățămînt școlar. Vom obține prin intermediul lor data mai exacte, mai concrete privitoare la contribuția fiecărei discipline școlare (și în primul rind a celor sociale), a orelor de dirigenție la formarea convingerilor ateiste. Ia combaterea concepției idealista despre lume șl viață. Ne propunem, totodată, cu acest prilej să descifrăm cu mai mare claritate valoarea educativă a acțiunilor organizate în afara școlii, aportul factorilor educaționali la petrecerea timpului liber al elevilor.Eforturile noastre se vor îndrepta spre perfecționarea activității laboratorului de educație materia- list-științifică din cadrul cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politico-educativă. Tindem cu deosebire spre transformarea mai hotărită a acestui laborator dintr-un centru de instruire a cadrelor și de elaborare a materialelor documentare In sprijinul acestei activități într-o pirghie de acțiune' directă, nemijlocită în vederea realizării unor ferme convingeri materialiste, a unor transformări adinei, de substanță și do durată in gîndirea oamenilor. Ne gîndim adică la cerința ca laboratorul să fie el însuși inițiatorul a cit mai multe manifestări educative in unități economice. în cluburi șl cămine culturale, la sate.Așa cum sublinia secretarul general al partidului nostru, la consfătuirea recentă de la Mangalia, dar și cu alte prilejuri, școlii ii revin sarcini fundamentale in domeniul formării convingerilor ma- terialist-științifice ale tinerei ge-

nerații. în județul nostru există o susținută preocupare în vederea creșterii aportului lecțiilor de fizică, chimie, biologie la Înțelegerea materialității lumii, a unității și veșniciei lumii materiale. în cadrul acestor lecții, a experiențelor de laborator, cadrele didactice de specialitate subliniază de fiecare dată cauzele naturale ale acestor fenomene, posibilitatea omului de a pătrunde tainele firii, de a cunoaște și de a stăpini natura. In județul nostru ființează, de asemenea, 25 de cercuri de ateism în licee și circa 80 de cercuri de „Prieteni ai adevărului științific" în școlile generale și pe lingă casele pionierilor și șoimilor patriei. Multe dintre acestea, ca dealtfel și brigăzile științifice ale elevilor organizează sistematic intilniri cu colegii lor, cu părinții elevilor.Vorbind despre rolul școlii în acest domeniu, vreau să arăt că avem în atenție implicarea mai activă, mai susținută a intelectualilor satelor în activitățile educative de acest gen. Pornim de la faptul că acolo unde Intelectualii satului au fost antrenați sistematic la asemenea acțiuni, s-a asigurat nu numai continuitatea unor manifestări educaționale, cit, mal ales, cuprinderea unui număr mai
life

mare de oameni ai muncii. Pe această cale, în numeroase comune ale județului s-a asigurat mai puternica Valorificare a tradițiilor și obiceiurilor laice în opera de modelare a conștiinței socialiste. La Roșia de Secaș, pe Valea Mureșului, pe Valea Arieșului, la Șugag au fost revltalizate scenic vechi obiceiuri populare care — prin vers, cîntec și dans — pun in relief nu numai trăsături morale înaintate, ci contribuie la creșterea increderii în oameni, in puterea minții și a brațelor lor, a întrajutorării lor, la înțelegerea adevărului că bunăstarea oamenilor, împlinirea personalității lor depind de ei înșiși, de munca și hărnicia lor.Avem în vedere, de asemenea, să găsim forme și modalități cultural-educative noi, care să confere conținut laic unor manifestări ce marchează evenimente importante din munca și viața oamenilor. Avem începuturi încurajatoare în privința organizării sărbătoririi majoratului, ca un prilej de reflecție asupra noilor responsabilități sociale, a primirii tinerilor intr-un colectiv de muncă, a sărbătoririi oamenilor muncii care au împlinit 20, 25, 30 de ani de muncă sau mai mult în aceeași unitate.Vom depune eforturi susținute pentru a determina cadrele de conducere din localitățile județului, din unitățile social-economice să înțeleagă te mare nevoie este de prezența, de sprijinul colectivității atunci cînd în viața unui om apar încercări cărora este greu să Ie facă față singur, să-i facem să înțeleagă că ei care în fruntea torul celui aflat cercări. Căci in nea solidarități unui sprijin care să-1 facă pe om să simtă că nu greutăților, să-i ridica deasupra teren prielnic sectelor religioase.
li ‘ ‘

trebuie să fie cei obștii vin în aju- in fața unei în- lipsa unei aseme- umane, in lipsaeste singur în fața dea tăria de a se lor. se poate crea pentru acțiunile
Sporirea forței de înrîurire 

a manifestărilor muzeale
AUREL PAPADOPOL : Din bogăția de idei cuprinse în cuvin- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru, deosebit de importantă mi se pare a fi aceea că factorii educaționali trebuie să acționeze stăruitor spre a ' găsi forme convingătoare, capabile să se adreseze deopotrivă inimii și mintii, pentru a determina înlăturarea concepțiilor înapoiate, mistice.Avînd in vedere dintre vizitatorii grupuri — în principal de elevi — ne preocupă in permanență îmbunătățirea ghidajului muzeal, In sensul ca din comentariul muzeografilor noștri să se desprindă concluzii materiaiist-științifice, argumente certe, dovezi limpezi privind marea vechime a vieții pe Pămînt, formele infinite sub care ea se înfățișează.în lumina exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom acționa mai stăruitor pentru sporirea forței de înriurirc in conștiințe a acțiunilor muzeale inițiate in sălile instituției noastre, pentru strîngerea legăturilor cu publicul, ieșind mal hotărît în întimpinarea preferințelor lui. Vom continua astfel ciclul de conferințe duminicale in. aula muzeului nostru, conferințe la care în ultimele două semestre au luat parte circa 2 500

și mentalitățilorcă o bună parte noștri vin In

de în fie de să tatea conferințelor noastre, caracterul lor argumentat, convingător.Un domeniu care ne preocupă este realizarea unei colaborări mai statornice cu școlile Capitalei, in sensul realizării unor programe educative pentru elevi (eventual o dată pe trimestru), care să cuprindă lecții recapitulative, prelegeri etc. De asemenea, socotim că mai sint destule de făcut in ceea ce privește dezvoltarea relațiilor muzeului cu oamenii muncii din întreprinderi. Faptul că am realizat pină acum raporturi de colaborare cu 12 mari întreprinderi — „Timpuri Noi", „Automatica", „Tricodava", „Adesgo", I.P.R.S. Băneasa și altele — constituie pentru noi un imbold spre a persevera pe acest drum, spre a convinge și alte organe de partid și de U.T.C. că beneficiul va fi dublu : pentru noi, prin punerea in valoare a unui patrimoniu de o mare bogăție, pentru oamenii muncii din întreprinderi și instituții prin participarea la acțiuni din care are de ciștigat, deopotrivă, inima și mintea.

persoane. Avem, de asemenea, vedere ca aceste conferințe să însoțite de filme documentare, gale ale filmului științific care sporească, deopotrivă, atractivi-

Dezbatere realizată de
Silviu ACHIM

LA SLOBOZIA

Simpozion interjudețean 
de demografieîn organizarea Consiliului popular al județului Ialomița — comisia de demografie — Comitetul județean U.T.C. și Comitetul județean al femeilor, in colaborare cu Comisia națională de demografie și Centrul de cereetări pentru problemele tineretului, a avut Ioc la Slobozia simpozionul interjudețean de demografie dedicat Anului Internațional al Tineretului, sub genericul generos „Integrarea tinerei generații in activitatea socio-profesională, pregătirea pentru viața de familie și comportamentul social".La lucrări aii participat reprezentanți din 15 județe, precum și specialiști din cadrul Comisiei naționale de demografie și de la Centrul internațional de demografie O.N.U. — România. în deschiderea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Tănase, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid Ialomița, care a subliniat caracterul profund umanist al politicii partidului nostru, contribuția fundamentală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, în direcția creșterii și educării tinerei generații. Manifestarea, organizată pe meleagurile vetrei de pîine a: ^Bărăganului ialomițean, aduce un otnagiu inițiativei de pace a României, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui activitate este îndreptată spre edificarea progresului In dezvoltarea social-economică a României socialiste. (Mihai Vi- țolu).
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• în patrimoniul Muzeului jude- I 
țean Gorj a intrat o piesă rară.

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Televacaiiță școlară. Din vacanță... 
adunate

8.30 Almanahul familiei
9,90 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii (color). Enescla- 

na. O integrală a operei marelui 
muzician român. Opera „Oedlp" 
(partea I)

10,00 Viata satului
11.45 Lumea copiilor ® TelefHmoteca de 

ghiozdan : Cireșarii — episodul 17
13,00 Album duminical (partial color)
17.40 Micul ecran pentru cei mici. Ilus

trate de vacantă. Emisiune muzi
ca l-distractivă

ia,00 Film serial : „Fram" (color). Epi
sodul 2 — Adio, Polul Nord

16,55 1008 de seri
19,00 Telejurnal (partial color) 0 Sport
15.30 Teleclnemateca — Ciclul : „Mari 

actori". „Familia Barkley". Pre
mieră TV (color). In distribu
ție : Fred Astaire, Ginger Rogers. 
Regia : Charles Walters

20.50 Festivalul de muzică ușoară Ma
maia 1083 (color). Premiile con
cursului de creație

St,10 Telejurnal (partial color)
32.20 Avanpremieră săptămînală TV

PROGRAMUL 8
10,00 Matineu simfonic
11,00 Instantanee. Oameni, lingă oameni. 

Reportaj din activitatea grupelor 
de Cruce Roșie

11.15 Muzică ușoară , .
111.45 Melodii populare
12.15 Carnet cultural .
12.40. Farmecul muzicii
13.33 Clubul tineretului
.14,20 Teatru TV : „Moartea unui artist"

, de Horia Lovinestu. Adaptaiea TV. 
șl regia Horea Popescu

18.35 Ecran do vacanță : Desene anima
te

17,00 Serată muzicală TV. Muzica, lite
ratura și educarea tinerei generații

19,00 Telejurnal 0 Sport
.19,30 Tele rama
20.00 Caleidoscop muzical
31.10 Din cartea naturii
21.33 Jaz în nocturnă
32.10 Telejurnal
20.20 Avanpremieră săptămînală TV

Luni 5 septembrie
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,03 Emisiune ta limba maghiară (par

tial color)
17.50 1001 de seri
2.0,00 Telejurnal (partial color)
20,20 A patriei cinstire. Emisiune da ver

suri
2'),3fl Panoramic economic. Documentele 

Plenarei C.C. al P.C.R. — program 
de muncă însuiletitor pentru pro
gresul eoonomlco-soclal al tării'

31,00 Curier cetățenesc
21.10 Tezaui- folcloric (parțial color)
21.40 Roman foileton : „în viitoarea vie

ții". Episodul 8
22.30 Telejurnal (parțial color)

programul s

15,00 Telex
15,05 Tinere talente
15.25 Cenacluri ale tineretului
15.30 La Început de săptămlnă
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor. Alexan

dru Vlahuță
20.45 Muzică ușoară
31,05 De pretutindeni
31.25 Muzică de cameră
22.30 Telejurnal

Ide o deosebită valoare istorică și , 
artizanală, descoperită de arheo- | 
logi cu prilejul săpăturilor efec-

Ituate pe locul,unei foste cetăți . 
geto-dacice, situată pe raza sa- I 
tului Drăgoești din comuna Te- I 
Iești. Este vorba de un „colanI dacic", alcătuit din elemente me- I

• talice și ceramice, conservat — |
așa cum se vede ți in imagine 
— aproape in întregime. Specia- « 
liștii apreciază că acest colan — I 
una din puținele vestigii de a- •

Icest gen descoperite pe terito
riul țării — datează din secolele I 
IV—III i.e.n.

I
I
I
I
I

Colecționar de... 
rarități

I
I
I
I

0 DIN INSTANȚĂ ÎN, FAȚA OPINIEI PUBLICE 0 DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE 0

Procesomani©
„elevata"•Cu ocazia îndeplinirii unor proceduri succesorale, Elenei Ciobanu i s-a atras atenția că certificatul de căsătorie al mamei sale cuprinde două greșeli : prenumele Maria în loc de Marina și data nașterii li august 1911 în loc de 17 iulie 

1910.Un proces de acest tip se desfășoară aproape automat, pe baza comunicărilor făcute de cei în drept și adună intre coperțile dosarului doar cîteva file, în- cheindu-se cu minimum de efort și de deranj. Acțiunea depusă de Ciobanu Elena a avut însă altă soartă. A durat doi ani fără două luni, a implicat 34 de termene, cu 3 judecăți la fcrnd și 3 judecăți în recurs, iar dosarul â ajuns să cîntă- rească, după cit e de gros, cam un kilogram.Meritul acestei performanțe birocratice îl au 3 interveniente, care s-au amestecat in cauză — surorile Carșote Natalia, Con- stantinescu Maria și Spahiu Olimpia — și „procuratorul lor special cu procură specială" Carșote Nicolae. Tuspatru — rude ale promotoarei acțiunii. Cu o tenacitate întilnită numai în marile procese ori la marii procesomani, niciodată însă in banalele acțiuni de rectificare a actelor de stare civilă, intervenientele și „procuratorul lor special cu procură specială" au reușit să înfunde cu hîrtii filiera legală și să creeze atita confuzie, incit elementara ipoteză că o fiică își cunoaște numele propriei sale mame alături de care a trăit a fost cu totul estompată.Clădind ipoteze și genealogii exclusiv pe nisipul sofismelor, intervenientii au reușit să îndoape dosarul cu 185 de file,

depuse la diferite termene, prin care, de fapt, nu dovșdesc nimic. 88 de file (file, nu pagini 1) însumează cereri, memorii, întîmpinări, 35 sint copii Ia xerox (păcat de această hirtie copii de mină, autentificate la schițe (inclusiv trică). Copii de pe ce ? Copii și pină de pe acțiunea reclamantei, copii chiar de pe copiile actelor depuse de aceasta, copii de pe adresele pe care însăși instanța le expediase altor autorități, copii de pe răspunsurile deja sosite copiile existente I

costisitoare), restul sint copii legalizate, copii notariate, interogatorii, una pe hîrtie milime-
la dosar,_ copii de peAproape fiecare act era reprodus și răs- reprodus, ba scris de mină, ba dactilografiat, ba xerografiat, ba legalizat de notar. Adresa Consiliului popular al județului Tulcea nr. 1875, din 17 martie 1981, este reprodusă de 4 ori, adresa aceluiași organ nr. 3 224 din 19 mai 1981 este plasată la 6 termene, adresa Editurii muzicale nr. 49/1981 (total lipsită de semnificație) • a fost etalată de 4 ori. Orice — distanța dintre două sate, originea unui nume de familie, divorțuri acoperite de praful deceniilor — devenea subiect de adeverință, și, prin aceasta, subiect ai reacției in lanț de copii de mină, dactilografiate, xerogra- fiate sau legalizate. Numai realitatea bine știută că Leonte Marina și Leonte Maria fuseseră două nume ale uneia și aceleiași foste persoane n-a fost luată în seamă.Miza ascunsă a procesului nu e, bineînțeles, platonică. E în joc moștenirea unei căsuțe, de la care cei patru sperau s-o înlăture pe Ciobanu Elena, împiedi- cind-o să probeze că mama ei e... mama ei. Culmea e că tot intervenientii cei șica- natori făceau pe persecutații în avalanșa de fraze rostogolite pe masa justiției : „Rugăm să ne ajutați să se facă dreptate și să se înceteze tracasarea și punerea pe drumuri de către persoane rău intenționate, care sfidează legile țării, făcîn-

du-și singuri dreptate, după bunul lor plac și al celor ce îi ajută din umbră" — șicanau ei tendepțios.Dacă ar fi să se facă dreptate pină la capăt în cazul de față, apoi n-ar trebui să fie sancționați practicienii abuzului de drept 7
„0Și totuși, nu erau 

în codruîn legătură cu starea necorespunzătoare de • curățenie sau de întreținere a vagoanelor unor trenuri, am auzit adesea invocată insuficiența personalului de serviciu. Desigur, nu ne îndoim că strădania colectivelor de muncă din depourile de călători este îndreptată spre o eficiență maximă a activității lor, înspre eliminarea chiulului și a oricărei alte forme de risipire a timpului de lucru. Dar că alte rezerve de timp mai există se pot convinge și organizatorii procesului de producție de la Depoul București — călători, așa cum s-a convins pe neașteptate și într-o manieră insolită... ciobanul Măricel B.Treburi ciobănești (de la o vreme oierii circulă parcă mai frecvent de la un capăt la altul al țării) l-au purtat pe tînărul Măricel B. de la Vaslui la Rimnicu Vîlcea și din Oltenia la Călărași. Răpus de oboseala itinerarului prea lung și de berea băută prea cu poftă la capătul vagonului- restaurant, tînărul zootehnist empiric a adormit la un moment dat buștean. S-a trezit refăcut, proaspăt, optimist și cu șase sute de lei dispăruți din buzunarul pantalonilor. Acest ultim amănunt nici nu l-a observat ; grosul banilor ii ținea Ia chimir ; în plus, deocamdată, îl preocupa

ambianța derutantă din jur : Încă se afla în tren, dar glasul roților amuțise, domnea o liniște pastorală și era întuneric ca in sinul naturii.A tot așteptat să pornească acceleratul, șă mai urce cineva și să afle pe unde o fi ajuns. Trenul n-a pornit, dar de urcat au urcat doi ceferiști — lăcătușii Stanciu Ion și Ene Ion.— C’e gară-i asta, oameni buni ?— Nu-i nici o gară, nenicule 1 Te afli la capătul liniei, în triaj, la stina de trenuri, ca să ne-nțelegi mai bine.— Și cum ajung eu d-aci la gara Obor, să prind cursa de Călărași ?— Lasă că mai ai timp. Stai, pină una- alta, și ia un gît de vodcă.Impresionat de ospitalitatea care domnea în depou, călătorul a dus cu nădejde sticla la gură. Băutura se cere vorbită, iar cei trei s-au așternut Ia snoave și taclale de nici n-au simțit cînd a trecut timpul și a venit echipa de manevră să preia garnitura. S-au mutat în alt tren, că noaptea sint destule care așteaptă pe liniile de întreținere. Dosarul nu lămurește dacă, mutindu-și sufrageria, au strins și firimiturile și hîrtiile pe care mîncaseră. Ciobanul, om cu obraz, pusese și el la bătaie merindele din traistă.în noua garnitură, amfitrionii l-au condus pe oaspete pe canapelele mai moi, de pluș, intr-un compartiment de clasa în- tii 1... Tinărul s-a simțit foarte măgulit și a scos din traista care părea fără fund și o sticlă cu țuică. Lăcătușii constatau că Ii se îngreunează pleoapele, în timp ce tînărul ca bradul nici gind să dea semne că i-ar mai veni somnul. Disperat, Stanciu Ion l-a provocat in mod direct la un pariu : cine poate să bea mai mult. Ciobanul s-a ridicat fudul și s-a pocnit cu palma peste chimir : „N-aveți dumneavoastră atîția bani să țineți la pariu cu mine".Era prea mult pentru curiozitatea celor

doi. Ea fusese deja incitată, cu multe ore în urmă, pe cind ciobanul încă dormea și Stanciu Ion îi făcuse, odată cu revizia vagonului, revizia buzunarelor. Au încheiat pariul și au „ciștigat" (după ce l-au văzut adormit din nou) : .cincisprezece mii de lei, ci ți se aflau în chimir, plus ceasul de la mină și plus cojocul.Ciobanul a fost trezit dimineață de femeile care lucrau la curățenia vagoanelor in schimbul unu. Cei doi lăcătuși din schimbul trei au primit, pentru furtul comis, cite 3 ani și jumătate de închisoare. Dar rezervele de timp de muncă și de disciplină in tura de noapte merită a mai fi studiate de către cei in drept. Dosarul de judecată al celor doi lăcătuși oferă și alte indicii...
Din caietul 
gxefierului„Eu n-am fugit de la sediul organului de 

miliție, ci am cerut voie să merg să iau 
țigări șt mi s-a permis. Am stat ascuns 
pină la 11 august 1982, cind am fost găsit 
in comuna Finta...".(Din apărarea inculpatului în dosarul Tribunalului județean Dîmbovița nr. 315/83).

„Remite, n-a$ vrea să-ți tulbur liniștea, 
dar cred că te simți foarte bine după 
pronunțarea dată. Am pregătit pentru tine 
tot, abia aștept să vii să iei fetița, am să 
te însoțesc la plecare cu doi clini și mai 
mulți vagabonzi, n-o să-ți fie ușor".(Dlntr-o scrisoare depusă la dosarul 11117/80 al Judecătoriei Brașov).

Sergiu ANDON
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Imaginea pe care ne-a trimis-o 
corespondentul nostru voluntar 
Profir Dascălu ni-l prezintă pe 
Stefan Lipea din Brăila, de pro
fesie electronist, un pasionat co
lecționar de... curiozități. Printre 
raritățile bibliofile pe care le are 
se află „Calendarul Minerva" 
(editat in 1901) și „Caiet de ci
tire" de George Coșbuc (datat 
1909). Piese de mare valoare 
conține și colecția sa numisma
tică.

La cea mai mica 
adiere

r.
||

§
B

li:
S.1;

ido
Ceea ce vedeți in imagine' «U5 / este altceva decit o turbină \eo->- 

liană, concepută și realizată de 
un colectiv de muncitori și teh- J 
nicieni de la Întreprinderea de 
exploatare a lucrărilor de imbu- , 
nătățiri funciare Galați, condus j 
de ing. Victor Cană. Aceas- * 
tă turbină se pune in mișcare la 
cea mai mică adiere a viatului. 
Ea este destinată pompării apei | 
din canalele de irigații, mai ales 
in punctele izolate ale siste- ■ 
melor.

Un lucru important: la 1 o viteză a vintului de numai 
4 metri pe secundă, turbina dez
voltă o energie electrică suji- I 
cientă pentru a debita 2 000 litri 
de apă pe oră. Apă pentru viața < 
plantelor! j

Din bețe 
de chibrit

I
I
I
I

Iln timpul său liber, muncito
rul Gheorghe Tănăsescu din Că- 1 
lărași „construiește" cu migală | 

Iți iscusință o lume de frumuseți
din... bețe de chibrit. Case, cas- > 
tele, poduri, hanuri turistice, va- i poare. Firește, in miniatură, dar ’ 

Ifără să omită nici unul din de
taliile pe care le prezintă aces
tea in realitate. Cele mai reușite I

I dintre toate, cărora le-a dedicat
ani de muncă : palatul adminis- I 
trativ din Călărași, Domul din | 
Veneția, bricul Mircea, podul de

Ila Fetești. Toate se constituie , 
intr-un univers intim, o lume
în care stăpină este... pasiunea! ' 

I(în fotografie: palatul adminis
trativ din Călărași).

L
Rubrică realizată de
Petre POPA l
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Cronica zilei

® Constructorii din orașul Ră
dăuți și-au realizat sarcinile de 
plan la construcția de locuințe pe 
întregul an 1983 și au dat în folo
sință noi unități comerciale și de 
prestări servicii. Ei au început lu
crările la alte două blocuri din 
planul pe anul viitor.

® La Întreprinderea electro- 
centrale Borzești a fost conectat 
la circuitul productiv cel de-al 
3-lea cazan de 420 tone abur pe 
oră de la centrala electrică ali
mentată cu cărbune. Cazanul, con
ceput și realizat în unitățile . spe
cializate din țară, dispune de un 
grad înalt de automatizare. Chiar 
din primele zile el funcționează la 
parametrii proiectați.

© In comuna Bozioru, Județul 
Buzău, s-au terminat lucrările de 
construcții la un modern dispen
sar uman amplasat în centrul ci
vic. In comuna Ulmeni s-a reali
zat o nouă școală cu 8 săli de 
clasă, iar în satul Cîndești s-a dat 
în folosință o grădiniță.

® Brigadierii de pe șantierele 
naționale ale tineretului - siste
mul hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II și Centrala ter
moelectrică din Drobeta-Turnu Se
verin au realizat, în perioada care 

a trecut din acest an, un volum de 
lucrări care depășește 350 milioa
ne lei, cu 100 milioane mai mult 
față de prevederi.

• O modernă bază sportivă - 
cu stadion gazonat, teren de an
trenament cu zgură, tribună aco
perită, vestiare, spații pentru asis
tență medicală și alte anexe - 
a fost inaugurată în localitatea de 
mineri Băița, județul Maramureș. 
Evenimentul a avut loc cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de activitate 
fotbalistică în această localitate.
• La întreprinderea de panouri 

electropneumatice Bacău a fost rea
lizat un tablou de comandă desti
nat echipării microhidrocentralelor 
cu o putere instalată de 30 kW. A- 
cesta asigură comanda, protecția și 
semnalizarea automată a întregului 
proces de funcționare a microcen- 
tralelor hidroelectrice de pe cursul 
apelor de munte.

® In centrul civic al comunei Na- 
nov, județul Teleorman, pe șoseaua 
care duce spre Roșiori de Vede, s-a 
deschis un atelier autoservice. Aici 
se pot efectua reparații mecanice 
la orice tip de autoturism, lucrări 
de tinichigerie șl vopsitorie, anti- 
fonări. '

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii IndiaMinistrul comerțului exterior șl cooperării economice internaționale, tovarășul Vasile Pungan. a avut sim- bătă o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Indiei, P. V. Na- rasimha Rao, aflat în vizită oficială in țara noastră.Cu acest prilej au fost discutate aspecte ale relațiilor de colaborare economică dintre cele două țări, precum și posibilitățile de dezvoltare a acestora. în acest context, au fost examinate noi căi și mijloace de impulsionare a cooperării economice bilaterale în domenii de interes reciproc, de sporire și diversificare a schimburilor comerciale.

★în aceeași zi. oaspetele s-a Intîlnit cu Dumitru Radu Popescu, președintele Uniunii scriitorilor, cu alti membri ai conducerii uniunii, cu traducători ai literaturii indiene.In cadrul întâlnirii au fost relevate tradițiile colaborării pe tărîm literar intre România și India, rolul traducerilor în mai buna cunoaștere a celor două literaturi, în strângerea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două popoare.
★ .în cadrul unei intllniri cu ziariști ai presei centrale ce a avut loc sîmbătă, ministrul afacerilor externe al Indiei, P.V. Narasimha Rao, expri- mînd satisfacția pentru posibilitatea oferită de a vizita țara noastră și de a fi primit de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolaa Ceaușescu, a spus :„Fericitul prilej de a fi fost primit de Excelența Sa președintele Nicolas Ceaușescu mi-a permis să 

discut o gamă largă de probleme in- teresind ambele țări, atât în planul relațiilor bilaterale, cit și în domeniul vieții politice mondiale. Ne-am concentrat atenția asupra .raporturilor dintre România și India și am constatat cu satisfacție că acestea sint excelente. Pe această bază am fost de acord să extindem și mai mult colaborarea noastră în domenii noi de activitate.Excelența Sa președintele Nicolae Ceaușescu a avut amabilitatea să prezinte opiniile sale, poziția României in legătură cu o gamă largă de probleme care preocupă omenirea, cum ar fi situația din Orientul Mijlociu, dezarmarea, stările de încordare din diferite părți ale lumii, evoluția economiei mondiale, mișcarea de nealiniere și rolul acesteia în găsirea unor soluții pentru toate aceste chestiuni. Am constatat cu satisfacție că între țările noastre există o serie de similitudini cu privire la multe aspecte ale situației din lume. De asemenea, există puncte de vedere comune asupra modului de a aborda problema colaborării între statele în curs de dezvoltare din rîndul cărora fac parte atît India, cit și România.Trebuie să arăt că discuțiile pe care le-am purtat în aceste zile au avut loc într-o atmosferă extrem de cordială. Am fost deosebit de impresionat de profunzimea gindirii de mare om politic a președintelui Nicolae Ceaușescu în toate chestiunile pe care le-am discutat".Oaspetele a apreciat, de asemenea, participarea României la mișcarea de nealiniere, la cooperarea tării noastre cu statele nealiniate.

Sîmbătă, tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit pe Rao Bin, președintele Corporației naționale de autovehicule din Republica Populară Chineză, care face o vizită in țara noastră.în timpul întrevederii au fost abordate aspecte privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice româno-chineze, îndeosebi în domeniul construcțiilor de autovehicule.La întrevedere a participat tovarășul loan Avram, ministrul industriei constricțiilor de mașini.A fost prezent Li Zewang, ambasadorul R. P. Chineze la București.*Sîmbătă dimineața, tovarășul Marin Capisizu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, șef al Departamentului industriei alimentare, a avut o întrevedere cu senatorul Hazen Robert Argue, ministru de stat în guvernul federal canadian, care, în fruntea unei delegații, se află într-o vizită în țara noastră.Cu acest prilej au fost abordate aspecte privind colaborarea româno- canadlană în domeniul agriculturii și industriei alimentare.Oaspetele canadian și persoanele care-1 însoțesc au fost primiți apoi de Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. în cursul convorbirii au fost subliniate rolul parlamentelor în dezvoltarea relațiilor bilaterale și dorința de extindere și adîncire a raporturilor de cooperare pe multiple planuri dintre România și Canada.Oaspeții canadieni au făcut, de asemenea, o vizită la I.A.S. „30 Decembrie".
★O delegație a juriștilor austrieci, condusă de dr. Walter Schuppich, 

președintele avocaților din Austria și președinte al Conferinței barouri- lor de avocați din Europa, a efectuat o vizită în țara noastră.Delegația a avut o tntîlnire cu Maria Bobu, adjunct al ministrului justiției, și Constantin Flitan, președintele Asociației juriștilor.Oaspeții au avut convorbiri de lucru cu Flavius Teodosiu, președintele colegiului de avocați al municipiului București, și au vizitat obiective social-culturale din Capitală.
★în municipiul Cluj-Napoca s-au desfășurat, între 1 și 3 septembrie a.c., lucrările celei de-a 5-a conferințe naționale de geotehnlcă și fundații — importantă manifestare științifică, la lucrările căreia au luat parte peste 350 specialiști în domeniu. în cadrul conferinței au fost prezentate 187 lucrări și referate de sinteză ce au evidențiat realizările obținute pe șantierele marilor lucrări de interes național, metodele și tehnicile noi utilizate Ia construcția metroului bucureștean, a Canalului Dunăre — Marea Neagră, a infrastructurii podurilor dunărene, a unor combinate industriale, pe șantierele obiectivelor agroindustriale, de locuințe și edificii social-

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 4 

septembrie, ora 21 — 7 septembrie, ora 
21. In tară : Vremea va deveni ta gene
ral instabilă. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale însoțite de 
descărcări electrice mai frecvente în Ju
mătatea de nord a țării. Vântul va su

cul turale. Tematica reuniunii, precum și expoziția organizată au prilejuit un util schimb de experiență vizînd valorificarea la cote calitativ superioare a potențialului științific și tehnic în acest important domeniu. (Costel Ștefănescu).
★Ansamblul folcloric național din Pakistan, aflat în turneu în țara noastră, a prezentat, sîmbătă seara, pe scena sălii Ansamblului artistic „Rapsodia Română", un spectacol de gală. Programul spectacolului, răsplătit cu vii aplauze, a cuprins cîn- tece și dansuri de un pitoresc aparte, oglindă a frumuseții folclorului pa- > kistanez din toate zonele etnografica ale tării, creații închinate muncii, dorinței de prosperitate și pace a poporului pakistanez.La spectacol au luat parte Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. I.R,R.C.S„ alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat Iqbal Hosain, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan Ia București, și membri ai ambasadei, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

fia moderat cu Intensificări locale. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
întj-e 7 și 17 grade, mal coborâte spre 
sfirșitul intervalului în nord-vestul ță
rii, iar cele maxime, In scădere, se vor 
situa Intre 18 și 28 de grade. In Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă, ce
rul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vintul va sufla mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 10 șl 13 grade, iar cele 
maxime Intre 23 șl 27 de grade. (Cor- 
neliu Pop, meteorolog de serviciu).
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DOUĂ MEDALII DE ARGINT ȘI UNA DE BRONZ 

PENTRU SPORTIVELE NOASTRE
Etapa a Il-a, în divizia „A“ de fotbal

9 PARTIDE ÎN CÎTEVA RlNDURI

Sîmbătă s-au desfășurat finalele probelor feminine din cadrul campionatelor mondiale de canotaj academic de la Duisburg, în care reprezentantele României s-au numărat printre laureatele întrecerii, cucerind , trei medalii, dintre care două de ar- int în probele de 2 rame (Rodica Arba — Elena Horvat) și 4 plus 1 rame (Olga Bularda, Maria Fricioiu, Chira Apostol, Florica Lavrie și Viorica Vereș) și una de bronz in proba de 2 vîsle (Elisabeta Oleniuc — Maria Ciobanu).
Campionatele europene 

de tir de la BucureștiZiua a doua a campionatelor europene de tir, găzduite de Poligonul Tunari din Capitală, a .avut, drept' principale puncte de interes concursurile de' pușcă liberă 3x40 focuri și cele de mistreț alergător. încheiate cu rezultate de excelent nivel. Astfel, la pușcă liberă 3x40 focuri, cîș- tigătorul — Vladimir Lvov (U.R.S.S.) •— a egalat recordul mondial și european, ciștigînd cu performanța de 1173 puncte. Pe locurile următoare s-au situat compatrioții învingătorului, Viktor Vlasov — 1171 puncte — și Aleksandr Mitrofanov — 1170 puncte. Pe echipe, medalia de aur a revenit formației U.R.S.S. — 3514 puncte, urmată de R.D, Germană — 3487 puncte.La mistreț alergător, victoria a fost obținută de Andras Dolesal (Ungaria) 5- 587 puncte, urmat de Nikolai Dedov (U.R.S.S.) — 586 puncte și Jerzy Greskiewicz (Polonia) — 585 puncte.S-a încheiat și proba de talere-se- nioare, primul loc fiind ocupat de Elena Sîsinina (U.R.S.S.) — 143 t.d., pe locurile următoare situîndu-se Maricette Colavito (Franța) — 141 t.d. și Liudmila Volodina — 138 t.d. "lasamentul pe echipe se prezintă tfel : 1. U.R.S.S. — 283 t.d. (nouord mondial și european) ; 2. Ita- — 256 t.d. ; 3. Spania — 247 t.d. -oba de pistol viteză a progra- sîmbătă prima manșă, anunțind final pasionant pentru astăzi, cind dispută manșa a doua. După 30 uri, trei trăgători au realizat 299 i.icte : recordmanul mondial Igor '■jiirev (U.R.S.S.), Bies Raund (Finlanda) și Ralf Shumann (R. D. Germană), iar alți patru 298 puncte — Ion Corneliu și Marin Stan (România), Jurgen Wiefel (R. D. Germană) și Bretislav Putna (Cehoslovacia).
BASCHET0 în ziua a treia a campionatului balcanic masculin de baschet, care se desfășoară la Titov Vrbas (Iugoslavia), s-au înregistrat următoarele rezultate : Grecia — Turcia 74—66 (44—21) ; Bulgaria — România 95—77 (52—28). Coșgeterii echipei române au fost Cernat (20 puncte) și Ermu- rache (14 puncte).

TENIS® în turul II al turneului internațional de tenis de la Flushing Meadow, americanul John McEnroe, favoritul nr. 1 al concursului, l-a eliminat cu 6—0, 6—1, 6—4 pe compatriotul său John Sadri, iar suedezul Mats Wilander l-a învins cu 6—3,6— 4, 7—6 pe Brian Gottfried (S.U.A.).Alte rezultate : Warwick (Australia) — Tim Wilkinson (S.U.A.) 6—3,7— 5, 6—2 ; Noah (Franța) — Vanier

la Campionatele mondiale de canotajIată rezultatele tehnice înregistrate în finale : 2 RAME : 1. R. D. Germană — 3’26”68/100 ; 2. România — 3’32”13/100; 3. Canada — 3’33”52/100 ; 4 PLUS 1 RAME: 1. R. D. Germană — 3’ll”18/100; 2. România — 3T4”1V1OO; 3. U.R.S.S. — 3T4”36/100 ; 2 VÎSLE : 1. R. D. Germană — 3T3”44/100 ; 2. U.R.S.S. — 3’14”28/100 ; 3. România— 3’15”45/100 ; 4 PLUS I VÎSLE : I. U.R.S.S. — 3’02”48/100 ; 2. R. D. Germană — 3’04”51/100 ; 3. Bulgaria— 3TO”69/iOO ; 4. România —
Azi startul in ediția nr. 21

Așa cum anunțam și 
In ziarul nostru de 
ieri, la Craiova se va. 
da astăzi, startul in cea 
de-a 21-a'ediție a „Tu
rului ciclist al Româ
niei", la care participă 
94 de sportivi de la 15 
echipe. Printre concu- 
renți se numără cunos
cuta rutieri Mircea Ro- 
mașcanu, Constantin 
Căruțașu, Ionel Can- 
cea, Gheorghe Lăuta- 
ru, Costică Paraschiv 
(Dinamo), Cristian 
Neagoe, 'Olimpiu Ce
tea, Zoltan Lorlncz 
(Steaua), Andrei An
tal (CIBO Brașov), 
Cornel Popa (Metalul 
Plopeni), Nicolae Da
vid (Mureșul Tg. Mu
reș). Traseul actualei 
ediții însumează 865 
km, impărțlți -in opt 
etape.

Competiția debutea
ză cu o etapă-prolog, 
contracronometru in
dividual pe distanta de 2 km, ce se va desfă
șura in cursul dimine
ții — de la ora 9 ; 
după-amiază — de la 
ora 16 — este progra
mată prima etapă, cir
cuit (40 km), pe bd. 
Muncii din Craiova.

Iată programul ce
lorlalte etape : luni, 5 septembrie : etapa a
2- a : Craiova — Cala
fat (90 km); marți, 6 septembrie :• etapa a
3- a : Calafat — Drobe- 
ta-Tr. Severin — Her- 
culane (140 km) ;

miercuri, 7 septembrie : etapa a 4-a: Ca
ransebeș — Hunedoa
ra — Deva (115 km); joi, 8 septembrie : eta
pa a 5-a : Deva — 
Sebeș — Sibiu (116 
km); vineri, 9 septembrie : etapa a 6-a : Si
biu f- Făgăraș — Bra
sov (135 km); simbătă, 10 septembrie : etapa 
a 7-a : Brașov — 
Bran — Cimpulung (80 
km); duminică, 11 septembrie : etapa a 8-a : 
Cimpulung — Tirgo- 
viște — București (147 
km).

In total, cursa va nu

CALEIDOSCOP(Franța) 6—4, 6—4, 6—4 ; Tanner (S.UA.) — Sandy Mayer (S.U.A.) 7—6, 6—4, 2—6, 4—6, 7—6 ; Gomez (Ecuador) — Moretton (Franța) 5—7, 3—6, 7—5, 7—5, 6—3 ; Gerulaitis (S.UA.) — Buehning (S.U.A.) 3—6, 6—1, 7—6, 6—2 ; Scanlon (S.U.A.) — Lewis (Noua Zeelaijdă) 6—3, 6—3, 6—3.Rezultate înregistrate în proba feminină : Ivanna Madruga (Argentina) — Kathy Rinaldi (S.U.A.) 6—4, 6—3 ; Manuela Maleeva (Bulgaria) — Gretchen Rush (S.U.A.) 6—3, 6—0 ; Carling Bassett (Canada) — Ann Ki- yomura (S.U.A.) 6—3, 6—0 ; Jo Du- rie (Anglia) — Etsuko Inoue (Japonia) 7—5, 6—3 ; Hana Mandlikova (Cehoslovacia) — Kathy Horvath (S.U.A.) 7—5, 7—6; Chris Evert-Lloyd (S.U.A.) — Alicya Moulton (S.U.A.) 6—2, 6—2.

3’11” ; 8 PLUS 1 : I. U.R.S.S, — 2’56”22/100 ; 2. S.UA. — 2’58”14/100 ; 3. R. D, Germană — 2’59”06/100 ; 4. Canada — 3’01”37/100 ; 5. România — 3’03”78/100 ; SCHIF SIMPLU : 1.Jutta Hampe (R. D. Germană) — 3’36”51/100 ; 2. Irina Fetisova(U.R.S.S.) — 3’37”79/100 ; 3. Virginia Gilder (S.U.A.) — 3'39”05/100 ; în această probă Valeria Răcilă nu a putut termina cursa din cauza unei defecțiuni tehnice.

măra 865 kilometri. 
Sint etape de duritate 
medie (cu excepția 
penultimei — de la 
Brașov la Cimpulung, 
prin Bran), ceea ce în
seamnă că se va pune 
accentul pe viteză. Or
ganizatorii speră să se 
realizeze, in consecin
ță, medii orare ridica
te. De asemenea, se 
speră intr-o compor
tare ambițioasă a nu
meroșilor rutieri tineri 
și foarte tineri care iau 
startul in această mare 
cursă.

Succes „Turului ci
clist al României !".

BOX
<9 Boxerul american Alberto Davila a devenit campion mondial la categoria cocoș (versiunea WBC), învingindu-1 prin K.O., în repriza a 12-a, pe mexicanul Francisco Beji- nes. Meciul s-a desfășurat Ia Los Angeles.

ATLETISM• Campionatul mondial feminin de pentatlon modern s-a încheiat Ia Goteborg cu victoria sportivei canadiene Lynn Chornobrywy — 5 328 puncte, urmată in clasamentul final de Anne Ahlgren (Suedia) — 5188 puncte și Sarah Parker (Anglia) — 5 082 puncte.în clasamentul final pe echipe, primul loc a fost ocupat de Anglia— 15 050 puncte, urmată de R. F. Germania — 14 870 puncte și Suedia— 14 709 puncte.

Politehnica Iași — Dinamo București 0—0, Gazdele s-au prezentat cu Lala de la Sportul studențesc (transferat în schimbul portarului Cimpeanu) ; oaspeții au jucat fără ex-ieșeanul Nemțeanu, Meciul a fost frumos, dirz, interesant, deși tabela de marcaj a rămas neschimbată. De ce nu s-a marcat ? De o parte, pentru că Bucu a apărat excelent ; de cealaltă parte, pentru că înaintașii ieșeni au ratat foarte mult. Dinamo se 'afirmă deci, și în acest campionat ca o formație redutabilă, greu de depășit chiar și acolo unde în primăvară suferise prima înfrîngere din campionatul precedent.F.C. Bihor — Corvinul Hunedoara 1—1 (0—0). Fiecare din cele două echipe realizaseră scoruri egale in etapa precedentă. Și de data aceasta au făcut la fel, deși bihorenii (care simbăta trecută jucaseră la Baia Mare) au avut acum avantajul terenului în fața hunedorenilor (cara nu. putuseră trece acasă de Sportul). Au înscris, în ordine, tînărul Tama® (min, 56) pentru gazde și de asemenea tînărul Mateuț (min. 80) pentru oaspeți.Steaua București — A.S.A. Tg. Mureș 5—0 (1—0). Jucătorii din Tg, Mureș au fost prezenți in meciul cu cel mai mare scor și în etapa precedentă, și acum; numai că atunci au fost ei beneficiarii. Steaua, cu echipa remaniată, a controlat tot timpul jocul și a etalat frumoase calități ofensive. La mijlocul terenului cel mai bun a fost Petcu, iar Ia înaintare tînărul Lăcătuș — autor 
a trei goluri (în min. 48, 72 și 75). Celelalte două goluri au fost înscrise de Pițurcă (min. 6) și Cîmpeanu (min. 83).Universitatea Craiova — F.C. Baia Mare 4—0 (2—0). Dacă portarul Feher nu se opunea de cîteva ori inspirat și eficace; scorul putea fi și mai mare. După „dușul" înviorător suportat în prima etapă la Bacău (cind a fost înfrîntă cu 0—1), Universitatea a jucat așa cum îi pretind numeroșii ei suporteri. Autorii golurilor : Irimescu (min. 22), Cirțu (min. 26), Cămătaru (min. 75) și Beldeanu (min. 88).Sportul studențesc — Dunărea C.S.U. Galați 3—0 (2—0). Primul a înscris noul venit — Coraș. Dar, par

Așadar, au și trecut 
două etape din noul cam
pionat de fotbal. Fiecare 
din cele 15 orașe ale țării 
reprezentate pe prima 
scenă a fotbalului nostru 
a găzduit cite un meci, 
sutele de mii de iubitori 
ai celui mai popular sport 
avind posibilitatea să vi
zioneze — la fata locului, 
din tribuna stadionului 
îndrăgit — primul dintre 
cele 17 spectacole in care 
își vor vedea jucind echi
pa acasă in această a 
66-a ediție. Ca să nu mai 
vorbim că șl radioul și 
televiziunea ne ajută să 
fim prezenți, intr-un fel 
sau altul, pe celelalte 
arene. Apropo de televi
ziune, să subliniem că ea 
s-a dovedit inspirată și in 
primă etapă (cind ne-a 
prezentat in culori „focul 
bengal" in oare arde ex
traordinara galerie rapi- 
distă), și în etapa de ieri 
(cind ne-a adus in case, 
alternativ, atît meciul de 
la Iași, cit și pe cel de la 
Craiova). Opțiunea n-a 

că dorind să reafirme și valoarea vechilor componenți ai echipei, Bucu- rescu a marcat apoi de două ori (min. 36 și min. 88) după acțiuni de toată frumusețea. în ciuda scorului „de forfait", gălățenll au reușit să
CLASAMENTUL 

după două etapa
1. Steaua 21106-13
2. Sportul 21103-03
3. F.C. Olt 21103-13
4. Dinamo 2 110 2-03
5. Univ. 2 10 14-12
6. F.C, Argeș 2 10 13-22
7. Petrolul 2 10 14-42

■ 9. F.C. Bihor 2 0 2 0 1-1 2
Corvinul 2 0 2 0 1-1 2

10, Poli lăți 2 0 2 0 0-0 2
11. Jiul 2 10 12-32

>13. S.C. Bacău 2 10 11-22
Chimia 21011-22

14. A.5.A. 2 10 13-52
15. Rapid 2 0 112-41
16. C.S. Tirgov. 20111-31
17. Dunărea 2 0 110-31
18. F.C. B. M. 2 0 110-41Etapa următoare (sîmbătă, 10 septembrie)F.C. Argeș — Steaua ; Jiul Petroșani — Dunărea C.S.U. Galați ; F.C. Bihor — Sportul studențesc ; F.C. Baia Mare — F.C. Olt ; Rapid — Corvinul Hunedoara ; A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea Craiova ; S.C. Bacău — Politehnica Iași J C.S. Tîrgovișțe — Chimia Rm. Vîl- cea ; Dinamo — Petrolul Ploiești.

contribuie șl «1 la un joc plăcut șl viu disputat.Petrolul Ploiești — Rapid București 3—1 (1—0). Era 1—0 în min. 10 (Si- maciu), 1—1 în minutul 49 (Petre Petre), însă... 2—1 în minutul 56 (Toma) și apoi 3—1 tn minutul 90 (Gălățea- nu). Rapidul a dominat mijlocul terenului, Petrolul a dominat careul Rapidului. E grea viața în „A“, dar se poate !
fost deloc tntimplătoare ; 
am urmărit astfel pe două 
dintre cele trei echipe 
care in curind vor avea 
de îndeplinit, in plus, si 
sarcini europene. Cu alte 
cuvinte, am fost cu ochii

tea Craiova și-a regăsit 
„apetitul" ofensiv, chiar 
dacă F. C. Baia Mare nu 
e Hajduk Split. Și, fiindcă 
amintim de adversara 
echipei din Bănie în 
primul tur al Cupei

DIN COLȚUL TRIBUNEI:

„EUROPENELE"
la etapă șl cu gindul la 
cupele continentale care 
bat la ușă. Si ce am con
statat 7

Am constatat că Dina
mo, campioana tării, este 
o formație solidă și bine 
articulată, mai pusă la 
punct declt anul trecut, 
de la care putem aștepta 
tu încredere rezultate mai 
bune decit în anul trecut.

Ne-am bucurat, pe de 
altă parte, că Universita

U.E.F.A., să spunem că 
antrenorul ei principal se 
afla și el la Craiova, in 
tribună ; lua notițe. Sigur, 
Universitatea va juca fără 
Ștefănescu in meciul de 
acasă (miercuri, 14 sep
tembrie), dar nădăjduim 
că Donase îl va suplini 
cu succes. Despre reveni
rea in formație a. titulari
lor Bălăci și Crișan încă 
nu se știe ceva încuraja
tor.

F.C. Olt — C.S. Tîrgovișțe 2—0 (0—0). La Slatina a avut loc mai în- tîi o festivitate cu semnificație : orașului i-a fost înmînat „Trofeul Pet- chowschi" decernat de ziarul „Sportul" pentru cel mai disciplinat public în campionatul trecut. Apoi Bărbu- lescu (min. 59) și State (min. 78) au concretizat o dominare căreia tîrgo- viștenii i se opuseseră multă vreme cu ambiție.Jiul Petroșani — S.C. Bacău 2—0 (2—0). Și aici meciul a început cu o mică festivitate : Dudu Georgescu (acum jucător la Bacău) a primit un buchețel de garoafe de la echipa Jiul în semn de „La mulți ani" cu prilejul celor 33 de ani pe care i-a împlinit in ziua de 1 septembrie. Cele două „extreme de buzunar" ale gazdelor (Băluță și Stoinescu) au tranșat victoria încă din prima repriză (min. 23 și 37).Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Argeș 1—0 (0—0). Mai întotdeauna vîlcenii au avut dureri de cap cu vecinii lor argeșeni ;. în toamna trecută chiar fuseseră învinși acasă, cu 2—0 de elevii lui Dobrin. Și acum meciul a fost foarte greu pentru gazde și era gata-gata să se încheie cu scor „alb" dacă în minutul 90 Alexandru nu împingea mingea în plasă pe Ungă portarul Cristian — pentru prima și ultima dată neatent în acest meci. Poate cind va reveni Gîngu (care și-a reluat antrenamentele) va reuși Chimia să fie mai percutantă in atac.Sinteza etapei : au fost înscrise 23 de goluri (21 de către gazde și 2 de către oaspeți), ceea ce înseamnă un spor îmbucurător față de prima etapă, cind se înscriseseră numai 14 goluri (11—3) ; performera etapei este Steaua, care datorită scorului-fluviu a preluat și primul Ioc in clasament ; în primele două etape nici o echipă n-a realizat maximum de puncte, dar toate au realizat cel puțin cite un nunct ; de data aceasta, gazdele au fost mai categorice — învingînd in șapte partide și lăsind oaspeților numai două puncte ; au fost acordate două lovituri de la 11 metri, una fiind transformată de Irimescu, cealaltă fiind ratată de Chihaia ; în clasamentul golgeterilor pe primul Ioc a trecut Lăcătuș (3 goluri) ; în cele două etape n-a apărut cartonașul roșu (nici să nu a,pară !).
Și ne-am mai bucurat 

că aceeași poftă de goluri 
a manifestat și Sportul 
studențesc. Care, de ase
menea, va avea un meci 
greu in deplasare, cu 
Sturm Graz. Sperăm însă 
că „alb-negrii" vor fi. in 
stare să se întoarcă din 
Austria cu fruntea sus.

Dacă vor juca bine „eu
ropenele", va putea juca 
bine și naționala — care, 
înaintea meciului din Ci
pru (12 noiembrie), vg 
mai intilnl Polonia (intr-o 
alcătuire cu tentă olim
pică) Țara Galilor și, pro
babil, o selecționată a ju
cătorilor profesioniști spa
nioli, pe toate trei in de
plasare.

Se înțelege, prin urma
re, că și in etapa urmă
toare, a treia, vom fi tot 
cu ochii pe cele trei eclii- 
pe europene și pe jucă
torii selecționați in lotul 
reprezentativ. Să le dorim 
tuturor preparative fruc
tuoase și o formă sporti
vă la valoarea posibilită
ților lor !

Grupaj realizat de Gheorghe MITROI

® întoarcerea din iad : SCALA 
(11 03 72) — 9 : 1L15 ; 13,30'î 13,45-î 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13.33; 15,45; 1&; 20, MELODIA (12 06 88)
— 9>; li, 15; 13,30-; 15,45; 18; 20,15.
0 Fata care vinde flori (Zilele filmu
lui coreean) : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15; 15; 17,15; 13,30-, PACEA (60 30 85)
— 15; 17,15; 10,30.
0 Vlad Țepeș : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12.; 16; 19.
0 Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(13 61 54) — 9-; 1L15; 13,30; 15,45; 18;
20-,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30.; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 3.1 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
G Program de desene animate — 9; 
10,30; 12; 13,30; 15, Croaziera — 16,30; 
19 : DOINA (16 35 38).
G B.D. Ia munte și la mare : GRIVI- 
TA (17 08 58) — 9; IT.,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
G Răzbunarea haiducilor : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30-; 19,30.
® Melodii Ia Costinești : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 1.7,15; 19,30-, MUNCA 
(21 50 49) — 15; 17,15; 19,30.
0 Haiducii lui Șaptecai : CULTURAL 
(83 5013) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.
® Secretul cifrulu! t FLOREASCA 
(33 29 71.) — 9 11-; 13; 15,30; 17,45; 20.
0 Vraciul : VICTORIA (16 28 70) — 0; 
11,30-; 14; 16,45; 19,30. FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30; 15,30; 18,30.
0 Imperiul contraatacă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (73 28 20)
— 18.
0 Acolo, pe poteci nevăzute — 9; 
11; 13.15; Departe de Tipperary — 
15,30; 17,45; 20 ; TIMPURI NOI
(05 60 10).
0 Madona păgînă î DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20.
0 Călăuza : UNION (13 40 04) — 10;
13; 16; 19.
0 Educația sentimentală & Dasei : 
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15,30;
17,30: 19.30.
0 Călătorul cu Cătușe : festival 
(15 61 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; UL.13;
13,30; 15,45; 18-; 20.
0 Am fost vecini : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19.30.
0 Ulzana, căpetenia apașilor ! FLA
CĂRA (20 33 40) _ 15; 17,15; 19,30.
O In umbra legii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
G Femeia dispărută : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15.
0 Vestul sălbatic; CAPITOL (16 20 17)
— 8,45; 11; 13; 15; 17; 19; 2L la gră
dină — 20.
0 Dublu delict : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45, Ia gră
dină — 20,30s VOLGA (79 7126) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; .18; 20,15, GRADINA 
LUCEAI’ARUL (15 87 67) — 20,30.
O Camionul de cursă lungă : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 01,15; 13,30;
15,45; 18; 20, COSMOS (27 54 95) —
9.30; 11,30; 13,30; 15.30; 1.7,30; 19,30i
© Omul păianjen se întoarce : TOMIS 
(21 49 46) — 9: 11,15: 13.30.; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 20,45, FLAMURA (85 77 12)
— 9 ; 11.; 13,15; 15.30; 17,45; 20. GRĂ
DINA GLORIA (47 46 75) — 20,15.
O Cascadorul Hooper: ARTA (21 31 86)
— 9; H; 13; 15; 17,15; 19.
0 La est de Java ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Buletin de București : GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
O Un comando pentru apa grea î 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20.3a
0 Clinele s GRĂDINA MODERN 
(23 71 01) — 20,30.
0 Domnul miliard s PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20^45.
© Toată lumea este a mea : ARENE
LE ROMANE (41 15 36) — 20.45.

teatre
0 Teatrul Național (1.4 717L sala 
mică) : Cartea lui Ioviță — 19,30; (sala 
Atelier) : Rom’ulus cel Mare — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, grădina Boema) : FbtbaJ la 
Boema —• 19,30; (grădina Batistei) : 
Funcționarul de Ia Domenii — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntărețul tristeții sale — 18,30.

® PULBERE DE ALU
MINIU. In prezent se experimentează în mai multe țări so- lidificarea ultrarapidă a pulberii de aluminiu, din care se pot obține, cu un consum mai mic de energie, piese avînd o rezistentă și durată de funcționare îmbunătățite. în industria aeronautică a U.R.S.S. s-au experimentat pulberi răcite la temperaturi apropiate de zero absolut. De asemenea, în S.U.A. se experimentează proiectarea cu viteză supersonică a pulberilor pe o suprafață criogenică.

* ® EXPERIENȚĂ DE
'ELEPATIE. O interesantă îrie de experiențe au organi- it doi fizicieni americani de la stitutul de cercetări din Stan

ford — R. Târg și G. Puthoff. Un grup de cercetători s-a deplasat în diferite locuri stabilite prin tragere la sorți, in timp ce alții care s-au izolat voluntar în încăperi ale institutului, fără a ști unde au plecat colegii lor, au încercat să-și reprezinte locul respectiv, descriindu-1 sau desenindu-1 pe hîrtie. Din -expediție s-au adus fotografii documentare care au fost comparate cu ceea ce au descris sau desenat ceilalți. Analiza a relevat un procent neobișnuit de mare de coincidențe. Cercetătorii au ajuns la următoarele concluzii : a) fenomenul telepatiei există în mod obiectiv, b) el nu depinde de distanță, c) capacitatea de „a vedea cu ochii altuia" este legată de emisfera dreaptă a crgierului și este prezentă, tn grade diferite. Ia multi oameni, 

ea putînd fi dezvoltată pe calea antrenam entel or.
• NOU SISTEM DE 

PROPULSIE A NAVE
LOR. Reduceri substanțiale ale cheltuielilor operaționale ale navelor ar putea fi obținute cu un nou sistem de cîrmă și elici cilindrice, conceput de inginerul norvegian Sverre Damm. Noutatea acestui sistem ccnstă in reducerea frecării, ca urmare a amplasării cîrmei intr-o poziție optimă in raport cu elicea, sporind astfel forța propulsivă a navei, în afară de economia de carburant, noul sistem creează un efect optimal al direcției atît la viteză ridicată, cit și la viteză redusă. Prototipul dînd satisfacție, «-a 

D
trecut Ia producția pe scară largă a noului sistem cu propulsare a navelor.

• DE CE AU DISPĂ
RUT MAMUȚII. Cura au su- praviețuit mamuții un timp îndelungat în condițiile gerurilor polare și de ce în cele din urmă au pierit ? Referitor la acest mister încă nedezlegat, oamenii de știință sovietici avansează o ipoteză interesantă. După ce au studiat cimitirele de mamuți descoperite pină acum, au ajuns la concluzia că in timpul iernii aceste animale hibernau la fel

PRETUTINDENIca urșii. Așa s-ar explica faptul că, de regulă, locurile in care au fost descoperite oseminte de mamuți se găsesc in albii vechi ale unor rîurl și în ripe. Cunoscînd respectiva particularitate â vieții mamuților, oamenii se apropiau de locurile de hibernare pentru a se aproviziona cu carne fără nici un risc. Mamuții au pierit atunci cind, în, urma schimbărilor climatice, stratul de zăpadă care le servea drept „plapumă" 
a devenit tot mai subțire și cind n-au mai putut rezista la frig.

• „NAS MECANIC". După cum relatează revista „Science Digest", care apare la New York, un grup de cercetători britanici sint pe cale de a realiza un așa-zis „nas mecanic" — dispozitiv capabil să distingă diferite mirosuri. Prototipul se compune din 400 de receptori de mirosuri, legați de un bloc de memorie electronică. Străduințele cercetătorilor nu constituie, după cum scrie revista, rodul unei fantezii, ci răspund unor necesități ale industriei cosmetice și alimentare, pentru asigurarea controlului de calitate. Pe lingă aceasta, un „nas mecanic" va putea detecta cu ușurință dacă șoferii au consumat sau nu băuturi alcoolica Înainte de a se așeza la volan.

® CARTE CU FILE 
DE AUR. în timpul lucrărilor efectuate în vederea restaurării unui templu vechi din Sri Lanka, arheologii au descoperit o carte cu totul neobișnuită, scrisă aproximativ pe la mijlocul primului mileniu al erei noastre. Ea s-a păstrat în mod excepțional de bine, deși a zăcut sub pămint mai multe secole. Explicația este simplă : cele 14 file ale incunabulului sint executate din aur pur. Textul a fost gravat pe ele cu o rară măiestrie.

• MOTOR DIN CE
RAMICĂ. în Japonia a fost construit un motor din ceramică. 

pentru realizarea căruia nu sint necesare lucrări de uzinaj. După cum se știe, ceramica este un prost conducător de căldură și astfel motorul fabricat dintr-un asemenea material este mult mai economicos. El are, de asemenea, un randament superior și se strică mai greu în țări cu climă excesiv de caldă. în prezent, acest tip de motor este în curs de testare.
® UNGUENT DIN 

GRĂSIME DE NURCĂ. Un grup de specialiști au dovedit că grăsimea naturală de nurcă adăugată unui unguent obișnuit îi conferă acestuia calități curative suplimentare, ajutind Ia cicatrizarea rănilor, la combaterea proceselor inflamatorii etc.
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presedinîeie Nicolae Casa militează tei
pentru eliberarea

Mijloacele de informare in masă din diferite țări ale 
lumii continuă să publice articole și să difuzeze emi
siuni dedicate României, realizărilor poporului român 
în toate domeniile de activitate, relevind faptul că 
succesele cele mai de seamă pe calea făuririi unei 
vieți noi au fost dobîndite în perioada de cînd la 

tovarășul Nicolaecîrma destinelor țării se află 
Ceaușescu.

Sînt. relevate, totodată, bogata șl dinamica activitate 
Internațională a partidului și statului nostru, rolul de
terminant al președintelui Nicolae Ceaușescu în elabo
rarea și traducerea in viață o politicii externe româ
nești, propunerile și inițiativele de larg răsunet pe are
na mondială ale conducătorului partidului și statului 
nostru vizînd oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea 
dezarmării și rezolvarea celorlalte mari probleme ce 
confruntă omenirea.

Un NU hotărît amplasării
de noi rachete nucleare în Europa

Intr-un amplu grupaj de articole, publicate pe două pagini, cotidianul indian „NAȚIONAL HERALD" scoate în relief contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și transpunerea în practică a întregii politici interne și externe românești, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare ale ; țării noastre cu toate statele lumii, aportul valoros al conducătorului partidului și statului nostru la lupta pentru pace și dezarmare, la eforturile pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale.După ce prezintă saltul istoric realizat de România în dezvoltarea sa economică și socială, ziarul arată:„Pentru realizarea grandioaselor sale programe de prosperitate economică și socială poporul român are nevoie de pace, securitate și colaborare în întreaga lume. Președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, este un militant ferm pentru triumful păcii și prosperității în întreaga lume".Sînt Înfățișate apoi orientările fundamentale ale politicii externe românești, care poartă amprenta gîndirii politice clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.I Intr-un alt articol consacrat rela- ; țiilor economice externe ale Româ- i niei se subliniază : „Stabilitatea eco- > nomiei naționale a României, precum | și modernizarea industrială și continua îmbunătățire a structurii exporturilor . românești, prin creșterea volumului de bunuri cu un înalt proces de prelucrare, au Jiăcut din România o prezență activă și competitivă în schimburile economice internaționale".Cotidianul peruan „LA CRONICA" rezervă spații largi prezentării concepției politice și activității ample desfășurate de președintele Nicolae Ceaușescu pe arena internațională. în articolul intitulat „Numai pacea" se reliefează eforturile consecvente ale președintelui României pentru instaurarea unei păci trainice pe planeta noastră, bazată pe dreptate, echitate, independență și respect reciproc. Vocația de pace — notează ziarul — este o trăsătură definitorie a poporului român, a gîndirii sale și a modului său de viață de-a lungul secolelor. în continuare se evidențiază că atașamentul față de cauza păcii al poporului nostru și-a găsit expresia sa cea mai elocventă în perioada de cînd la cîrma destinelor României se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Numele președintelui Nicolae Ceaușescu — scrie cotidianul peruan — este evocat astăzi pe toate meridianele lumii in strînsă asociere cu aspirațiile vitale ale omenirii — pacea și colaborarea. Mesager al păcii, campion al înțelegerii între popoare, președintele României captează interesul și iși atrage colaborarea în toate părțile lumii, întrucît el dorește pacea și activează pentru instaurarea ei, nu numai pentru țara sa, ci și pentru întreaga umanitate".Sub titlul „Calea românească spre destindere", cotidianul italian „IL POPOLO" face o prezentare a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu privind promovarea destinderii și păcii în lumea contemporană. Articolul subliniază : „De mult timp vocea României, a președintelui ei, se aude

pretutindeni ș! nu există țară In care aceasta să nu fie cunoscută". Punînd în evidență „dinamismul și originalitatea politicii externe românești" și amintind recentele în- tîlniri ale președintelui României cu diferiți șefi de stat și de guvern, ziarul subliniază : „PreședinteleRomâniei promovează consecvent tezele care îi sînt scumpe și pe care le accentuează ori de cite ori situația o cere : necesitatea garantării independenței fiecărui popor, imperativul excluderii forței în raporturile dintre națiuni și al relansării procesului de destindere".De un larg ecou in paginile presei mondiale se bucură noul și importăn-

Presa scrisă, precum șl televiziunea din Elveția au prezentat pe larg conținutul mesajelor adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., relevînd perseverența cu care conducătorul partidului și statului nostru se pronunță și acționează pentru înfăptuirea unor măsuri de dezarmare nucleară. Cotidianul „NEUE ZURCHER ZEITUNG", sub titlul „Apel la dezarmare al

principalele propuneri formulate de conducătorul României socialiste.Ziarul „JORDAN TIMES" a publicat în prima pagină mesajele tovarășului Nicolae Ceaușescu adresate conducătorilor Uniunii Sovietice și S.U.A., evidențiind că „România se pronunță pentru amînarea amplasării noilor rachete americane în Europa, cere să se facă totul pentru a se ajunge la un acord corespunzător in cadrul negocierilor de la Geneva și pentru a se elimina în Întregime rachetele și armele nucleare continentul european".RADIOTELEVIZIUNEA DIANĂ „C.B.C." a reliefat

Ample acțiuni ale populației vest-germane împotriva sporirii 
arsenalelor nucleare

.. . președintelui Nicolae Ceaușescu", evidențiază că țara noastră acționează „pentru lichidarea totală a armelor nucleare de pe continentul european". Ziarul „BASLER ZEITUNG" inserează un amplu comentariu, in-
Largi spații în presa internațională consacrate reali
zărilor remarcabile ale poporului român, strălucitelor 
inițiative ale partidului și statului nostru pentru rezol

varea marilor probleme ale lumii contemporane

tul demers în favoarea dezarmării și păcii al conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin mesajele adresate recent conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. în problema opririi amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa și a. retragerii și distrugerii celor existente, a făcut încă o dată dovada unei înalte responsabilități istorice, a atașamentului nedezmințit la cauza nobilă a păcii și înțelegerii între popoare. In comentariile ei, presa din diferite țări ale lumii relevă poziția constructivă, principială, pe care România, președintele Nicolae Ceaușescu s-au situat în mod consecvent în. problema necesității opririi cursei periculoase a înarmărilor nucleare, înfăptuirii cu prioritate a unor măsuri de dezarmare nucleară, în special in Europa, unde se află concentrate cele mai mari cantități de armament nuclear, evidențiind, totodată, propunerile și inițiativele valoroase ale țării noastre, ale șefului statului vizînd reducerea armamentelor nucleare în Europa, crearea de zone denuclearizate în Balcani șl in alte părți ale continentului nostru, eliberarea Europei și a întregii lumi, de coșmarul nuclear.Cotidianul italian „AVANTI" scrie: „O nouă inițiativă destinată să ducă la evitarea unei agravări a cursei înarmărilor, îndeosebi a cursei înarmărilor nucleare și a rachetelor nucleare în Europa, a fost întreprinsă de președintele României, Nicolae Ceaușescu, prin mesajele adresate lui Iuri Andropov și Ronald Reagan". Cotidianul italian reproduce pe larg conținutul mesajelor, relevînd că, in concepția șefului statului român, este necesar să se facă totul pentru succesul negocierilor sovieto-ameri- cane de la Geneva, iar în cazul in care pină Ia sfirșitul acestui an nu se va ajunge la un acord trebuie făcut totul pentru a se conveni ami- narea amplasării de noi rachete nucleare in Europa, cel puțin pină la sfirșitul anului 1984 sau începutul a- nului 1985, urmind ca în această perioadă să fie continuate negocierile pentru a se realiza o înțelegere.

titulat „Dezarmarea — noi inițiative", în care se apreciază că apelul președintelui României „aduce un suflu nou in politica internațională de dezarmare".Sub titlul „România cere U.R.S.S. și S.U.A. să amine amplasarea în Europa a unor noi rachete nucleare", ziarul venezuelean „EL UNIVERSAL" a publicat un articol în care se menționează : „Președintele Ceaușescu a arătat că, chiar dacă la convorbirile sovieto-americane de la Geneva asupra limitării rachetelor amplasate în Europa nu se va ajunge la un acord înainte de sfirșitul anului, trebuie să se amine amplasarea, de noi rachete pină la sfirșitul anului 1984 sau începutul anului 1985 și să se continue negocierile".Ziarele centrale mexicane „EL NACIONAL" și „EL DIA" au publicat articolele intitulate „Ceaușescu cere de urgență să se renunțe Ia instalarea eurorachetelor" și „Ceaușescu insistă pentru oprirea cursei înarmărilor".Ziarul argentinian „CLARIN" a publicat articolul „Mesajele președintelui Ceaușescu", însoțit de fotografia șefului statului român, reluând

CANA- impor- tanța și actualitatea deosebite ale apelului adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. „România, care a trecut deja în mod unilateral la înghețarea bugetului ei militar — se arată in comentariu — cere celorlalte state să întreprindă măsuri concrete în domeniul dezarmării, în primul rînd al dezarmării nucleare".Ziarul „PRAVDA", organ de presă al C.C. al P.C.U.S., publică o informație în care prezintă realizările colectivului muncitoresc de la uzina bucureșteană „Electrotehnica" în introducerea progresului tehnic.Relatind despre bogata activitate internațională a țării noastre, cotidianul cehoslovac pentru tineret „MLADA FRONTA" scrie : România se află în rîndul acelor state care depun eforturi pentru o pace trainică și înlăturarea pericolului de război, în actuala situație internațională complicată, România luptă pentru încetarea cursei aberante a înarmărilor și sprijină inițiativele care ar putea duce la dezarmare, în primul rînd Ia dezarmarea nucleară.Revista „FALESTIN AL-TAWRA", organ central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a publicat un cuprinzător articol despre România, reluat și în transmisia agenției palestiniene de presă W.A.F.A. Intitulat „Relațiile palestiniano-române — relații deosebit de prietenești", articolul relevă, între altele : „Palestinienii sînt profund impresionați de prietenia manifestată permanent de poporul român față de cauza dreaptă a poporului palestinian, pentru care vom păstra întotdeauna cea mai profundă recunoștință. Rolul și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu în vederea statornicirii unei păci juste și trainice in Orientul Mijlociu sînt apreciate în mod cu totul deosebit de poporul palestinian, de militanții revoluției palestiniene. Prietenia caldă, tovărășească dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, a contribuit la dezvoltarea relațiilor dintre România șl Organizația pentru Eliberarea Palestinei la un nivel foarte ridicat".(Agerpres)
Fagențiile de presă transmitCOMITETUL O.N.U. PENTRU DECOLONIZARE a cerut lichidarea neîntîrziată a tuturor bazeior militare din teritoriile coloniale și dependente. într-o rezoluție adoptată în acest sens, se relevă că militarizarea teritoriilor coloniale și dependente contravine O.N.U. și Declarației cu acordarea independenței popoarelor coloniale.

ganizarea de alegeri în țară în 1985 — transmitLatina, E.F.E. și agențiile Prensa I.P.S.
statutului privire la (arilor șiALEGERI

CONGRES. La chis, în prezența partid și de stat, lucrările celui de-al V-lea Congres al Federației naționale a femeilor — anunță agenția China Nouă. Congresul va discuta rolul ce revine femeilor in procesul de modernizare a țării.
Beijing s-au des- conducătorilor de

PROGRAMAREA DE ______ _____ÎN NICARAGUA. în cadrul unei I festivități oficiale care a avut loc la Managua, Humberto Ortega Saavedra, ministrul apărării națio- nale din Nicaragua, a anunțat or-
REMANIERE.Dom Mintoff, a maniere guvernamentală, în cadrul căreia șeful guvernului maltez a preluat și funcția de ministru de

. Premierul Maltei, a procedat la o re-

In fața bazei americane de la Mutlangen (R.F.G.), militanți pentru pace vest-germani au început seria de 
acțiuni de protest împotriva amplasării de noi rachete nucleare. După ce au marcat terenul din fața bazei cu 
emblema mișcării împotriva armelor atomice, demonstranții intenționează să organizeze o blocadă a zonei pusă 
la dispoziția trupelor S.U.A. pentru instalarea noilor rachete. Demonstrațiile de la Mutlangen, cărora li s-au 
alăturat personalități ale vieții publice vest-germane, inaugurează vasta campanie de protest împotriva sporirii 
arsenalelor nucleare, anunțată pentru toamna aceasta de militanții pentru pace și dezarmare din R.F.G.Telefoto : AGERPRES — ASSOCIATED PRESS

Promovarea cooperării 
între țările 

latino-americaneCARACAS 3 (Agerpres). — In perioada 12—21 septembrie, la Caracas se vor desfășura lucrările celei de-a IX-a reuniuni a Consiliului ministerial al Sistemului Economic Latino- American (S.E.L.A.) — transmiteagenția I.P.S. Participanții, miniștrii de externe și de finanțe din 26 de state membre, vor analiza problema promovării cooperării regionale . și a asigurării unei „securități economice" pentru țările din regiune.interne, transmite agenția Reuter. | Celelalte portofolii au fost repartizate după cum urmează : Joseph . Cassar, vicepremier și ministru al justiției și afacerilor parlamenta- ' re ; Carmelo Mifsud Bonnici, vicepremier și ministru al educației ; Alex Sceberras Trigona, ministru ■ al afacerilor externe și ministru al culturii.VIZITA ÎN PANAMA. Richard Stone, trimisul special al președintelui S.U.A. în America Centrală, a sosit la Ciudad de Panama pentru convorbiri cu președintele Ricardo de la Espriella. La sosire, emisarul american s-a exprimat in sprijinul eforturilor de pace ale „Grupului de la Contadora".

O importantă manifestare internațională sub ideile
generoase ale păcii, dezvoltării și înțelegerii

România găzduiește din nou o importantă manifestare internațională: 
reuniunea regională europeană consacrată Anului Internațional al Tine
retului, ce se va desfășura în perioada 5-9 septembrie la Costinești.

Eveniment cu o semnificație deosebită în contextul preocupărilor pri
vind dezvoltarea și evoluția tineretului de pe continentul nostru, ca și în 
planul mai larg al problematicii noii generații de pe toate meridianele 
lumii, reuniunea de la Costinești face parte din seria a cinci reuniuni re
gionale, convocate sub egida O.N.U. în scopul examinării problemelor 
specifice și comune fiecărei regiuni, avînd în vedere punerea în aplicare 
a Programului concret de măsuri și activități ce urmează a fi întreprinse 
înaintea și în timpul ANULUI INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI.

La actuala reuniune sînt invitate să participe toate statele din Eu
ropa, precum și S.U.A. și Canada. Vor fi prezenți, de asemenea, observa
tori din partea altor state membre ale O.N.U., precum și reprezentanți ai 
organismelor și agențiilor specializate ale O.N.U., ai unor organizații negu
vernamentale de tineret.

ternațional a problematicii tineretului, președinte al Comitetului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. a fost ales reprezentantul român, tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.Rezultatele reuniunilor regionale pentru Africa, Asia și Pacific consacrate A.I.T., ca și, în general, modul în care se realizează Programul concret de măsuri și activități în vederea A.I.T., demonstrînd interesul deosebit de care se bucură problematica A.I.T. în rîndul maselor de tineri de pe toate meridianele, al statelor membre ale O.N.U., al instituțiilor specializate din sistemul Națiunilor Unite atestă va-

specifice comune ce preocupă tînăra generație de pe toate meridianele și, în special, de pe continentul nostru. In acest spirit, este de așteptat ca, la reuniunea de la. Costinești, să fie adoptat un plan regional de acțiune, care să înscrie recomandări și acțiuni vizînd întărirea colaborării între statele europene în soluționarea problemelor tinerei generații, inclusiv asigurarea dreptului la muncă, educație, sănătate, cultură, să creeze condiții de natură a permite accesul larg al tineretului la luarea deciziilor, la organizarea și conducerea societății.Realitățile de pe continent impun cu acuitate măsuri și acțiuni care să

Premierul suedez se 
de consolidare aSTOCKHOLM 3 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul Conferinței internaționale cu tema „Securitatea colectivă", ale cărei lucrări se desfășoară la Stockholm, din inițiativa Institutului internațional pentru cercetări în domeniul păcii (S.I.P.R.I.), primul ministru al Suediei, Olof Palme, a subliniat că principiul securității colective ate Ia bază cointeresarea tuturor statelor

pronunță pentru măsuri 
păcii și securitățiiîn preîntîmpinarea războiului. Acestui obiectiv — a spus el — trebuie să-i slujească tratativele privind reducerea arsenalelor nucleare existente și limitarea noilor tipuri de armament, ca și elaborarea unor măsuri de încredere între state.Olof Palme ș-a pronunțat în fa-, yoarea. unui dialog constructiv Intre test și Vest, în Interesul securității și păcii pe planeta noastră. i.

ZAMBIA

Pentru soluționarea pașnică a problemelor AfriciiLUSAKA 3 (Agerpres). — Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate statele ce luptă pentru pace și progres social, împotriva rasismului și apartheidului sînt principalele coordonate ale politicii externe zambiene, a declarat, Ia Lusaka, președintele țării, Kenneth Kaunda. Zambia, a subliniat el, se pronunță pentru reglementarea politică a stărilor conflic- tuale din diferite regiuni ale lumii. In acest context, președintele Kaunda a relevat necesitatea încetării imixtiunilor în treburile interne ale

statelor africane, evidențiind portanta intensificării eforturilor Organizației Unității Africane pentru reglementarea pașnică a problemelor divergente ale continentului.Referindu-se la situația din Namibia, președintele Kaunda a reafirmat că problema libertății și Independenței acestui teritoriu nu trebuie condiționată de nici o chestiune, fiind necesară reglementarea ei potrivit aspirațiilor legitime ale poporului namibian, în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale O.N.U.

lm-

altă

Organizarea în România a acestei reuniuni regionale europene dă o elocventă expresie înaltei prețuiri de care se bucură concepția generală a țării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la statutul, rolul și locul tinerei generații în lumea contemporană, ca o puternică forță socială a progresului, democrației și păcii, capabilă să-și asume responsabilități din cele mai înalte in toate problemele, să participe activ la modelarea societății, la adoptarea deciziilor cu privire la prezentul și, in special, la viitorul popoarelor.Concepția profund umanistă, revoluționară a președintelui României cu privire la rolul și locul în lumea contemporană al noii generații — cu imensul său potențial, cu marea sa pondere în toate sectoarele activității economice, politice și creației spirituale — a constituit fundamentul multiplelor inițiative și acțiuni întreprinse de țara noastră pe plan internațional. După cum este știut, ca urmare a unei inițiative românești a fost înscris, încă în anul 1965, pe agenda Adunării Generale a O.N.U., pentru întiia oară în istoria organizației, un punct privind educarea umanis-

Reuniunea regională europeană consacrată Anului 
Internațional al Tineretului — Costinești, 5-9 septembrie

tă a tinerel generații. Este vorba de cunoscuta „Declarație cu privire Ia promovarea în rindurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare". Acestei inițiative i-au succedat altele, in cadrul O.N.U., cit și al altor instituții internaționale, fiind adoptate, de atunci pină acum, peste 30 de rezoluții privind tineretul — iar România figurînd permanent ca autor sau coautor al acestor documente. încununare a tuturor acestor acțiuni a fost proclamarea de către Adunarea Generală a O.N.U.. în temeiul unei inițiative promovate de România, a anului 1985 dreot „AN INTERNATIONAL AL TINERETULUI" (A.I.T.) sub deviza „PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE". Ca o largă recunoaștere a meritelor și contribuției României la elaborarea și susținerea acestei inițiative, în general în promovarea pe plan in-

Iabilitatea inițiativei românești. Cu deosebită pregnanță s-a evidențiat faptul că atît pregătirile, cit și marcarea Anului Internațional al Tineretului pot și trebuie să ofere cadrul unei evaluări complexe a condiției economice, social-politice și culturale a tineretului din diverse regiuni ale lumii, în vederea identificării celor mai potrivite căi șl mijloace de promovare, pe plan național și internațional, a statutului activ al tinerei generații, asigurînd dreptul său la muncă, educație șl cultură, participarea sa largă la procesul dezvoltării, la deciziile politice și sociale, 'la dezvoltarea și soluționarea problemelor majore ale epocii noastre.Aceste cerințe relevă însemnătatea actualei reuniuni regionale europene pentru mobilizarea eforturilor la scară națională și internațională, în vederea soluționării problemelor

contribuie la asigurarea unei mal largi participări a tineretului din. Europa la dezbaterea și soluționarea problemelor majore ale epocii noastre. Efectele grave ale actualei crize economice și sociale se răsfrîng în mod dramatic asupra destinului a milioane și milioane de tineri din țările capitaliste: numărul tinerilor din aceste țări rămași fără lucru reprezintă peste 40 la . sută din totalul forței de muncă neocupate, limitările în ce privește dreptul la muncă se conjugă cu felurite restricții în domeniul educației, calificării profesionale, culturii etc. Or, cum este în firea lucrurilor, tineretul își dorește și militează pentru realizarea unei societăți, bazată pe o dezvoltare economică sănătoasă, care să-i îngăduie să-și transpună în viață talentul, forța creatoare, priceperea, cunoștințele-.Povara cursei înarmărilor, care

deturnează în scopuri distructive uriașe mijloace din bugetele statelor, agravează și mai mult aceste fenomene negative. Tineretul european nu privește și nu poate privi cu pasivitate aceste stări de lucruri. Mai mult decît oricine, noua generație. dornică să se bucure de viață, de binefacerile civilizației umane, se opune aberantei curse a înarmărilor, pentru că, prin forța lucrurilor, tineretul reprezintă grupul cel mai vulnerabil în cazul unei conflagrații, însăși istoria demonstrează că, de-a lungul războaielor trecute, prețul de singe cel mai scump l-au plătit tinerii. Cu atît mai mult astăzi, cînd un război atomic ar însemna însăși negarea oricărui viitor, noua generație europeană, ca și de pe alte continente, și-a stabilit ca obiective fundamentale ale luptei sale oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare. Desfășurind diferite forme de acțiune, tinerii din țările Europei, ca și din restul lumii s-au aflat și se află în primele rînduri ale marilor manifestații pentru oprirea amplasării noilor rachete nucleare pe continentul nostru și trecerea la retragerea și distrugerea celor existente, pentru măsuri autentice de dezarmare și asigurare a păcii pe continent și pe întreaga planetă, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la existență.Tineretul român, răspunzînd înflă- căratului apel de pace, inițiativelor președintelui țării, a participat și participă activ la amplele acțiuni în sprijinul păcii, unindu-și glasul cu cel al tinerei generații de pe alte meridiane în nobila luptă împotriva cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea năzuințelor tuturor popoarelor de a trăi în liniște și siguranță. Milioane de tineri din patria noastră socialistă și-au pus semnătura pe Apelul adresat sesiunii speciale a O.N.U. pentru dezarmare. Participarea largă a tineretului român la manifestările pentru pace a pus în lu-

mină angajarea militantă și responsabilă a tinerei generații din țara noastră, voința sa neclintită de a acționa, în spiritul politicii externe a partidului și statului, pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru dezvoltarea pașnică a întregii omeniri.In același timp, tineretul României socialiste se pronunță, alături de tinerii din celelalte țări europene, de tinăra generație de pe întreg globul, pentru încheierea cu succes a reuniunii general-europene de Ia Madrid, pentru soluționarea pe căi pașnice, la masa tratativelor, a litigiilor și diferendelor dintre state, a tuturor problemelor deschise ale lumii contemporane, pentru lichidarea subdezvoltării care afectează două treimi din populația globului, inclusiv mase mari de tineri, pentru făurirea unei lumi noi, mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Alături de aceste probleme fundamentale, participanții la reuniunea de la Costinești vor aborda, firește, diferite propuneri și inițiative de larg interes pentru tineret care au format sau formează obiectul atenției organismelor O.N.U. sau altor foruri cu atribuții in domeniul tineretului. In rindul acestora se vor afla, desigur, proiectul de declarație propus de țara noastră privind drepturile și responsabilitățile tineretului — document menit să determine cu claritate statutul activ al tinerei generații, în contextul problemelor actuale pe plan național și internațional — propunerea privind crearea unui organism al O.N.U. pentru problemele tineretului și înființarea unui Centru internațional de documentare și cercetare în domeniul tineretului ș.a.Este de așteptat, de asemenea, ca dezbaterile reuniunii să cuprindă și alte domenii specifice tineretului continentului european, ca și de pe alte meridiane, pornind de la ideea că toate măsurile și recomandările ce vor fi adoptate se pot constitui într-un plan global de acțiune pe termen lung, care să contribuie la identificarea și punerea în practică a celor mai potrivite soluții menite să asigure tinerei generații posibilități reale de participare la eforturile naționale și internaționale consacrate păcii și dezvoltării, rezolvării tuturor marilor probleme care confruntă contemporaneitatea.
Valentin PAUNESCU

Buget de austeritate 
în OlandaHAGA 3 (Agerpres). — Guvernul Olandei a aprobat proiectul de buget pe anul 1984, care urmează să fie prezentat în parlament la 20 septembrie. In proiect sînt prevăzute economii ce urmează să fie realizata prin ridicarea impozitelor și reducerea cheltuielilor social-economice. Se prevede, de asemenea, reducerea deficitului bugetar, estimat, anul acesta, la 40 miliarde guldeni.Pe anul curent, majorările de im- I pozite, împreună cu reducerile de cheltuieli, au totalizat circa 13 miliarde guldeni, însă creșterea deficitului a determinat guvernul la noi ■ masuri în acest sens..J?.educerile de cheltuieli publice pe 1984 se vor face, în principal, pe seama diminuării alocațiilor pentru asigurările sociale și a salariilor an- gajaților publici, care vor intra în vigoare din ianuarie anul viitor.

Demonstrație reprimată 
de poliția regimului rasist 

de la PretoriaJOHANNESBURG 3 (Agerpres). — Poliția sud-africană a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a împrăștia o demonstrație organizată de elevii școlilor medii din Soweto — suburbia, africană a Johannesburgului — in semn de protest împotriva măsurilor arbitrare adoptate de autoritățile de la Pretoria împotriva profesorilor de culoare. Pentru a preveni continuarea manifestațiilor, regimul rasist de la Pretoria a hotărît închiderea tuturor școlilor pe o perioadă nelimitată. In jurul instituțiilor de învățămînt — relatează agențiile de presă — au fost postate efective ale forțelor armate sud- africane. . / zIn cursul Intervenției poliției, In rindurile participanților Ia demonstrație au fost operate arestări
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