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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a intîlnit ieri cu specialiști din domeniul 

construcțiilor de mașini agricole și din agricultură
Cu acest prilej, 

secretarul general 
al partidului a 
examinat stadiul 
realizării unor 
mașini moderne, 
complexe, desti

nate recoltării

porumbului și 
altor culturi, și 
măsurile între

prinse pentru con

țin ua perfecționa

re a mecanizării 
agriculturii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a analizat, luni dimineața, in cadrul unei întîlniri de lucru 
cu specialiști din domeniul construcțiilor de mașini agricole și 
din agricultură, modul în care au fost transpuse in practică 
indicațiile privind realizarea unor mașini moderne, complexe, 
destinate recoltării integrale a porumbului, pentru mecani
zarea altor lucrări.

La analiză au participat tovarășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al P.C.R., loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Ion Teșu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, 
cadre de conducere din institute de cercetare, proiectare și in
ginerie tehnologică din domeniul mecanizării agriculturii.Această nouă întîlnire de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu specialiștii constructori de mașini a evidențiat, încă o dată, preocuparea stăruitoare, permanentă a secretarului general al partidului pentru con

tinua modernizare a mecanizării agriculturii, in contextul dezvoltării întregii baze tehnico-materiale a acestui sector vital al economiei noastre naționale, supus unui complex proces înnoitor, in concordanță

cu exigențele impuse de înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Analiza s-a desfășurat direct in cimp. intr-un lan de porumb aparți- 
nind I.A.S. Afumați, din sectorul agricol Ilfov. Combinele au fost supuse unor exigente probe de lucru, dovedindu-și calitățile multifuncționale la recoltarea porumbului, depă- nușatul știuleților și stringerea și to- carea concomitentă a cocenilor, toate operațiunile fiind efectuate de aceste mașini complexe la o singură trecere. , în acest fel, terenul rămîne complet eliberat, permițîndu-se intrarea imediată a tractoarelor cu pluguri pentru executarea arăturilor de toamnă.Secretarului general al partidului i-a fost prezentată, mai întîi, combina autopropulsată C-6 P. Con- cepută să lucreze pe șase rînduri, ■ combina, echipată cu un motor de 195 CP, realizează o viteză de lucru de1 2,8—4 km pe oră, o viteză maximă de transport de 20 km/h, iar gradul de depănușare atins este de 96 la sută.în cadrul dialogului de lucru,

Pavcl Babiciu, directorul Institutului de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mașini agricole. informează că. acționindu-se in ltimina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, greutatea combinei C-6 P a fost redusă substanțial, mașina situîndu-se, din acest punct de vedere, la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. Se subliniază, totodată, că. in comparație cu celelalte combine utilizate in prezent,v C-6 P necesită forță de muncă aproape la jumătate, prilejuiește reducerea consumului de carburanți și a costurilor totale, realizind o calitate indiscutabil mai bună a masei vegetale recoltate.Urmărind modul de funcționare a combinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele muncii specialiștilor, constructorilor, recomandind ca, paralel cu fabricația de serie, să se urmărească, in timpul actualei campanii, comportarea mașinii, să fie in con-
(Continuare în pag. a III- a)

Stimați participant!,îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, participanților la această importantă reuniune internațională, un cald salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări.Reuniunea regională europeană consacrată Anului International al Tineretului — care își începe astăzi lucrările — constituie un eveniment de seamă in viața tineretului, ea fiind chemată să dezbată probleme de mare importanță pentru unirea forțelor tinerei generații și creșterea aportului ei la dezvoltarea economico- socială a fiecărei țări, la lupta pentru progres social, colaborare și pace în lume. Noi considerăm că actuala reuniune, ca, dealtfel, întreaga pregătire și desfășurare a Anului Internațional al Tineretului, trebuie să ducă la intensificarea participării tinerei generații din Europa și din toate țările lumii la eforturile generale pentru soluționarea marilor probleme ale epocii noastre, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, a păcii și colaborării.în viața internațională s-a ajuns la o încordare deosebită, la o intensificare fără precedent a cursei înarmărilor; ceea ce creează mari pericole la adresa păcii, independenței și vieții tuturor popoarelor. Problema fundamentală ,a epocii noastre este oprirea cursei Înarmărilor, trecerea la dezarmare, și in primul rînd la dezarmarea nucleară. Nici o rațiune nu poate justifica politica de înarmare, adoptarea de noi programe de amplasare și desfășurare a armelor nucleare 1 Trebuie făcut totul pentru oprirea amplasării, in acest ăn. a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune in Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente ! Noi considerăm că este încă timp ca, prin eforturi comune, șă se ajungă la un acord corespunzător in această privință. în cazul cînd nu se va ajunge la un asemenea acord pînă la sfirșitul acestui an. ar trebui să se convină aminarea amplasării rachetelor cel puțin pînă la finele anului 1984 sau începutul anului 1985, pentru a se da timpul necesar continuării cu toată hotărîrea a negocierilor. Este în interesul vital al tuturor popoarelor, al tinerei generații de a lupta în modul cel mai hotărît pentru ca Europa — de pe care au izbucnit in secolul nostru flăcările a două războaie mondiale — să devină un continent al păcii și colaborării, fără rachete, fără arme nucleare, de nici un fel 1Tineretul trebuie să se angajeze cu toate energiile în această' luptă, să militeze activ. împreună cu popoarele țărilor lor, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru reducerea cheltuielilor militare, pentru crearea de zone denuclearizate in Europa și în alte regiuni ale lumii, pentru adoptarea de măsuri practice, concrete, de dezarmare. Este necesar să se acționeze cu cea mai mare hotărire pentru eliminarea forței și a amenințării cu forță în relațiile internaționale, pentru solu

ționarea tuturor problemelor și conflictelor dintre state numai și numai prin mijloace pașnice, prin tratative, în zilele noastre nu există imperativ mai arzător decit de a preveni războiul, de ă apăra pacea, securitatea și viața popoarelor, de a îndepărta primejdia unei catastrofe nucleare 1Lupta tinerei generații pentru pace și dezarmare trebuie să se împletească strins cu lupta popoarelor pentru lichidarea subdezvoltării — grav anacronism ce afectează peste două treimi din populația globului —. a marilor decalaje economice și sociale dintre țările sărace și cele bogate, pentru instaurarea unei noi ordini economice, bazate pe deplină egalitate și echi- 'tate, care să asigure progresul mai rapid al țârilor rămase in urmă, să înlesnească accesul larg al popoarelor la cuceririle științei și tehnicii moderne.în cadrul Anului Internațional al Tineretului, trebuie acordată o atenție deosebită problemelor fundamentale ale tineretului, legate de asigurarea dreptului la muncă, la învățătură, la sănătate și cultură, la instrucție și educație. Este necesar să se întreprindă măsuri ferme pentru lichidarea șomajului, pentru reducerea cheltuielilor militare și crearea de noi locuri de muncă, pentru înlăturarea oricăror discriminări sociale și rasiale care mai împiedică tineretul din multe țări ale lumii să se afirme plenar în muncă, în viata socială și in conducerea societății.Tuturor statelor, guvernelor și popoarelor le revine nobila misiune de a forma tineretul în spiritul patriotismului, al păcii și prieteniei, al răspunderii pentru cultivarea și dezvoltarea marilor valori ale științei și culturii, ale civilizației umane. în același timp, este necesar să se acționeze cu forțe unite împotriva concepțiilor și mentalităților retrograde naționaliste, șovine, a rasismului și; neofascismului, a propagandei războinice, a tuturor practicilor și manifestărilor care înjosesc ființa umană.Făurind orânduirea nouă, socialistă, poporul român face totul pentru ca tineretul patriei noastre să se dezvolte intr-un spirit sănătos, in spiritul muncii, al dragostei față de țară, al înțelegerii și colaborării cu celelalte popoare, al angajării și răspunderii față de destinul de pace și liniște al lumii în care trăiește. Si în viitor tineretul român va conlucra strîns, pe multiple planuri, cu tineretul din Europa și din întreaga lume, pentru triumful luptei pentru pace, securitate și dezarmare, pentru colaborare și destindere internațională.Exprimîndu-mi. convingerea că reuniunea dumneavoastră se va înscrie ca o contribuție de seamă la buna pregătire și desfășurare a Anului Internațional al Tineretului — care va trebui să constituie cadrul unor ample manifestări menite să afirme puternic voința și hotărîrea tinerei generații de a-și făuri un viitor fericit, de pace, bunăstare și progres — urez succes deplin lucrărilor sale 1
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în Capitală și-a deschis ieri lucrările

CEL DE-AL 29-LEA SIMPOZION INTERNAȚIONAL DE MACROMOLECULE
Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu

Doamnelor și domnilor.
Tovarăși,Simpozionul Uniunii Internaționale de Chimie Pură și Aplicată, care reunește astăzi în capitala României socialiste un mare număr de oameni de știință și cercetători chimiști, oferă prilejul unei largi dezbateri și al unui rodnic schimb de experiență și de informații în domeniul macromolecule- -lor — domeniu deosebit de important al chimiei moderne.La deschiderea lucrărilor simpozionului doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la a- ceastă importantă reuniune științifică internațională, un salut călduros și c.ele mai bune urări din partea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a Guvernului român, a. Consiliului de Stat, precum și a președintelui Republicii Socialiste România. (Vii aplau

ze).Apreciem, că asemenea reuniuni, și, în general,. întărirea contactelor între oamenii de știință, a colaborării și conlucrării, lor pentru promovarea cercetărilor în domeniul chimiei, au o însemnătate deo

sebită pentru asigurarea progresului economic- și social al tuturor țărilor, pentru punerea tot mai largă in valoare a resurselor naționale și sporirea cantității de bunuri puse la dispoziția societății, pentru ridicarea nivelului general de viată și de civilizație al fiecărui popor.în epoca noastră, de amplă desfășurare a revoluției tehnico-știin- țifice, de adîncire fără precedent a procesului cunoașterii, chimia joacă un rol deosebit de important, afirmîndu-se ca o forță a progresului. contemporan în tot mai multe domenii, ale producției moderne. Este bine cunoscut că, pe plan mondial, cercetarea in domeniul chimiei este chemată să răspundă unor cerințe tot. mai largi legate de crearea de noi materiale și înlocuitori cu caracteristici superioare,. de valorificarea complexă a resurselor minerale și vegetale, de elaborarea unor tehnologii moderne de înaltă eficiență.în domeniul polimerilor — domeniu pe care-1 abordează lucrările simpozionului nostru — cercetarea și producția au înregistrat în ultimii ani, și vor continua să în

registreze și în viitor, unul din cele mai rapide ritmuri de dezvoltare, în cadrul acestor cercetări un interes deosebit suscită polimerii de înaltă performanță, rezistenți la diverse temperaturi, la acțiunea luminii, la oxidare, cu proprietăți electrice speciale, superizolatoare și superconducătoare, care asigură satisfacerea mereu mai diferențială a variatelor cerințe ale producției și consumului. Ținînd seama de consecințele crizei petrolului, tot mai multe țări își îndreaptă forțele de cercetare din domeniul chimiei spre căutarea de noi surse de materii prime pentru producția de polimeri. între care cărbunele, șisturile bituminoase, biomasa și altele.în cadrul politicii sale generale de construcție socialistă, România pune pe primul plan dezvoltarea puternică a forțelor de producție, creșterea susținută a industriei, agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne. Odată cu dezvoltarea puternică a bazei materiale,
(Continuare in pag. a Il-a)
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Astăzi sosește în țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, 
președintele Republicii Botswana, Quett K. J. Masire, 

împreună cu doamna G. Masire
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Botswana, președintele Partidului Democratic din Botswa
na, Quett K. J. Masire, împreună cu doamna G. Masire, sosește 
astăzi intr-o vizită oficială de prietenie in țara noastră.Quett Ketumile Joni Masire s-a născut la 23 iulie 1925 in localitatea Kanye din Districtul de sud al Botswânei. Și-a făcut studiile la Institutul Tiger Kloog. A devșnit profesor in 1950, an în care a fondat și Școala secundară Seepapitso din localitatea natală. După ce, în anul 1958, îmbrățișează ziaristica, Quett K. J. Masire devine director al ziarului „African Echo“, publicație care se bucura de o mare răspindire in rindul populației de culoare din întreaga Africă australă.Desfășurînd o susținută activitate politică, Quett K. J. Masire este fondator al Partidului Democratic din Botswana, El deține funcția de secretar general al acestui partid din 1962 pină în 1980. în intervalul

1962—1967 este și redactor-șef al ziarului „Therisaiiyo", organul central al Partidului Democratic din Botswana. A fost membru al Consiliului legislativ al protectoratului Bechua- naland in perioada 1962—1965, iar din anul 1965 este deputat a! Adunării Naționale.La proclamarea independentei țării, in 1966, este numit vicepreședinte al republicii, precum și ministru al finanțelor și planificării dezvoltării.La 18 iulie 1980, Quett K.J. Masire este ales președinte al Republicii Botswana.Pentru politica promovată de Republica Botswana, de consolidare a cooperării pe plan african și internațional, Quett
(Continuare în pag. a Vl-a)

Astăzi, in jurul orei 15,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Botswana, președintele Partidului Democratic din Botswana, Q. K. J. Masire, care, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, va efectua, împreună cu doamna G. Masire, o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră.
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PAGINA 2DE AL 29-LEA SIMPOZION INTERNATIONAL DE MACROMOLEGUȚE Un bun la Indemina tuturor
lucrătorilor din zootehnie:

Cuvjiiitarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu

Experiența fermelor fruntașe

< Urinare din pag. 1)asigurăm formarea de cadre bine pregătite, de specialiști capabili să asigure promovarea largă a progresului tehnico-științific în toate domeniile de activitate.în acest cadru, industria chimică ocupă un loc de seamă în programul de dezvoltare economico- sociajă a țării. Pe baza înfăptuirii unui. însemnat program de investiții, a fost creată o bază tehnică modernă, s-au construit uzine și combinate chimice de înalt nivel thhnic, capabile să producă o gamă largă de produse. Astfel, industria chimică realizează în prezent o producție de peste 300 de ori mai mare decît în perioada dinainte de război.. Ea deține astăzi un rol deosebit de important în valorificarea superioară a ■ resurselor naționale, în acoperirea tot mai bună a necesarului de materii prime și materiale- pentru diferitele ramuri ale economiei.Odată cu dezvoltarea puternică a1 bazei materiale a industriei chimice, s-au asigurat și specialiștii de înaltă calificare, precum și cadrul organizatoric necesar mai bunei desfășurări a activității de cercetare științifică. Astfel, au fost înființate și dezvoltate noi unități de cercetare pe profile de specialitate, reunite, toate, în cadrul unul Institut Central de Chimie. în a- ceste institute își desfășoară activitatea peste 20 000 de oameni ai muncii, iar în învățămîntul superior circa 850 de cadre didactice.Activitatea de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare este orientată în direcțiile principale ale progresului tei iile și științific, lucrările abordate viz'nd cu prioritate valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării, crearea unor produse și materiale noi obținute prin tehnologii moderne și în condiții de competitivitate calitativă și economică, deschiderea de noi drumuri în domeniul surselor de energie, perfecționarea tehnologiilor existente în scopul re-,, ducerii consumurilor energetice, de materii prime și altele.Acționînd cu fermitate în aceste direcții, cercetătorii și oamenii de .știință români, dezyolță, în.„ același timp, o colaborare -activă, largi contacte și schimburi de experiență cu cercetători din alte țări, inițiază și participă la programe concrete de cooperare tehnico-științi- l'.i-că internațională.în spiritul politicii generale, de largă colaborare, a României socialiste, dorim să întărim continuu - participarea noastră la cooperarea științifică internațională, la schimbul mondial- de valori științifice și tehnice, convinși că aceasta este în interesul tuturor popoarelor, ui cauzei progresului și înțelegerii în

Luni, 5 septembrie, s-au deschis In Capitală, sub auspiciile Uniunii internaționale de Chimie Fură și Aplicată — I.U.P.A.C. — lucrările celui de-al 29-lea Simpozion internațional de macromolecule.Sosirea în rotonda Ateneului Român a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință si Tehnologie, președintele Consiliului științific al Institutului Central de Chimie, a fost întîmp.inată eu aplauze prelungite și cu cele mai calde sentimente.Simpozionul — prestigioasă manifestare științifică internațională — reunește peste 430 de savanți și cercetători din 38 de țări ale lumii, cărora li se adaugă 700 de oameni da știință și cercetători români.în prezidiul ședinței de deschidere au luat loc tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prof. C. H. Bamford, președintele diviziei de macromolecule a I.U.P.A.C., membri ai conducerii I.U.P.A.C., alți oameni de știință străini și români.Deschizînd lucrările, prof. C. H. Bamford a spus :„Este o mare plăcere pentru min'e de a deschide lucrările acestui simpozion și de a vă adresa din partea I.U.P.A.C. cele mai bune urări de bine și de succes.Salutăm prezența în mijlocul ■nostru a doamnei academician Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al Guvernului român, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, remarcabil . om de știință, a cărei bogată activitate în domeniul polimerilor este bine cunoscută în întreaga lume. Sintem o- norati de această prezentă și de faptul că Domnia Sa se va adresa participanților în numele conducerii statului român". în continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea Uniunii Internaționale de Chimie Pură și Aplicată, Ia aportul ei în încurajarea continuă a colaborării și cooperării între chi- miști, la dezvoltarea, sub toate aspectele, a chimiei pure și aplicate. El și-a exprimat convingerea că, prin bogata tematică ce o abordează, prin numărul mare de participant!, simpozionul de la București va contribui la progresul chimiei, al științei in general.în încheiere, el a exprimat mulțumiri și a adresat felicitări organizatorilor pentru condițiile deosebi

tre națiuni. Ne propunem să dezvoltăm în continuare colaborarea cu institutele similare — din țările socialiste, din țările în curs de dezvoltare, din toate țările lumii — să acționăm împreună, pentru soluționarea unor probleme științifice și tehnice de interes comun.

Noi considerăm că astăzi, mai mult ca oricînd, oamenii de știință de pe toate meridianele, fără deosebire de convingeri politice, filozofice, trebuie să conlucreze tot mai strîns pentru a găsi soluții și a da răspuns marilor probleme ce confruntă omenirea — problemele dezvoltării, ale energiei și materiilor prime, ale alimentației, sănătății, apărării mediului înconjurător, ridicării calității vieții și atîtea altele.Viața, progresul contemporan cer să se asigure accesul larg și neîngrădit al tuturor, popoarelor,
PRIMA ZI A LUCRĂRILOR

te create desfășurării lucrărilor simpozionului.Apoi, el a adresat tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU rugămintea de a lua cuvintul.Cuvîntarea rostită de tovarășa Elena Ceaușescu a fost urmărită cu viu interes și subliniată cu aplauze.Prof. C. ii. Bamford a mulțumit tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru argumentata sa expunere, cere, prin actualitatea problematicii abord .e, va constitui un prețios stimulem pentru dezbate

al fiecărei țări — indiferent de mărime, nivel de dezvoltare sau orînduire socială — la cuceririle științei și- tehnicii moderne. în mod deosebit trebuie să se creeze condiții pentru ca țările în curs de dezvoltare — rămase în urmă ca o consecință a îndelungatei 

exploatări colo.niale, a. relațiilor de inegalitate și dominație — să beneficieze larg de aceste cuceriri în eforturile lor pentru lichidarea subdezvoltării, pentru punerea tot mai largă în valoare a bogățiilor naționale și înaintarea mai rapidă pe calea progresului economic și social. Aceasta face necesară întărirea continuă a conlucrării internaționale, în condiții de deplină egalitate, de respect al independenței și suveranității naționale, ele neamestec în treburile interne și avantaj reciproc.Considerăm, totodată, că, în zi

rile simpozionului, pentru activitatea de cercetare viitoare.In numele participanților, el a rugat să fie transmise președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și respectuoase mulțumiri pentru urările de succes transmise simpozionului.în continuare, prof. P. J. Flory (S.U.A.), prof. G. Smets (Belgia) și prof. N. A. Plate (U.R.S.S.) au adresat cuvinte de salut participanților și au urat succes deplin lucrărilor acestei manifestări științifice internaționale. 

lele noastre, nu poate exista îndatorire mai mare a slujitorilor științei decît aceea de a apăra pacea, cuceririle științei și civilizației umane, dreptul la viață, la existență liberă și demnă al tuturor oamenilor de pe planpta noastră.

Astăzi, cînd în -viața. internațională s-a ajuns la o încordare deosebită, cînd crește necontenit pericolul unui război nuclear, este mai necesar ea oricînd ca oamenii de știință din întreaga lume să-și unească eforturile și, împreună cu popoarele lor, cu toate forțele iubitoare de pace și progres, să se ridice cu hotărîre împotriva războiului și a înarmărilor, să acționeze cu toată energia pentru dezarmare, pentru pace.România socialistă se pronunță și acționează cu toată fermitatea pentru oprirea cursei înarmărilor

Vorbitorii au adresat conducerii de stat a României, președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu calde ’ mulțumiri pentru găzduirea in București a acestei reuniuni internaționale, ce confirmă prestigiul de care se bucură peste hotare cercetarea științifică și tehnologică românească din domeniul chimiei, progresele remarcabile obținute de industria noastră chimică. De asemenea,. a fost reliefat rolul simpozionului în stimularea unei largi conlucrări internaționale, in domeniul cercetării chimice, al știin

și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, pentru oprirea amplasării rachetelor nucleare cu fază medie de acțiune în Europa, retragerea și distrugerea celor existente, pentru o politică de în-’ țelegere, de respect al independenței naționale, de colaborare și pace între toate națiunile lumii. în lupta pentru înfăptuirea acestor deziderate fundamentale, poporul român întărește continuu conlucrarea sa cu toate popoarele iubitoare de pace, cu forțele progresiste din întreaga lume, cu marile mișcări pentru pace și dezarmare din Europa și de pe celelalte continente, cu toți cei care acționează pentru oprirea cursei înarmărilor și preîntîrnpinarea războiului, pentru securitate internațională.Oamenii de știință și cercetătorii din țara noastră, uniți în cadrul Comitetului Național „Oamenii de știință și pacea", sprijină în mod activ politica statului nostru socialist și, împreună cu întregul popor, acționează cu toată fermitatea pentru dezarmare, pentru înlăturarea pericolului nuclear, pentru ca, pretutindeni în lume, minunatele cuceriri ale științei și tehnicii să servească progresului și bunăstării popoarelor. Ei sînt și vor fi întotdeauna gata să-și unească forțele și să conlucreze activ cu oamenii de știință și cercetătorii din întreaga lume, pentru a se pune capăt politicii de înarmări, pentru a se renunța la fabricarea de noi și noi arme de distrugere în masă — nucleare, chimice, bacteriologice și altele.Ca oameni de știință și cercetători, avem marea răspundere și datorie să ne amplificăm eforturile, alături de popoarele noastre, ( susținînd larg mișcările pentru pace ce se desfășoară în întreaga lume, pentru oprirea cursei înarmărilor, a amplasării Jachetelor nucleare în Europa, pentru făurirea unei lumi a păcii și colaborării, fără arme și fără războaie.în încheiere îmi exprim convingerea că larga participare la acest simpozion internațional, schimbul de opinii și de informații științif ice ce se va realiza cu'acest- prilej vor contribui la mai buna cunoaștere a experienței și a realizărilor obținute de țările noastre în acest important domeniu al chimiei, și, totodată, vor duce la întărirea colaborării internațio- .nale și la o mai strînsă conlucrare între oamenii de știință, în interesul dezvoltării cercetării științifice în general, al progresului și prosperității țărilor noastre, al cauzei păcii in întreaga lume.Cu această convingere urez succes deplin lucrărilor simpozionului. (Vii aplauze).

ței în general, pentru creșterea aportului oamenilor de știință în lupta pentru asigurarea securității, păcii, progresului și înțelegerii intre națiuni.în plenul lucrărilor au fost prezentate comunicările tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — „Sisteme bloc copolimerice cu rețele diluate", și a prof. P. J. Flory, laureat al premiului Nobel — „Conformații ale macromoleculelor in faze condensate".Lucrările simpozionului continuă in șapte secțiuni de specialitate.

Comitetul județean de partid Bihor a înscris printre preocupările sale actuale dezvoltarea zootehniei cu majuscule. Afirmația se justifică prin remarcabilele rezultate obținute în ceea ce privește Unele laturi ale zootehniei. Nu în toate. Deocamdată. Tovarășul Gheorghe Laza, secretar al comitetului județean, ne spunea in acest sens : „La Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare, se
cretarul general al partidului a arătat 
că absolut in toate zonele patriei 
există condiții pentru creșterea ani
malelor. Județul nostru dispune chiar 
de condiții deosebite. Dar producția 
in zootehnie n-a fost și nu este încă 
pe măsura posibilităților. Situația'se 
datorește unei succesiuni in circuit 
de determinări negative de la cauză 
la efect și invers. Undeva, trebuia 
găsit punctul pentru ca succesiunea 
să fie plasată pe coordonate pozitive. 
Si acest punct l-am considerat a fi 
asigurarea unei bogate și complexe 
baze furajere. De baza furajeră de
pinde starea fiziologică a animalelor. 
Asigurarea unei furajări raționale a 
animalelor reprezintă un factor esen
țial în obținerea unor producții mari. 
Producțiile mari înseamnă apoi ve
nituri mari pentru unități. Aceasta 
permite, pe de o parte, sporirea câști
gurilor îngrijitorilor, determinînd co
interesarea și stabilizarea lor ; pe de 
altă parte, forma
rea de fonduri ne
cesare lărgirii ba
zei furajere, ridi
cării de noi con
strucții, creșterii 
efectivului de a- 
nimale. Cer
cul determinări
lor pozitive se 
reia astfel la cote 
superioare. Si in 
județul nostru a- 
vem exemple su
ficiente care demonstrează acest lu
cru. Evident, nu trebuie să se înțe
leagă . că nu ne ocupăm și de alte 
aspecte ale zootehniei".FAPTE CONSEMNATE PE ITINERARE BIHORENE O C.A.P. Călă- cea : averea obștească — 56 milioane lei din care 40 la sută revin zootehniei ; anul trecut, din 22 milioane lei venituri, 7,8 milioane au fost obținute în sectorul creșterii animalelor ; în acest an suprafața de pășunat a fost amplasată în vecinătatea fermei zootehnice ; în zootehnie muncesc cei mai buni cooperatori ; fluctuația forței de muncă — inexistentă • C.A.P.- Ținea : complexul tineret taurin : față de anul trecut suprafața cultivată cu furaje a fost extinsă de la 700 la 1 200 hectare ; au mai fost cultivate în plus 150 hectare cu sfeclă furajeră ; un prim rezultat — dublarea sporului de creștere în greutate O C.A.P. Tulea : o unitate a cărei zootehnie a reprezentat de mult timp o „problemă" ; anul trecut nu au ajuns furajele ; în prezent numai din prima coasă a fost acoperit necesarul de fin pentru întregul an, obți.nin- du-se. ,și. .un 'excedent de 2QQ .tbne ; producția de lapte față' de 1982 a crescut,’ dar rămine încă nesatisfăcătoare ® Comuna Nojorid : pentru a evita pierderile, suprafața cu finețe a fost împărțită în loturi de 40—50 ari și repartizate cooperatorilor pentru a fi cosite manual ; la prima coasă s-a obținut o producție de peste 30 tone la hectar ® Consiliul unic agroindustrial Sudrigiu : 55 lasută din suprafața destinată furajelor a fost cultivată cu leguminoase perene ; din prima coasă au fost obținute 3 000 tone de fin (în 1982 pe întregul an au fost recoltate 3 600 tone fin) ® Pășunea alpină Padiș, cea mai mare din județ : construirea de adăposturi, amenajarea de adăpătoare, asigurarea unei asistente sanitare permanente.ANALIZA CRITICA A REZULTATELOR. La una din plenarele comitetului județean care a analizat printre altele și situația din zootehnie, relevarea succeselor a trecut pe planul doi, dindu-se precădere depistării neajunsurilor care mai împiedică dezvoltarea acestui sector și măsurilor necesare înlăturării lor. Deși producția de furaje s-a dublat, evident un succes demn de luat in seamă (dar care nici n-a fost amintit la plenară), au fost criticate cu fermitate unele manifestări de automulțu- mire, deoarece asigurarea bazei furajere a fost considerată pe bună dreptate doar un început și nu o finalitate. „Cadrele de conducere din 
unele unități — se arăta în referatul prezentat cu acest prilej — sint 
extrem de mulțumite să afirme că 
«au furaje mai multe ca anul trecut 
și că sint asigurați în ceea ce privește 
furajele necesare pentru anul acesta». 
Considerăm greșit acest mod de'abor
dare a problemelor din zootehnie și 
trebuie să terminăm odată pentru 
totdeauna cu mentalitatea acelora 
care se simt «fericiți» atunci cind nu 
mai trebuie să cumpere furaje. Să 
se simtă fericiți numai atunci cînd 
odată cu asigurarea bazei furajere

Kdirnii politico-organizato
rice cu obiective clare, 
susținute cu consecvență 
pînă la finalizarea lor în 
dezvoltarea zootehniei ju

dețului Bihor

BUZĂU: Zestrea edilitară în continuă 
creștereHarnicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea județeană de construcții-montaj Buzău, angajat cu toate forțele in ampla întrecere socialistă, a reușit, în perioada care a trecut din acest an, să predea „la cheie" 850 de apartamente, noi spații comerciale însu- mind peste 1 600 metri pătrafi, noi săli de clasă și un internat pentru elevii liceelor industriale nr. 4 și 8 din municipiul Buzău. în același timp, a sporit zestrea edilitară din mediul rural. Astfel, in comuna Bozioru s-a dat în folosință un modern dispensar uman, la Măgura se află in stadiu de finisaj un frumos

ALBA: NoF construcții sociai-cutaaieZestrea edilitar-gospodărească a localităților județului se dezvoltă continuu. în perioada care a trecut din acest an, din fondurile statului și cu sprijinul activ al cetățenilor au fost construite și date in folosință 1 300 apartamente. 50 săli de clasă, 60 locuri în grădinițe, o cantină școlară, 9 cămine culturale 

obțin șl producțiile și sporurile în 
greutate prevăzute în plan". Au mai fost criticate și alte aspec.te, precum folosirea in mod necorespunzător a pășunilor naturale, slaba preocupare pentru asigurarea unui efectiv matcă corespunzător, nerespectarea perioadelor optime de recoltare.Acjiuni cu obiective clare, judicios concepute, succesive și organic legate intre ele, adecvate situațiilor, susținute cu consecvență pînă la obținerea rezultatelor scontate reprezintă o trăsătură caracteristică a activității politico-organizatorice desfășurate de comitetul județean de partid pentru realizarea programului de dezvoltare a zootehniei. O modalitate de lucru a biroului comitetului județean, a secretariatului o reprezintă inițierea, înaintea fiecărei analize, de controale efectuate de colective formate din activiști de partid și specialiști ai organelor județene de stat pentru a cunoaște sub aspecte multiple problemele ce urmează să fie abordate. Acțiunea nu este încheiată odată cu efectuarea analizei. Urmărirea perseverentă a aplicării măsurilor adoptate și, îndeosebi, sprijinul efectiv la fața locului pentru înfăptuirea lor sînt încredințate în continuare up activiști de partid și de stat ale căr ti constatări, observații, sugestii constituie după o anume perioadă de timp obiectul unei noi examinări in cadrul biroului sau secretariatului. Așa s-a procedat în ceea ce privește asigurarea calității furajelor combinate, întreținerea pășunilor alpine, cultivarea, recoltarea și conservarea furajelor.Schimburile de experiență nu reprezintă firește o noutate in munca unui organ de partid. Comitetul județean, în conceperea lor, le-a conferit însă o sporită funcționalitate. Un asemenea schimb de experiență a avut loc în cooperativa agricolă de producție Tulea, la care au participat primul secretar al comitetului județean de partid, membri ai biroului și secretariatului cu răspunderi în domeniul agriculturii, alți activiști de partid și cadre de conducere din zootehnia județului. Acțiunea impune atit caracterul unei modalități de cunoaștere a unor experiențe pozitive, cit și cel al unei dezbateri critice privind scoaterea efectivelor de animale la pășunat, urgentarea recoltării furajelor verzi și însămințarea porumbului în a doua cultură, amenajarea de pajiști cultivate, organizarea cositului și transportului furajelor.ACTIVITATEA POLITICO-EDU- CATIVĂ, MAI PUTERNIC RACORDATA LA CERINȚELE DEZVOLTĂRII ZOOTEHNIEI. Nu s-ar putea spune că ridicarea calificării și stabilizarea forței de muncă în zootehnie ar lipsi din atenția organelor și- organizațiilor' de partid ,din județ. Succesele înregistrate de unele unități fruntașe se explică tocmai privi accentul deosebit pus pe factorul om în contextul preocupărilor de a-1 influența și modela printr-o activitate politico-educativă eficientă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat această cerință în cuvinte pline de adevăr : „Să părăsim mentalitatea că în zootehnie poate lucra oricine ; aceasta este o meserie și trebuie făcută de buni meseriași. Să mobilizăm oamenii : să-i alegem pe cei mai buni, să-i școlarizăm permancr pentru a avea zootehniști buni". în ultimul timp însă, din păcate, abordarea acestui aspect a devenit in unele locuri marginală. Chiar și în referatul prezentat în plenara amintită, pilduitor în multe privințe, îndeosebi pentru spiritul său critic, referirile la stimularea, calificarea și stabilizarea forței de muncă nu ocupă decît opt rînduri. Ne-am interesat în aceeași ordine de idei ce fel de materiale de popularizare a experiențelor pozitive au fost editate în județ Și am. aflat că numai... un afiș. Oare n-ar fi util ca și alți îngrijitori să afle că cei care lucrează în sectorul zootehnic de la C.A.P. Călacea, ca de pildă Matei He, Moise lie, Florea Masca, Cornel Radu, obțin venituri anuale de peste 40 000 lei și că zootehnia bine organizată, practicată cu tragere de inimă, cu dragoste de animale, reprezintă o sursă de cîștiguri frumoase, sigure și stabile ?Fără a face abstracție de unele neajunsuri din activitatea politico- organizatorică a organelor și organizațiilor de partid din județul Bihor, continuarea strădaniilor întreprinse plasează zootehnia bihoreană — așa cum demonstrează rezultatele de pină acum — pe un drum promițător, cu perspectiva realizării acelei cotituri radicale pentru care există condiții deosebit de favorabile.

Constantin VARVARA 
Ioan LAZA

cămin cultural cu o capacitate de 400 locuri, iar la Ulmeni elevii vor învăța într-o nouă școală cu 8 săli de clasă. De asemenea, în localitățile Cindești, Rușețu, Maxenu și Puiești s-au dat în folosință noi săli de clasă, grădinițe și ateliere școlare. Ca urmare a unei mai strînse colaborări cu întreprinderea de materiale de construcții, constructorii buzoieni au predat, înainte de termenele prevăzute, multe dintre aceste obiective social-culturale, în- registrînd totodată importante economii la cheltuielile materiale. (Stelian Chiper).
cu 1 800 locuri, 3 dispensare umane, o sală de gimnastică și altele. Este semnificativ faptul că in ultimii 10 ani au fost puse la dispoziția oamenilor muncii din județul Alba 26 000 apartamente noi Ia Alba lulia, Cugir, Blaj, Aiud, Sebeș și in centrele muncitorești Zlatna și Baia de Arieș. (Ștefan Dinică).
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ieri cu spmlisii 6i domeniul cnsniitor sini agricole si lin agriciilîură

(Urmare din pag. I)• tinuare perfecționată, astfel ca , aceasta să ducă la sporirea gradului■ de fiabilitate.Au fost urmărite la lucru, deasemenea, alte două tipuri de! combine pentru recoltarea porumbului : combina tractată de. recoltat porumb C-3 P, destinată recol- : tării știuleților și tulpinilor de : porumb și tocării acestora din i urmă, și combina tractată CT-3 R, i de recoltat știuleți de porumb ne- : depănușați și tocarea tulpinilor. ! în legătură cu aceste mașini care i realizează recoltarea pe trei rînduri, ! tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut• ea, pe baza unor ansamble aflate■ în componența, combinei CT-3 R, să fie îmbunătățită mașina C-3 P și omologată ca o combină de-perspectivă. S-a indicat ca această combină să fie realizată pe un șasiu. mai ușor, 

folosindu-se un singur tractor atit pentru tractarea sa, cit și a celor două remorci destinate colectării porumbului și tocăturii de coceni.A. fost urmărită apoi la lucru combina C-8 P, acționată pe 8 rînduri și echipată cu motor . de 195 C.P. Apreciind caracteristicile tehnice ale combinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat că anual să se i-ealizeze 200—300 mașini, astfel ca în cjțiva ani să se ajungă la un parc de 1 000 de combine de acest tip.în ce privește combina autopropulsată C-1‘1 U, ,cu modul de recoltare1 și. depănușare a porumbului, s-a apreciat că ea' a reprezentat o fază de tranziție pină la .defiriitiVărda noilor modele, mai moderne și mai eficiente. Secretarul general al partidului a arătat că modulele realizate pină acum sint suficiente, C-14 U ră- minind prin excelență o combină pentru recoltarea păioaselor.

Pornind de la rezultatele bune obținute în proiectarea mașinilor multifuncționale pentru culesul porumbului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor să studieze posibilitatea realizării unei mașini similare pentru recoltarea mecanizată a culturii de f'oarea-soarelui. Potrivit indicațiilor secretarului general al partidului, viitoarea combină pentru floarea-soărelui trebuie să fie un model funcțional dispunînd de echipamente care să adune și să treiere capitulele și. concomitent, să recolteze și să toace tulpinile. S-a recomandat totodată, ca la proiectarea noii combine să se țină seama de posibilitatea folosirii pieselor tipizate care intră în componența mașinilor multifuncționale de recoltat porumb. De asemenea, secretarul general at partidului a cerut specialiștilor să aducă îmbunătățiri mașinii de semănat, astfel 

incit cu aceasta să se poată semăna cite două boabe de porumb la cuib.în cursul analizei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere la adresa muncii desfășurate de specialiștii în construcția de mașini agricole, recomandindu-le să acționeze cu mai multă energie, să-și sporească eforturile pentru a-și aduce o contribuție mai mare la soluționarea optimă a problemelor complexe pe care le ridică astăzi mecanizarea agriculturii.Secretarul general al partidului a vizitat in continuare Institutul CÎQ 
cercetări pentru legumicultu
ra și floricultură de la Vidra, care dispune de o suprafață de 680 de hectare, de instalații pentru iriga

rea terenurilor și alte mijloace pentru desfășurarea unei activități de cercetare științifică și de producție la un nivel corespunzător.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit pe un teren cultivat cu tomate, aflate in plin proces de coacere. a examinat cu atenție amplasarea culturii, densitatea plantelor, stadiul lor de dezvoltare și s-a interesat de producția care se poate obține.Gazdele informează că pe sola respectivă s-a experimentat un nou soi de tomate, destinat în primul jripd ...jndustpaliițării. a cărui proțluc- ■ți<ș m§dte...eșț<ț de 60—70 tone la hectar, si <:ă pe unele parcele cu tomate de masă s-a realizat o recoltă de 108 tone la hectar. S-a menționat că. pe baza experimentărilor succesive, s-a ajuns la determinarea unei coaceri concentrate, 

ceea ce favorizează recoltarea mecanizată.Secretarul general , al partidului a arătat că există soiuri mult mai. productive, cu fructul mai mare, in- sistind asupra necesității orientării activității de cercetare spre crearea acelor soiuri și hibrizi ce asigură ■producții mult sporite, o eficiență superioară a muncii în legumicultura.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a străbătut apoi câteva ferme specializate in cultivarea ardeilor, vinete- lor, verzei, dovleceilor .și altor legume.. .Conducătorul partidului șl statului nostru a subliniat că este necesar ca distanta între rînduri să fie diminuată, inclusiv in cazul experimentării unor noi soiuri de legume, să se stabilească tehnologiile optime, capabile să asigure producții supe

rioare și 1H "cerut să se ia măsuri pentru folosirea intensivă a terenurilor institutului, arătind că este posibil ca, din martie pină in octombrie, să fie amplasate 3—4 culturi succesive pe aceeași suprafață.în finalul vizitei, ca, dealtfel, in întreg cursul dialogului cu specialiștii institutului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat că sint necesare măsuri care să pună mai bine in valoare capacitatea productivă a pămintului, experiența cercetătorilor, ț în scopul realizării obiectivelor ’im- 1 portante ce le 'revin in dezvoltarea'1 și modernizarea legumiculturii. )Lucrătorii institutului s-au anga- x jat să acționeze cu hotărire pentru aplicarea orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul acestei vizite.
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PRODUCȚIA FIZICĂ - realizată integral la fiecare 
sortiment în condiții de calitate superioară!

în cîmp, în grădini, în vii și livezi

MII DE OAMENI HARNICI LA CULES
Cum s-a lucrat sîmbătă și duminică in unitățile agricole din județul Buzău

în încheierea anchetei " 
„Scinteii" pe tema realizării 
planului la producția fizică 
pe acest an, publicăm răspun
surile primite din județul 
Galați la întrebările redacției: ,

Decisivă este
4 Se știe că siderurgia, construc- 
8 țiile de mașini, industriile B» alimentară și ușoară, transporturile — deci o serie de sectoare de mare, importanță pentru economia națiorială — au o mare.pondere in activitatea productivă din județul Gaiați. De aici, atenția deosebită acordată respectării obligațiilor contractuale in fiecare unitate. Ca urmare a eforturilor depuse,' oamenii muncii din industria județului au reușit să depășească pianul pe opt luni la pro- ducția-marfă industrială cu 475 milioane lei. S-au realizat suplimentar circa 32 000 tone fontă brută, 15 500 tone oțel brut, 23 000 tone tablă și benzi groase și mijlocii, 1 270 tone. sîrmă-trasă la rece din oțel, 600 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie, 113 tone utilaje tehnologice pentru industria alimentară, 1 300 metri cubi prefabricate din beton armat, 88 000 metri pătrați țesături, 348 tone conserve de pește și altele. Cu toate acestea, planul nu a fost îndeplinit la un șir de produse : cocs metalurgic, oțel aliat, laminate finite pline. table subțiri și benzi din oțel laminate la cald și la rece, table și benzi din oțel inoxidabil și refractar, detergenți, lacuri și vopsele, mobilier din lemn, legume și fructe conservate, preparate și conserve din carne și altele.
Z Cauzele' acestor rămineri în urmă se datoresc neajunsuri- ■ lor manifestate in organizarea producției, lipsei unor piese, subansamble și echipamente din cooperări, neacoperirii in întregime cu contracte a producției. De asemenea, trebuie menționat că organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii dinunele unități nu au acordat atenția cuvenită funcționării judicioase

1. Care este stadiul realizării planului Ea producția 
fizică ?

2. Care sînî principalele cauze ale unor rămîneri 
în urmă ?

3. Ce măsuri s-au luai pe plan local pentru înde
plinirea integrală a planului ?

4. Ce probleme trebuie să rezolve ministerele de 
resort ?

activitatea fiecărui colectiv
Vasils COJOCARII 
secretar al Comitetului 

județean Galați al P.C.R.a agregatelor și. utilajelor, eliminării cauzelor care provoacă dese întreruperi accidentale ale instalațiilor, activității. de întreținere și reparații, folosirii integrale a fondului de timp și a capacităților de producție, disciplinei-in muncă.
SConștienți de faptul că in cea mai mare parte, aceste nea- • jimsuri ne aparțin, că eliminarea lor depinde de modul în care acționează organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile industriale, comitetul județean de partid a întreprins largi dezbateri în organizațiile de bază, a urmărit îndeaproape adoptarea unor programe concrete de măsuri pentru realizarea integrală a planului la toate sortimentele. De asemenea, colecti

încheiem ancheta-sondaj pe care ziarul „Scînteia" a făcut-o la sfirșitul a opt luni din acest an în cinci județe ale țării pe tema realizării ritmice, integrale, la toate sortimentele și în condiții de calitate superioară a producției fizice planificate. Care sint principalele concluzii ce se desprind ?• în multe întreprinderi și la un șir de produse fabr’ j in județele analizate (cărbune, oțel, utilaje tehnologice, mașini-unelte, țesături, cherestea ș.a.) planul a fost îndeplinit și chiar depășit, ceea ce evidențiază angajarea deplină in muncă a colectivelor de oameni ai muncii, hotârirea lor de a încheia cel de-al treilea an al actualului cincinal cu rezultate cit mai bune.O Organele și organizațiile de partid din unitățile economice, activiștii comitetelor județene de partid s-au implicat direct in problemele producției.• La o serie de produse, toate de mare importanță pentru economia națională, există insă restanțe (țiței,

utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului, Îngrășăminte chimice, mobilier din lemn, confecții textile ș.a.). De aceea, trebuie făcut totul pentru lichidarea rămînerilor in urmă.© Una din cauzele principale ale nerealizării planului o constituie funcționarea necorespunzătoare a mecanismului cooperării interuzinale. Datorită întîrzie- rilor in livrarea unor piese sau materiale de mică valoare nu pot fi finalizate produse complexe, de mare valoare, aflate intr-un stadiu avansat de execuție.
O în luna septembrie și în ultimul trimestru al anului se impune un sprijin concret, operativ, direct din partea centralelor industriale și ministerelor pentru soluționarea problemelor de care depinde realizarea exemplară, la toate sortimentele, a planului producției fizice.

Anchetă realizată de
Dan PLAEȘU 
Ion TEODOR

ve de activiști și specialiști din activul comitetului județean efectuează analize periodice in întreprinderi, acordind sprijin concret pentru soluționarea unor probleme. Un program special a fost adoptat, in scopul redresării activității in coaserii, astfel incit colectivele de aici să lichideze cit mai grabnic ră- minerile in urmă și să se încadreze in sarcinile de ' plan. La combinatul siderurgic am organizat dezbateri speciale in toate uzinele cu oamenii muncii, specialiștii și factorii de decizie in scopul întăririi ordinii și disciplinei, îmbunătățirii calității producției. La șantierul naval au fost inițiate întilniri cu maiștri, conducători ai locurilor de producție, cu specialiști in vederea creșterii răspunderii acestora, a tuturor oamenilor muncii față de nivelul și- calitatea producției- realizate. O mare atenție se acordă execuției navelor destinate exportului, realizării la termenele prevăzute a platformelor de foraj marin,
CITEVA CONCLUZII 

recuperării rămînerilor în urmă in livrarea celorlalte vase. Avind in vedere importanța deosebită a combinatului siderurgic, sarcinile ce. le avem in realizarea programului prioritar de construcții navale, activitatea complexă din celelalte Întreprinderi, județul nostru se bucură in mod permanent, de sprijinul conducerii partidului, al guvernului.
4 Pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan la pro-• ducția fizică, facem un apel tovărășesc către conducerile unor ministere, solicitînd sprijin in onorarea ritmică, a contractelor de cooperare și aprovizionare tehnico- materială, pentru acoperirea cu contracte a producției Ia unele sortimente și produse. Adresăm acest apel Ministerului Minelor (pentru Îmbunătățirea ritmicității in livrarea cărbunilor). Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor (in scopul asigurării capacităților de transport). Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini (pentru asigurarea cooperărilor necesare șantierului naval, întreprinderii mecanice navale, întreprinderii mecanice de echipamente hidraulice). Ministerului Industriei. Chimice (pentru livrarea materiilor prime contractate).Conștienți de marile răspunderi care le revin, comuniștii, toți oamenii muncii din industria județului nostru iși vor amplifica eforturile, vor acționa în așa fel incit aportul, industriei gălățene Ia realizarea pe țară a unei producții industriale .suplimentare de peste 12 miliarde lei să fie cît mai substanțial.

Din inițiativa comitetului județean de partid, zilele de sîmbătă și duminică. au fost decretate „zile- record" ale muncii pe ogoarele bu- zoiene. L-am rugat pe tovarășul Aurel Dan, secretar al comitetului județean de partid, să se refere la această inițiativă.— Este vorba despre o amplă mobilizare a tuturor forțelor la muncile timpului. pe care o vom face la sfirșitul fiecărei săptămîni. De fapt, este impropriu zis că numai zilele de simbătă și duminică vor fi „zile-record“. Acționăm prin toate mijloacele muncii politice și organizatorice ca, în fiecare zi din săptămină, să se lucreze la nivelul maxim al posibilităților de care dispun unitățile agricole. Comitetul județean de partid a hotărit ca in acest an să încheiem toate lucrările din campania de toamnă pină la sfirșitul lunii octombrie, inclusiv efectuarea ogoarelor de toamnă. în funcție de aceasta au fost stabilite termene și s-au asigurat forțele necesare pentru executarea în timp cit mai scurt a fiecărei lucrări în parte. ,Simbătă și duminică am trecut prin mai multe unități agricole bu- zoiene pentru a urmări, la fața locului, cum se acționează pentru ca rezultatele muncii pe ogoare să se situeze la cote superioare. O atenție deosebită s-a acordat stringerii și livrării legumelor la fondul de stat. Un prim succes : duminică s-a încheiat recoltarea cepei și a fasolei de pe toată suprafața cultivată. în grădinile de legume ale cob- perativelor agricole Gherăseni, Costești, Movila Banului, in fermele asociației legumicole Buzău și in cele aparținind întreprinderii de legume și fructe, ca să ne referim doar la citeva exemple, sute de oameni au participat la culesul, sortarea și transportul operativ al legumelor.Numai la C.A.P. Gherăseni, duminică se aflau in grădina de legume, la strinsul roșiilor, peste 350 de cooperatori. Pină după-amiază ei au cules mai mult de 70 tone de roșii, care au fost livrate in totalitate. To'varășul Valeriu Călin, președintele cooperativei, ne-a spus : „Avem o producție bună, atit la roșii, cit și la celelalte legume. Acum este important să grăbim culesul pentru ca nimic din recoltă să nu se piardă". Aici l-am, întilnit pe tovarășul Aurel Tănase, directorul I.L.F. Buzău, care ne-a dat citeva amănunte despre organizarea acestei acțiuni. „în toate unitățile agricole avem o producție bună de roșii. ceapă, ardei și de alte legume. 

Și. ceea ce este mai important, culturile sint încă in plină vegetație. De aici, irigarea lor continuă fără întrerupere. Aceasta ne dă garanția că vom avea de strins legume și în luna octombrie. Ținind seama de numărul mare de oameni mobilizați în aceste zile la culesul 'legumelor. au fost luate măsuri pentru folosirea eficientă a acestor forțe.S-au asigurat in plus 80 de mijloace de transport de la unitățile industriale din județ, ambalaje in numărul necesar, iar centrele de preluare funcționează pină seara tîrziu".în plină desfășurare .este acum și culesul strugurilor și al fructelor, „în acest an au fost făcute pregătiri temeinice — ne-a spus tovarășul Nicolae Vameșu, directorul întreprinderii județene a viei și vinului — pentru ca întreaga producție de struguri să fie strinsă Ia timp și valorificată fără pierderi. Toate centrele de vinificație sint pregătite să preia producția ziua și noaptea. în plus, față de ceilalți ani, datorită măsurilor întreprinse de comitetul județean de partid, la ora actuală avem, asigurat intreg necesarul de lădițe pentru strugurii de masă. Forțele însemnate concentrate in vii ne permit ca pină la 10 octombrie să încheiem strin- gerea strugurilor".într-adevăr. in vii și livezi, mulți cooperatori, elevi și studenți string de zor recolta. Sîmbătă spre înserat, viile de la C.A.P. Izvoru Dulce erau „încărcate" de oameni. Au fost mobilizați la culesul strugurilor 650 de cooperatori. 250 de elevi și 700 de pensionari din comună. Ion Neamu, inginerul-șef al ■ cooperativei, a ținut să ne spună : „Din ziua de 27 august, cind am început recoltarea strugurilor — ne spune dinsul — în loc de 300 tone, cit era prevăzut în grafic, am adunat 500 tone, din care 60 tone au fost livrate la export. Avem asigurate 10 000 lădițe pentru strugurii de masă, ceea ce permite ca recoltarea să se facă fără întrerupere".La Izvoru Dulce, ca și în alte cooperative agricole pe unde am trecut — Merei, Pietroasele. Sari nga, Săhăteni, Greceanca și Breaza .•— datorită unei ample mobili-, zări de forțe, culesul strugurilor se va încheia chiar înainte de 10 octombrie.Este de relevat, totodată, că în toate unitățile agricole au fost concentrate importante forțe mecanice și umane la culesul florii-soarelui și al porumbu’ui. Ia strîngerea și depozitarea fiii'ăjelor. Drept rezul

tat, în Cursul zilei de duminică floarea-soarelui a fost strinsă de pe ultimele suprafețe. De asemenea. în multe unități a început recoltarea selectivă a porumbului pe parcelele unde acesta a ajuns 'la maturitate!La sediul consiliului popular al comunei Pogoanele este afișată, la loc vizibil, decizia biroului executiv privind organizarea și desfășurarea lucrărilor din campania de toamnă. Este prevăzută obligativitatea tuturor locuitorilor de a participa la recoltarea, transDortul și depozitarea producției. De asemenea. s-a stabilit un program „de campanie" pentru unitățile comerciale de pe raza comunei. Ca atare, in timpul zilei ulițele satelor sint ca și pustii. Majoritatea sătenilor sint in cimp. „La noi, recoltarea porumbului este acum in actualitate — ne spune tovarășul Ion . Sultănescu, președintele consiliului . agroindustrial Padina. în cooperativele agricole Padina, Scutelnici. Pogoanele și Căldărești au fost identificate 800 hectare cu porumb copt, care a început să fie cules. Pe ansamblul consiliului agroindustrial, peste 65 la sută din suprafața cu porumb o vom recolta manual".Mai notăm că, în acest consiliu, cu cele. 320 de atelaje ale cooperativelor agricole, la care se adaugă alte 123 de atelaje ale gospodăriilor populației, se va asigura transportul din cimp la bazele de recepție a circa 70 la sută din cele 30 000 tone de știuleți cite se vor recolta.Cu bune rezultate s-a lucrat și în consiliile agroindustriale Mihăi- lești. Balta Albă, Poșta Cilnău. Ru- șețu și Buzău.în zilele de simbătă și duminică, pe ogoarele buzoiene s-a efectuat un mare volum de lucrări. Au fost adunate și livrate la fondul de stat 1 500 tone de roșii, ardei, vinete și ceapă, 800 tone de cartofi, peste 1 200 tone de fructe și 1 000 tone de struguri. Totodată, porumbul a fost cules de pe primele 2 300 hectare. De asemenea, au fost strinse și depozitate peste 20 000 tone de furaje. Practic, în aceste două zile. Ia muncile cimpuiui au participat circa 45 000 de cooperatori, 9 000 de oameni ai muncii din municipiul Buzău și orașul Rimnicu Sărat și 10 000 de elevi și studenți.
Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER
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Temerarii pionieri
După ce au efectuat timp de 

10 zile un folositor studiu asu
pra florei și faunei Deltei Du
nării, 11 pionieri de la Școala 
generală din comuna Țițești-. 
Argeș, constituițl in echipajul 
„Săgeata", condus de doi din 
dascălii loț, soții Gheorghe și 
Maria Stanciu, au poposit la 
cabana Voina din apropiere de 
Cimpulung. Rostul lor aici : re
facerea marcajului pe un ne
asemuit de frumos traseu mun
tos, care măsoară nu mai puțin . 
de 30 de kilometri. P.ste vorba 
de cărăruile care străbat munții 
și pădurile pină la Rucăr. Te
merarul echipaj, dotat cu ruc
sacuri in care poartă vopsele și 
pensule, toporașe și lopeți pen
tru tăierea crengilor căzute pe 
poteci și nivelarea pământului 
ros de ape, lasă in urma lui... 
urme de toată lauda.
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S-a desfășurat, in satul Vă- 
șoaia din județul Arad, tradițio
nalul tirg al codrenilor. Un 
foarte bun prilej pentru oamenii 
locului de a prezenta intr-un 
original concurs cele mai fru
moase și mai productive ani
male pe care le au. Juriul, pus 
in dificultate, față de numeroa
sele prezențe cu „cărți de vizi
tă" dintre cele mai renumite, a 
trebuit, pină la urmă, să acorde 
cuvenitele premii celor mai 
buni dintre cei mai buni cres
cători de animale. Printre aceș
tia : Ion Oprea, care a contrac
tat cu statul patru viței și un 
porc, Bogdan Avram, cu patru 
vite contractate. Aurel Pantea, 
crescătorul cu cele mai multe 
animale. De ciștigat insă au 
avut de ciștigat toți participan
ta veniți cu miile de peste 
munți și văl, manifestarea con- 
stituindu-se 
util schimb

șit intr-un foarte 
de experiență.
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Teatrul marilor modele umane
- un teatru militant, profund educativ

Centrul școlar din cartierul bucureștean Dămăroaia este pregătit 
să-și primească elevii Foto : Agcrpres

ciu. subordonindu-și interesele personale celor colective.Personajele care se opun eroului sint și ele necesare, altfel cu cine s-ar confrunta eroul, în luptă cu cine ar deveni erou ? Ele reprezintă punctul de vedere critic al autorului față de manifestările retrograde, ca formă de expresie a vechiului.Ce putem face noi pe scenă, creatorii spectacolului, cu un personaj schematic ? Cum putem să-l salvăm, să-1 scoatem la lumină din șablonul autorului ?Rezultatele muncii noastre, a celor care creăm premierele, și în ultimă instanță forța de convingere și inriurire educațională a spectacolelor noastre depind in mare măsură' de calitatea pieselor pe care le scriu dramaturgii. Iată, de ce aceasta este o cauză a noastră, a tuturor, și cred că este momentul să promovăm cu mai multă pătrundere și generozitate noua dramaturgie românească, cele mai bune opere scrise, unele apărute și in cărți, dar nejucate, precum și lucrările noi ale autorilor dramatici de azi.Și-n calitate de regizor și în cea de director al trupei brașovene, am avut de multe ori prilejul de a promova pe scenă piese românești inspirate din actualitatea socialistă, de autentică valoare, care au avut incontestabil aderență la public. De aceea, in repertoriul teatrului nostru piesa românească a ocupat, ocupă și v„a trebui să ocupe in și mai mare măsură un loc preponderent.Sîntem conștienți de faptul- că rolul misiunii noastre educative, în acest context în care spiritul revoluționar este o dominantă a existenței noastre politice și sociale, sporește acum considerabil.

torului, capacitatea sa de a crea o piesă de teatru autentică, de valoare artistică. Doi autori de teatru au scris două lucrări dramatice pornind de la același fapt de viață, real. Unul a scris o piesă neconvingătoare, celălalt a dat naștere vjnei opere de literatură dramatică.Traversăm acum în toate domeniile de activitate etapa calității. Avem nevoie de piese inspirate din viața constructorilor socialismului, de personaje de erou-model, dar de piese autentice, de valoare, care să impună eroul și modelul uman prin forța de expresie artistică și nu prin simplul enunț schematic și șablonard al unor calități morale sau volițio- nale ale unui personaj plasat intr-un context dramatic fals, lipsit de adevăr de viață și, in cele din urmă, de autenticitate. Viața noastră tumultuoasă, lupta pentru depășirea unor greutăți inerente o- feră suficiente surse de inspirație. în prezentarea faptelor dintr-un discurs dramatic este necesar un , echilibru, căci, din păcate, o parte a dramaturgiei românești contemporane suferă nu numai de șablo- nism, ci și de unele tendințe de a exacerba latura urită a vieții, de a prezenta realitatea numai din zona umbrită, de-a vedea totul în negru. Nu se pune problema pdleirii vieții prin artă în general, prin teatru în cazul nostru, nici de a prezenta totul in roz sau de a crea eroi fără pete, imaculați, falși în ultima instanță. Eroul trebuie să fie autentic, să se impună prin dimensiunea umană a caracterului, prin forța sa rho- rală, prin esența sa de luptător pentru mai bine, prin spiritul revoluționar care-î animă acțiunile, prin capacitatea sa de autode- pășire, de autoperfecționa- re, prin spirit de sacrifi

recreeze în piesele lor după legile specifice dramaturgiei, așa incit lucrarea să ne incite interesul prin adevărul de viață exprimat, prin forța și capacitatea de convingere. E unanim recunoscut că eroul, modelul uman care te îndeamnă să-i urmezi exemplul nu. poate fi in teatru decit acel personaj a cărui evoluție scenică e convingătoare, e crezută de public, de spectatorii care așteaptă ca să le oferim spectacole în care să se regăsească pe coordonatele

jele purtătoare de idei opuse. înseamnă conflict și implicit confruntare. Teatru fără conflict nu există sau nu e teatru. Se pune problema : ce rezultă din confruntarea personajelor aflate in conflict, ce idei vehiculează piesa propusă de dramaturg și recreată scenic de regizor, scenograf, actor ?Ca regizor și ca om de teatru, găsesc răspunsul cuprinzător la această întrebare esențială pentru arta noastră în cele spuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de la Mangalia : „Avem nevoie de o artă, de o cinematografie, de un teatru care să prezinte esența, modelul omului pe care trebuie să-l făurim ! Chiar dacă trebuie să înfrumusețăm un erou, e bine ca el să devină model, ca tineretul să știe, să înțeleagă că așa trebuie să fie !“.Problema eroului și a modelului uman este o problemă permanentă a dramaturgiei și a teatrului românesc. Numeroase piese clasice, interbelice și contemporane au creat o galerie de eroi memorabili, dar trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre ei sint extrași cu precădere din galeria personajelor istorice. Problema pe care o pune in acest moment secretarul general al partidului, cu deosebită acuitate, este aceea a eroului cotidian, a modelului inspirat din realitatea socialistă concretă. E neîndoielnic că acte de eroism se săvîrșesc în permanență în tumultuoasa activitate creatoare a poporului nostru. Eroi există pretutindeni în spațiul cotidian românesc. Problema care se pune este aceea a dramaturgiei, a celor care sint chemați să ne asigure nouă, regizorilor, materialul literar. Ei trebuie să știe, să aibă talentul de a privi, să vadă și apoi să

O privire de ansamblu asupra teatrului românesc — care cuprinde deopotrivă dramaturgia originală, cit și arta spectacolului — demonstrează elocvqnt că pilonii fundamentali pe care și-a clădit existența ’ și evoluția in timp, mar- cind în zilele noastre o dezvoltare fără precedent, își au originea în coordonatele spirituale definitorii ale poporului nostru : dragostea față de patrie, lupta pentru independență și neatîrnare a țării, aspirațiile sale de libertate șl dreptate socială, valorile sale morale transmise din generație în generație, precum și setea de frumos și dorința permanentă de mai bine.Aceste izvoare nesecate de inspirație pentru creatori trebuie să fie transfigurate în artă in imagini vii. adevărate, capabile să emoționeze și să determine reacții in conștiința celui care vine în contact cu fenomenul artistic.Arta autentică este arta adevărului, care exprimă un ideal de viață, aspirația omenirii spre progres social, politic și moral.Cu atît mai mult astăzi, teatrul, care prin specificul său vehiculează idei, prin confruntare dintre personaje, propunînd eroi și modele umane, a fost și este chemat să îndeplinească un rol de o mai mare importanță în formarea și modelarea omului nou.Teatrul, ca artă corhple- xă de reprezentare a lumii, a avut și cu atît mai mult are acum un rol educativ de primă importanță. Pentru că, operind cu imagini scenice și forța de penetrație a cuvîntului • rostit de pe scenă, el are o mai mare putere de inriurire asuDra conștiinței spectatorilor. Teatrul propune idei. înfruntarea-între idei presupune, sine qua non, înfruntarea între persona

Eugen MERCUS 
regizor, directorul 
Teatrului dramatic 

din Brașov

Muncitor în producție 
— elev la seralDOUĂ IPOSTAZE REPREZENTATIVE PENTRU TINERETUL PATRIEI NOASTREadevărului de viață exprimat, și nu numai pe cele de viață, ci și pe cele artistice, căci teatrul nu este și nici nu poate fi, o fotografie inexpresivă a realității cotidiene.Ziarele sint pline de articole in care sint relatate fapte de eroism, de portrete ale unor oameni a- devărați care acționează cu fermitate și spirit revoluționar pentru rezolvarea unor probleme, de cele mai multe ori dificile, pentru care se bat, se luptă, înfruntă inerția, rutina, comoditatea de gîndire și acțiune. Realitățile respective sint emoționante, au un mare rol educativ, dar ele, în sine, nu sint teatru. Pentru ca aceste fapte, evenimente să devină artă teatrală, dramaturgul trebuie să le esen- țializeze, să le transfigureze, să recreeze viața, să adauge acel „ceva“ din talentul său care face ca scrierea să nu devină un reportaj bine scris, ci să devină operă durabilă a literaturii dramatice. Aici e problema măiestriei au

ticipă la lecții, conștiinciozitatea ca care se pregătesc, ținuta și comportarea etică remarcabile, respectul manifestat fată de profesori. Spre cinstea lor, elevii de la seral învață bine (notele sub limită suit o raritate), participă cu interes și solicitudine la toate acțiunile initiate de școală, ajutindu-ne foarte mult, datorită calificării și experienței lor în producție, in amenajarea. întreținerea și îmbogățirea bazei tehnico-di- dactice a cabinetelor, laboratoarelor și atelierelor-școală.Aprecierea profesoarei Jenița An- timia, director adjunct la Liceul industrial nr. 28 din Capitală, este și mai directă : „Rezultatele la învățătură ale elevilor de la cursurile serale ridică procentul de promovabili- tate in liceul nostru. După cum spiritul cu adevărat muncitoresc, de ordine și disciplină, de conștiinciozitate și hărnicie în îndeplinirea îndatoririlor școlare, de care dau dovadă elevii de la seral, oferă un exemplu deosebit de convingător și pentru colegii lor de Ia cursurile de zi".Este cu atit mai notabil și lăudabil cu cit cei mai mulți dintre ei sint și la locul de muncă exemplu de disciplină și hărnicie.Datorate în foarte mare măsură celor în cauză, asemenea rezultate sint și rodul preocupărilor și grijii manifestate de unitățile școlare și de cadrele didactice, de forurile de în- vățămint. Un singur exemplu : organizarea programului cursurilor. în anul școlar trecut, în funcție de numărul orelor- de curs de la fiecare clasă, în treapta a II-a la liceu, activitatea școlară a fost concentrată în 3—4 zile pe săptămină, pentru a le lăsa elevilor seraliști și răgazul necesar rezolvării problemelor de familie și personale, participării la activități culturale, recreative. De asemenea, la unele licee unde sint organizate clase compacte cu muncitori de1 la aceleași întreprinderi sau locuri de muncă (unul dintre acestea este și Liceul industrial nr. 28), cursurile liceale s-au desfășurat în „ture", inverse celor din producție. Este o experiență bună, care merită a fi larg cunoscută și aplicată.Vorbindu-ne despre activitatea lor școlară, elevii seraliști s-au referit cu deosebit respect și recunoștință, cu afecțiune chiar, la profesorii lor, la atenția și solicitudinea cu care le îndrumă pașii pe calea învățăturii, dar și la îndemnurile, sfaturile umane, etice cu care-i ajută în rezolvarea unor situații și probleme personale. Am reținut, de asemenea, de la directori de licee preocuparea pentru selectarea, la cursurile serale, a celor mai competenți profesori. „A fi profesor la cursurile serale înseamnă să-ți stăpinești atit de profund materia, să o predai cu atita claritate și convingere, incit să și-o poată însuși acest elev muncitor, care a venit la cursuri după o zi de muncă, pe care-l preocupă și o seamă de alte probleme de producție sau familiale — consideră profesorul de matematică Vasile Bobancu, de la Liceul de filologie-istori-e nr. 1, profesor de .,o viață" la seral. Apoi să dai dovadă de un tact pedagogic pronunțat, de răbdare și înțelegere, înțelegere care nu înseamnă concesie și rabat la calitatea pregătirii elevilor, ci, dimpotrivă, exigență și ■răspundere pant.ru îndeplinirea acestei inalte misiuni politice și educative : formarea științifică, culturală a elevilor muncitori". La care colega de catedră, profesoara Kodica Be- leuță, adaugă : „Trebuie să facem permanent efort pentru a preda lecții foarte bine sistematizate, cu noțiuni de- bază fixate prin cit mai multe aplicații practice, concrete, incit elevii să și le poată însuși din clasă. Același ’efort se cuvine depus însă și pentru realizarea unui dialog profund uman și etic cu elevii seraliști, care, ca și noi. au familie, au copii. Să fii diriginte Ia o clasă de serâ.l înseamnă să le cunoști in.de- aproa.pe preocupările de muncă (prin vizite periodice la locul lor de muncă) și de viață (printr-o seamă de acțiuni comune în timpul liber), să te bucuri alături de ei, să-i ajuți cu o vorbă, cu un sfat atunci cind întimpină greutăți".Pe agenda de lucru a conducerilor liceelor serale, a profesorilor, in perspectiva noului an de studiu, se află înscrise ca obiective prioritare : preocupare și efort pentru pregătirea și susținerea lecțiilor la cea mai înaltă cotă calitativă, incorporind acestui efort experiența de producție și de viață a elevilor seraliști ; utilizarea unei tehnologii didactice moderne, adecvată particularităților lucrului cu adulții ; conlucrarea mai activă cu întreprinderile în care muncesc seraliștii, nu numai pentru a le crea condiții prielnice frecventării

Un mare număr de oameni ai muncii —anai ales tineri, dar și dintre cei ajunși la virata maturității — au înscris, in’ programul lor zilnic de muncă, tui capitol important : învățătura. După orele de producție, in care-și exercită cu hărnicie meseria, se așază' in băncile liceelor serale pentru a-și îmbogăți pregătirea științifică, orizontul de cultură generală. Muncitor in producție — elev la serai, aceste două ipostaze pline de semnificații sint reprezentative pentru tineretul patriei noastre, ca expresie a grijii deosebite a partidului și statului nostru pentru ridicarea nivelului general de pregătire a întregului popor, pentru perfecționarea profesională a unor categorii largi de oameni ai muncii.Apropierea deschiderii unui nou an școlar pune în fața colectivelor didactice sarcini complexe : de la organizarea claselor pină la selectarea cadrelor didactice și alcătuirea programelor de lucru cu elevii. în această perspectivă, considerăm că experiența unor licee care au și clase de seral, relatată in anchetă de față, opiniile și sugestiile interlocutorilor pot fi utile în asigurarea bunei desfășurări a cursurilor. în ridicarea calității procesului de invăță- mint la cotele unei calități noi, superioare.Nu e greu de înțeles, în timpul anului școlar programul zilnic al muncitorului elev seralist — liber consimțit, cu sentimentul datoriei și răspunderii muncitorești pentru realizarea Ia locul de muncă a unei producții de calitate, dar și al dorinței, specific și profund umane, ; etice, de îmbogăți-, ; re spirituală. Cui* ' turală — nu e deloc ușor și nici comod. „în zilele de școală, mă scol la 5 dimineața, la 6,30 intru în producție ; după orele de muncă, la 16,30, încep cursurile liceului ; ajung acasă seara tîrziu. Sigur, nu-i ușor, dar cine vrea să invețe, reușește să facă față acestui program — „simplifică" lucrurile strungarul Stelică Ghiuri, de la I.P.R.S. Băneasa, elev in clasa a X-a D, mecanică, la Liceul de filo- logie-istorie nr. 1 din București. Părinții, cu care locuiesc, mă ajută să mă achit onorabil de îndatoririle profesionale și școlare". Pentru filatoarea Elena Anei, de la Filatura de lină pieptănată, ‘elevă în clasa a Xll-a C la același liceu, lucrurile sint ceva mai complicate. Este și soție și mamă. Asta nu o împiedică însă să urmeze seraiul. „Soțul mă înțelege și mă ajută în gospodărie pentru că sîntem și... colegi de clasă la seral". Vasile Mano- le este electrician de întreținere la TAROM : „Lucrez în ture și adesea de la cursuri merg la locul de muncă. Soția lucrează la „Tricodava" și recent a terminat liceul seral de acolo. Ne drămuim astfel timpul incit ne ocupăm și de casă și de fetița noastră". (Am notat, ca pe un „amănunt" nu lipsit de semnificații etice, umane, faptul că unele familii s-au întemeiat chiar în timpul anilor de studiu la seral, între colegi de clasă sau de bancă).Impresionează plăcut în discuția cu interlocutorii elevi la liceul seral maturitatea „justificărilor" pe care le dau eforturilor de a duce la bun sfirșit obligația asumată de a-și completa studiile liceale la cursurile serale. între acestea : înțelegerea necesității ’ de a-și ridica nivelul cunoștințelor — „pentru a face față cu succes cerințelor progresului tehnic" (V. M.), „pentru a da producție de înaltă calitate" (E. A.), „pentru a nu rămine de rușine în fata oamenilor : cum să nu înveți cind ți s-au creat toate condițiile ?“ (S. G.).Impresionează, la fel de plăcut, aprecierile pline de căldură și considerație pe care le fac conducerile liceelor in care învață eeraliștii, profesorii lor :— Dincolo de efortul fizic și intelectual pe care-l fac constant —■ apreciază prof. Eleonora Popescu, directoarea Liceului de filologie-is- torie nr. 1 — trebuie să remarc seriozitatea și disciplina cu care par

De ce le-a fost 
frică...

In timp ce oamenii treceau, 
se plimbau sau se odihneau pe 
băncile din parcul municipiului 
Tg. Jiu, doi inși „munceau" de 
zor. Cel mai zelos dintre ei era 
un anume Doru Șerban, care 
mai fusese condamnat șase luni 
pentni jocuri de noroc. Juca și 
acum cărți pe bani cu un muș
teriu de ocazie.

Tocmai cind jocul era în _ toi 
și miza mai mare, hop că le 
pică plocon oamenii legii. Pe 

’ ’moment, cufundați in „decarii" 
"și „șeptarii" lor, cei doi aii cre

zut că e vorba de niscai Chi- 
-biți și nu le-ău- dat’' atenție. 

Apoi, văzind cu cine au de-a 
face, „jucătorii" s-au ridicat ca 
la o comandă și au zbughii-a la 
sănătoasa, aruncîndu-se drept 
in apele Jiului. Dar au fost re
pede „pescuiți" și de ce le-a 
fost frică tot n-au scăpat.

Imprudență
După ce a băut pină n-a mai 

putut, un cetățean din localita
tea Teliu, județul Brașov, s-a 
urcat pe bicicletă pentru a se 
duce acasă. Văzindu-l in starea 
în care se afla (abia se mai ți
nea pe picioare), cei din jur l-eu 
sfătuit să nu se urce pe bici
cletă.

— Și ce-ai 
a întrebat el 
In loc să mă 
ați vrea s-o

l coarne ?
Dar n-a 

prea departe, 
echilibrindu-se, a căzut, cu bi
cicletă cu tot, intr-uri șanț prin 
care trecea un firicel de ană. 
Atit de copleșit era de alcool,

I că nu s-a mai putut ridica de 
I acolo, fiind găsit înecat.

I Tinichea curata
Cald afară, căldură mare . 

la... „Bolta rece", restaurant
I ploieștean cu mare „vad comer

cial". . „ ,I — Bine măcar ca șprițul e la 
gheață — a intrat in vorbă 
Gheorghe Mitrică din Bucov cu

, un consumator pe care-l vedea 
pentru prima oară.

Și astfel, din vorbă-n vorbă șt 
de la un pahar la altul, G. M. 
îi șoptește la un moment dat 
celuilalt,. arătindu-i două ve
righete :

— Le vezi ? Aur curat! Mar
cat, garantat. Nu le-aș da pen
tru tot aurul din lume, dar sint 
la strivitoare. Dă-mi pe ele pa
tru miare și fioartă-le sănătos.

— N-am decit trei mii la 
mine.

— Mă rog, treacă de la mine. 
Ți, le-dau și cu trei miare, 
că-mi ești simpatic. Hai noroc 
și s-auzim de bine.

De auzit au mai auzit unul de 
altul,'dar la tribunal. Verighete
le din aur „marcat și garantat, 
nu erau decit... tinichea curata. 
Fapt pentru care G. M. a fost 
condamnat la doi ani închisoare.
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vrea să fac ? — 
printre sughițuri, 
ducă ea pe mine, 
duc eu pe ea de

apucat să ajungă 
pentru că, dez-

ș{

De pomina
Trei cetățeni din Sațu Mare 

l-au surprins pe Gavril Burca 
din satul Cidreag rupind tran
dafiri din parc.

— De ce rupi frumusețe de 
flori, omule ? — l-a întrebat
unul din ei. la care făptașul a 
dat un răspuns de pomină :

— Nu i-am rupt. I-am cules în amintirea și memoria (sic !) 
rudelor mele care au trecut in 
neființă și zac în morminte. 
Uite, ăsta e pentru unchiul 
meu, ăsta e pentru taică-meu, 
ăsta pentru văru-meu, ăsta pen
tru o cumnată, ăsta pentru o 
mătușă, ăștilalți pentru...

Pentru fapta lui, G. B. a fost 
dus de cei trei cetățeni la mili
ție, unde a început din nou nu
mărătoarea. De data asta însă 
nu a trandafirilor rupți, ci a ba
nilor plătiți drept amendă. In
tru... pomenirea isprăvii sale.

Rubrică realizată de
Petre POPA

L_ și corespondenții
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Masiv, bogat, eterogen — acestea ar fi la primul contact buchetul de impresii produse ,de. regența carte a lui Da’n‘ Zamfifes- cu. intitulată Accente și profiluri, apărută Ia editura „Cartea românească". Cu cele peste 500 de pagini, volumul impune. Tot așa diversitatea genurilor dă o imagine mai exactă a preocupărilor autorului : istorie și cultură veche românească, soații de conviețuire și interferență spirituală. literatură română veche și sensul continuității, o serie de medalioane de literatură modernă sau contemporană, cîteva dialoguri purtate de autor cu diverși interlocutori despre destinul actual al culturii și al omului de cultură. Dan Zamfirescu se confundă adesea cu cercetătorul îndrăgostit de manuscrisul sau cartea rară, veche, pasionatul superior al conturării unei noi geografii spirituale, mai vaste. mai. profunde, originale și continui, a poporului nostru. „Accente și profiluri" adaugă, după singulara „Contribuție la istoria literaturii române vechi" (1981), noi pagini in acest domeniu care l-au consacrat printre cei mai valoroși istorici ai culturii noastre, și imaginea unui participant direct la pupitrul vieții cotidiene a unui om de atitudine civică.Primul capitol, „Istorie și cultură", și o bună parte din următorul, „Sensul istoriei literare",. continuă demersul cercetătorului asupra filelor de demult ale începuturilor noastre spirituale. Mijloacele sint ale istoricului sau ale istoricului literar. coroborate cu cele ale filologului, sociologului sau etnografului atît de bine puse în valoare cu o- cazia studierii „învățăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie". De data aceasta strădania autorului se îndreaptă spre o perioadă și mai veche cu

aproape un secol, spre e- poca lui Alexandru cel Bun, cel ce a realizat „o veritabilă, .operă de ctitor almațiuiîii române", un extraordinar creator de „climat" spiritual.Merită a fi reținut ca definitoriu efortul continuu de a „împinge" tot mai mult spre adincul istoriei noastre spiritul cunoașterii pentru a smulge — cu cite strădanii ! — noi mărturii ale dăinuirii noastre ca popor pe aceste meleaguri. în numele acestui înalt și neistovit sentiment al iubirii de tară. Dan Zamfirescu se avîntă intr-un tărim pu ne-

tiva filozofiei culturii, temeiul este desigur corect, ușor de urmărit de la primii cronicari la Cantemir, Școala Ardeleană, generația, de la 1848 și a Unirii, la Eminescu, Iorga, Enes- cu, Blaga sau Brâncuși. A- semenea repere îl fac pe autor să gîndească în categorii socio-culturale și numai parțial în cele estetice. Astfel, Titu Maiorescu a influențat cultura epocii sale prin „stabilirea ortografiei" sau a pus ..Junimea" în „slujba culturii". Faptul că acesta a fost cel care a pus critica pe temeiuri estetice are mai
Sensul 

continuității

Dan Zamfirescu : Accen
te și profiluri, editura 
„Cartea românească".

bănuite arcane cu știința deplin fortificată a cercetătorului stăpin pe mijloacele sale, dar și cu o pasiune mereu reîmprospătată de conștiință a timpului său, participant la schimbul viu și continuu de idei. Toate acestea conferă unor studii de exhaustivă informare. in domenii strict specializate, ca bizantinologia sau slavistica, acea tensiune a participării, prin care filele de cronică argumentează cu tărie permanențe ale civilizației și spiritului românesc. De aici putem înțelege de ce asemenea studii adoptă a- desea tonul polejnic al publicisticii, uneori și mijloacele acesteia, in încercarea de a asigura transparența necesară înțelegerii exacte a unor fenomene de mult apuse.Efortul lui Dan Zamfirescu de a oficia in calitate de critic literar pornește din același temei gnoseologic reductibil. în esență, la marea și justa idee a continuității spirituale românești pe tot spațiul istoriei noastre. Din perspec-

mică importanță. Ar trebui meditat, de asemenea, la relația armonică dintre biografia și opera lui Maiorescu, atit de serios zdruncinată de publicarea scrierilor sale autobiografice asupra cărora au meditat cu folos E. Lovines- cu, Vladimir Streinu, Șerban Cioculescu. Nouă, in atracția pentru clasici, o constituie preocuparea pentru opera lui G.- Călinescu, zonă de interferență a multor opinii divergente. Pledoaria „pro Călinescu" nu provine, cum s.-ar putea înțelege, din afinități programatice. deși unele temperamentale pot fi deslușite, ci din tentația firească și lăudabilă de a sublinia valorile de referință, implicit de a le apăra. G. Călinescu, mare creator de literatură : proză, teatru, poezie este înțeles, mai presus de orice, ca adevărată „conștiință de sine a culturii românești" piin t’- riașa contribuție, de critic și istoric literar. Tocmai acest lucru dorește Dan Zamfirescu să rămmă per

manent în atenția oricărui exeget. Pentru aceasta, cunoașterea deplină a momentelor semnificative ale creației este absolut necesară. Unele referiri la corespondența dintre G. Călinescu și Al. Rosetti sint relevante pentru luarea in considerare a factorilor ce concură la realizarea unei opere. Se impune insă o rectificare : în arhivaG. Călinescu nu se află ciorne de scrisori către Al. Rosetti, ci înseși originalele, așa cum atestă Nicolae Scurtu in „G. Călinescu, scrisori și documente" (1979). ■O serie de portrete de scriitori contemporani il aduc pe autorul volumului iu imediata actualitate. Dan Zamfirescu pledează cii ^îndreptățire pentru o creație inspirată din realitățile țării, din patosul existenței sale contemporane, ceea ■ ce cdnferă indiscutabil ceea ce el numește „vitalitatea literaturii române de azi". Subliniind însemnătatea istorică a orientărilor -date literaturii noastre de secretarul general al partidului, autorul reliefează efectele înnoitoare ale tezelor și ideilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. realizările importante ale literaturii de azi pe drumul angajării ei politice, umaniste. în ; ansamblu, opiniile sale despre scriitorii contemporani se ocupă mai puțin de opere, cit de climatul în care se nasc acestea. Fac excepție de la regulă cele cîteva însemnări despre Marin So- rescu, cu remarcabilul accent pus pe valoarea operei de dramaturg, ca și cele despre Paul Angliei, relevat, de asemenea, prin o- pera sa dramatică si. parțial, prin cichil dedicat momentului cuceririi independenței. Participarea' lui Dan Zamfirescu la procesul de clarificare critică a valorilor actuale întregește cu noi nuanțe acțiunea sa majoră de istotic al culturii.
Emil VASILESCU

„Revista româna"
nr. 7/1983Apărut în preajma Reuniunii regionale europene consacrate pregătirii Anului Internațional al Tineretu- . Iui, reuniun© ce se desfășoară la Costinești începînd de ieri,' 5 septembrie, numărul 7/1983 al lunarului de cultură și civilizație românească pentru străinătate „Revista română" este consacrat în întregime temei „Tineretul și lumea de azi".In „Argumentul" numărului, semnat de tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar ai C.C. al U.T:C., președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului. se afirmă, între altele, că tinăra generație a anilor ’80 își pune tot mai mult in valoare vocația sa de forță socială capabilă să-și asume responsabilități semnificative la nivel național și internațional, să-și aducă contribuția sa concretă, efectivă. la modelarea societăților in care trăiește, la elaborarea și adoptarea deciziilor ce vizează, deopotrivă, prezentul și viitorul umanității.Pornind de la această realitate, numărul special al „Revistei române" inserează, într-o amplă secțiune de studii, eseuri și comentarii, o seamă de contribuții privind aspecte fundamentale ale problematicii tineretului contemporan, modalitățile specifice în care aceste probleme se pun și sint rezolvate in România socialistă, precum și în diferite zone ale lumii. Articolele semnate de Gheorghe Prisăcaru, profesorul Petre Pânzaru, Mihail Stoica, Dan Mihai Birliba, Paul Dobrescu, Fred Mahler, Aculin Cazacu, Doina Topor, Cătălin Zamfir, Petre Datcu- Iescu ș.a. constituie elocvente contribuții la definirea preocupărilor și aspirațiilor tinerei generații a planetei.Din numărul bogat al publicației mai I semnalăm secțiunea „Dialog- contacte", consacrată tradițional de „Revista română" schimburilor de idei și valori spirituale pe plan mondial, care cuprinde in acest număr un amplu grupaj de opinii cu privire la prezentul și viitorul tineretului, semnate de personalități precum Deticia R. Shahâni, secretar general adjunct al O.N.U., Aurelio Peccei, președintele Clubului de la Roma, sociologii P. H. Chombart de Lauwe, Pierluigi Vagliani, Ovidiu Bădina, Leopold Rosenmayr, Nicolae Bo- darț, Frantiăek Charvat. Premysl Maydl, Torsten Husen, Franco Fe- rrarotti.Numărul 7/1983 al „Revistei române" este împlinit de rubrica „Accente" — ce grupează o serie de tablete, cursive și microeseuri, re- liefînd, polemic, aspecte și momente caracteristice ale iresponsabilei escalade a înarmărilor ori ale poluării morale.

Ancheta

cinema
© întoarcerea din iaH : FAVORIT 
(45 31 70) — 9: 11,15: 13.30; 15,45: 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11.15; 
13,30; 15.45; 18: 20,15, VICTORIA
(16 26 79) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
© Buletin de București : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30.; 17,30; 19,30.
© Soarta Aurei și Argentinei (..Zilele 
filmului coreean M): STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
@ B.D. la munte și la mare : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 10,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. *
® Nea Mărin miliardar ; MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,30; 
15,45; 18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
® Haiducii lui Șaptecai : LIRA 
(3171’71) — 15,30; 18; 20. la grădină
— 20,15.

© Mult mai de preț e iubirea : VII
TORUL (LI 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© La capătul liniei : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 20.
© Viraj periculos: FLACĂRA (20 33 40) 
— 15; 17,15: 19,30.
® Melodii la Costinești : PACEA 
(60 30 85). — 15,30; 17,30; 19,30.
© Ancheta a stabilit : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
Q Contrabandă la vamă : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30': 19,30.
© Nimic nu ne stă în cale : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Amintiri din copilărie — 9: 11; 
13,15; Apașii — 17; 1<9,15 : DOINA
(16 35 38).
© Școala curajului III — 9: 11: 13,15; 
Orchestra fără nume — 15,30; 17,45; 
20 : TIMPURI NOI (15 61 10).

MODERN 
15,45; 18;
PATRIA 

15,45; 18;

© Combinația : ARTA (21 31 86) — 9;
II; 13; 15; 17,15; 19.
© Călătorul cu cătușe : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© A fost odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19.30.
© Femeia dispărută :
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
20, la grădină — 20,45,
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
20,15.
© Călăuza : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12; 15,30; 19.
© Asociatul ; UNION (13 49 04) — 9,30;

1 11,30; 13,30; 15,45: 18; 20.
© în ultimul moment : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Educația sentimentală a Dașei : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19,30.
© Domnul miliard ; VOLGA (79 71 26) 
— 9; Ll,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
© Trompetistul : GLORIA (47 46 75) — 
9; li.,15; 13,30; 15,45; 18: 20, GRĂDI
NA FESTIVAL (15 63 84) — 20.

© Bobby Deerfield : AURORA
(33 04 66) — 9; 11.15: 13,30; 15,45: 18:20.
® Despărțire temporară : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 12,30: 16; 19.
© Cascadorul Hooper : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30-; 13,30: 15,30;
17,30; 19,30, GRĂDINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20.
© Omul păianjen se întoarce : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; LI,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,30.
© Acolo, pe poteci nevăzute : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18: ?0.
© Camionul de cursă lungă : TOMIS 
(21 49 46) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20, la grădină — 20,45.
© Vestul sălbatic : CAPITOL (16 29 17)
— 9; LL15; 13,15; 15,45; 17,15; 19,30, la 
grădină — 20,15.
© Confidențe : GRĂDINA ARTA 
(21 31 86) — 20,30.
© Omul și fiara : ARENELE ROMA
NE (41 15 35) — 20,30.
© Dublu delict ; GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) — 20.

© Vraciul : PARC HOTEL (17 08 58) 
— 20,30.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul — 1Ș.30; fsala Ate
lier) : între patru ochi* — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19.
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase** 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19.30; (grădina Ba*iștei) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.
© Ansamblul „Rapsodia română*4 
(13 13 OO) : La izvor de dor și cin tec 
— 18.30.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.

cursurilor liceale, dai- și pentru fructificarea mai eficientă a noilor cunoștințe ale acestora în procesul de producție. Dincolo de acestea, preocuparea și efortul comun, al profesorilor și elevilor muncitori, de a fructifica rodnic timpul de studiu și a realiza acea cerință înaltă forrnu, lată in Programul partidului : făurirea omului nou, cu inalte calități profesionale și etice, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
Florica DINUEESCU

pant.ru
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
' Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele poporului și Guvernului Statului Qatar, precum și în numele meu personal, doresc să vă exprim sincere mulțumiri pentru amabilele salutări pe care ni le-ați transmis cu ocazia Zilei independenței Statului Qatar.Vă rog să acceptați, Excelență, urările noastre cele mai bune de fericire personală, de progres continuu și prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul Republicii Singapore și eu personal vă mulțumim sincer pentru caldul mesaj pe care l-ați adresat cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a zilei noastre naționale.- Bunele dumneavoastră sentimente sint mult apreciate.

C.V. DEVAN NAIR
Președintele Republicii Singapore

CONGRESULUI
PARTIDULUI COMUNIST DIN ARGENTINACongresul Partidului Comunist din Argentina ne oferă prilejul de a adresa, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanților la congres, tuturor comuniștilor argentinieni un cald salut tovărășesc de prietenie și solidaritate internațională.Partidul nostru, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu viu interes activitatea desfășurată de Partidul Comunist din Argentina pentru promovarea aspirațiilor fundamentale ale clasei muncitoare, pentru înfăptuirea idealurilor 'de libertate, democrație, progres, independență națională și pace ale poporului argentinian.Reafirmind satisfacția față de bunele relații dintre partidele noastre, caracterizate prin stimă, încredere și respect reciproc, ne exprimăm convingerea că ele vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul celor două partide, țări și popoare, al întăririi solidarității tuturor forțelor antiimperia- liste. al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.Urăm succes deplin lucrărilor congresului dumneavoastră, în îndeplinirea hotăririlor ce vor fi adoptate, precum și in întreaga activitate a comuniștilor argentinieni pusă în slujba cauzei progresului, socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNVizita ministrului afacerilor externe al Republicii IndiaLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, ministrul a- facerilor externe al Republicii India, , P.V. Narasimha Rao, a efectuat o vizită oficială in Republica Socialistă România, in perioada 1—1 septembrie 1983.In timpul vizitei, președintele Republicii Socialiste • România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul afacerilor externe al Republicii India, P.V. Narasimha Rao. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de mesaje de prietenie între președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii India, Giani Zail Singh, și prim-ministrul indian, Indira Gandhi.în spiritul hotăririlor adoptate cu prilejul convorbirilor dintre președintele Republicii Socialiste România și primul ministru indian, in octombrie 1981, cei doi miniștri de externe au examinat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a raporturilor ro- mâno-indiene și au efectuat un larg schimb de vederi în probleme majore internaționale.Cei doi miniștri au subliniat importanta dezvoltării relațiilor tradiționale de colaborare și prietenie dintre România și India și au reafirmat ho- tărîrea guvernelor lor de a depune toate eforturile în vederea extinderii și aprofundării raporturilor bilaterale în toate domeniile de interes reciproc, spre folosul celor două popoare prietene, al păcii în lume, dezvoltării independente și colaborării internaționale. în context, a fost reliefată hotărîrea celor două guverne de a acționa în direcția intensificării schimburilor comerciale și cooperării economice, pentru realizarea volumului stabilit de atins în 1985. A fost, totodată, acordată o atenție deosebită pregătirii viitoarei sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de cooperare economică și tehnică, care urmează să aibă loc la București în următoarele luni.în cadrul schimbului de vederi cu privire Ia situația internațională, a fost subliniată necesitatea de a se acționa cu fermitate pentru oprirea escaladării încordării internaționale, pentru preintimpinarea războiului nuclear, a războiului în general, pentru adoptarea de măsuri concrete in

Cum se deschide un cont curent personalInstrument de economisire și de plăți apreciat de depunători, contul curent personal se deschide la sucursalele sau filialele C.E.C. oricărei persoane majore pe baza unei deDuneri minime de 100 de leiPentru deschiderea unui cont curent personal, solicitatorul completează o „cerere de deschidere de cont curent personal" și un „formular cu specimene de semnături" puse la dispoziție de unitatea C.E.C.Documentele de deschidere a contului curent personal se pot depune de solicitator la oricare unitate proprie C.E.C. indiferent do sucursala sau filiala C.E.C. la’ care urmează a se deschide contul.Cu prilejul deschiderii contului curent personal titularul poate împuternici și alte persoane să dispună de sumele depuse in cont în timpul vieții sau după deces. In acest scop, în cererea de deschidere a contului el va înscrie numele persoanelor respective la clauza de împuternicire (cel mult două) sau dispoziție testamentară. Numele 

vederea încetării cursei înarmărilor și a trecerii la măsuri efective de dezarmare și, în primul rînd, de dezarmare nucleară. A fost, de asemenea, subliniată necesitatea de a se acționa pentru reglementarea conflictelor și a litigiilor dintre state numai pe cale politică, prin tratative între părțile interesate. Cei doi miniștri de externe au fost de acord că, pentru diminuarea încordării actuale și reluarea cursului destinderii și al colaborării. este necesar să fie eliminată cu desăvirșire politica de forță și de amestec sub orice formă în treburile interne ale statelor și să se asigure dreptul fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării sale economice și sociale.Cei doi miniștri au relevat importanta eliminării subdezvoltării, a reducerii decalajelor dintre țările dezvoltate și țările in curs de dezvoltare și adoptării de măsuri pentru progresul mai rapid al tuturor popoarelor și pentriî instaurarea noii ordini economice internaționale.A fost relevat rolul important al O.N.U. pentru promovarea conlucrării dintre state. în -vederea soluționării marilor probleme care stau în fața lumii contemporane, pentru consolidarea păcii și securității internaționale. S-a subliniat, totodată, rolul important care revine țărilor nealiniate în viata internațională și eforturile pe care acestea le fac în vederea soluționării în spirit democratic a marilor probleme cu care este confruntată omenirea. A fost exprimată hotărîrea guvernelor român și indian de a intensifica și adinei conlucrarea dintre ele, in cadrul O.N.U., al „Grupului celor 77", al mișcării țărilor nealiniate, precum și în alte foruri internaționale.
★Duminică dimineața a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Indiei. P.V. Narasimha Rao. care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a efectuat o vizită oficială în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, de alte persoane oficiale române.Erau prezenți Kanwar Gajendra Singh, ambasadorul Indiei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

persoanelor trecute la clauza de împuternicire se înscriu și în formularul cu specimene de semnături.Dacă titularul dorește să efectueze restituiri din cont și prin- tr-o altă unitate C.E.C. decît sucursala sau filiala C.E.C. la care se deschide contul, el va menționa unitatea respectivă pe cererea de deschidere a contului. în acest caz formularul cu specimene de semnături se va depune în trei exemplare.Trebuie reținut că un cont curent personal se poate deschide la oricare sucursală sau filială C.E.C. indiferent de localitatea de domiciliu a titularului. Fac excepție titularii de cont care au calitatea de pensionari și care primesc pensia prin virare în cont. Aceștia trebuie să-și deschidă contul la sucursala sau filiala C.E.C. care deservește pe linie contabilă localitatea de domiciliu a pensionarului.Depunerile în contul curent personal se pot face in numerar la ■oricare unitate C.E.C. din țară, atit 

A apărut, în limbile 

maghiară și germană 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare

la Consfătuirea de lucru 
pe problemele 

muncii organizatorice 
și politico-educative 

din 2—3 august 1983
Editura politică

Vizita unei delegații 
parlamentare 

din Republica TunisianăLuni după-amiază a sosit la București o delegație parlamentară din ^Republica Tunisiană, condusă de Mahmoud Messaadi, președintele Camerei Deputaților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale, de Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., de Margareta Hăusser, secretar al Marii A- dunări Naționale, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Mohamed El Mokh- tar Zannad. ambasadorul Republicii Tunisiene la București, și membri ai ambasadei.
★Luni după-amiază, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, s-a în- tilnit cu delegația parlamentară din Republica Tunisiană, condusă de Mahmoud Messaadi, președintele Camerei Deputaților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, efectuează o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii, au fost a- bordate unele probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-tunisiene în domeniile politic, economic, științific și cultural și au fost discutate unele aspecte ale situației internaționale actuale. /Au participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost prezent Mohamed El Mokhtar Zannad, ambasadorul Republicii Tunisiene la București.

Cronica zileiLa Muzeul colecțiilor de artă din Capitală a avut loc, luni, vernisajul expoziției de artă decorativă și aplicată, organizată în cadrul manifestărilor dedicate apropiatului Congres al Societății de Cruce Roșie,Exponatele, realizate de . elevi . din școlile speciale, au fost selecționate cu ocazia celei. de-a treia ediții a etapei republicane a concursului „Muncă și sănătate". Sînt reunite peste 500 lucrări — țesături, cusături, sculpturi, pirogravuri, picturi pe ceramică și sticlă — pe teme de sănătate, care redau in forme specifice sentimentele de adîncă recunoștință ale copiilor și tineretului din patria noastră pentru grija pe care partidul și statul nostru, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu o poartă tinerei generații. *La București, pe platforma Centrului național de fizică s-au desfășurat, timp de patru zile, lucrările Conferinței internaționale „Magnetismul pămînturilor, rare și al actinidelor".La lucrările conferinței au participat oameni de știință din țara noastră, precum și din alte 27 de țări din Europa, S.U.A. și Japonia.(Agerpres)
de titular cît și de alte persoane. Titularii de conturi pot solicita de asemenea unităților’ socialiste unde își desfășoară activitatea să li se depună in cont, pe bază de con- simțămînt scris prin virament, retribuția pe care o au de primit integral sau parțial.Restituirea sumelor din conturile curente personale se face de unitățile C.E.C. persoanei care prezintă un cec semnat de titular sau de una din persoanele împuternicite de el. Operațiile de plăți în numerar se efectuează de sucursala sau filiala C.E.C. la care s-a deschis contul precum șl de o altă unitate C.E.C. stabilită de titularul contului.Plățile prin virament (ocazionale sau periodice) din conturile curente personale se efectuează pe bază de documente prezentate sucursalelor sau filialelor la care sint deschise conturile.Pentru sumele păstrate în conturile curente personale, titularii beneficiază de o dobindă de 3 la sută pe an.

Ieri s-au deschis la CostineștiLUCRĂRILE REUNIUNII REGIONALE MOPENE CONSACRATEANULUI INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI (A.I.T.)La Costinești s-au deschis luni, 5 septembrie, lucrările Reuniunii regionale europene consacrate Anului Internațional al Tineretului (A.I.T.).Reuniunea europeană — una dintre cele cinci manifestări regionale care au loc in acest an, consacrate pregătirilor Anului International al Tineretului — își propune să dezbată probleme specifice privind situația actuală a tineretului din Europa, politicile și programele existente în domeniul tineretului și să elaboreze, pe această bază, recomandări și măsuri corespunzătoare, Ia nivel regional, pentru marcarea, in 1985, a Anului Internațional al Tineretului, sub deviza „Participare, dezvoltare, pace".La reuniune participă reprezentanți ai statelor din Europa, S.U.A. și Canada, din partea Secretariatului O.N.U., a unor agenții specializate ale Națiunilor Unite, organizații neguvernamentale de tineret.Participanții au primit cu deosebit interes Mesajul adresat reuniunii dc tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România. Mesajul a fost prezentat de tovarășul Petru Enache, vicepreședinte al Consiliului de Stat.în cadrul ședinței de deschidere, Leticia Shahani, adjunct al secretarului general al O.N.U., a exprimat deosebita apreciere la adresa contribuției României în direcția promovării problematicii tinerei generații, a pregătirii Anului Internațional al Tineretului.în intervenția sa, tovarășul Nicu Ceaușescu, președintele Comitetului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., a subliniat că reuniunea regională europeană reprezintă o importantă etapă în examinarea celor mai potrivite căi și modalități de transpunere în viață pe continentul nostru a Programului de măsuri și acțiuni cu privire la A.I.T. Practic, în ansamblu, recomandările adoptate pină acum sau. care vor fi adoptate de ansamblul reuniunilor regionale vor determina sporirea preocupărilor Organizației Națiunilor Unite in domeniul tineretului.Posibilitățile de acțiune .în Europa și la nivel mondial — a arătat vorbitorul — sint, fără îndoială, mul
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PROGRAMUL 1
I. 1,00 Telex
II, 05 Roman foileton » „In viitoarea vie

ții0. Episodul 6
11,55 Cîntarea României. Festivalul ti

nerilor dirijori — Bușteni ’8.3 
12,25 Actualitatea economică’
12.35 Ecran de vacanță. Desene anima

te ; Povestiri din Pădurea Verde

PROGRAMELE 1 ȘI 2
15.15 Muzică populară instrumentală
In jurul orei 15,30 — Transmisiune

directă : Ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Botswana, 
președinte al Partidului Democra
tic din Botswana, Q. K. J. Masire, 
împreună cu doamna Masire, care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră 
• Muzică populara instrumentală

PROGRAMUL 1
15,00 Telex 
15,05 Festivalul lntei'județean al cînte- 

cului, dansului și portului popular 
..Cununa cîntului românesc41 — 
Tulcea — ediția a VITI-a

16.35 Clubul tineretului (color). O stră
lucită afirmare a spiritului patrio
tic, revoluționar al tineretului, al 
întregului popor

17,10 Obiceiuri de muncă (color). Docu
mentar

17,50 1001 de seri 
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20.35 Videoteca internațională (color) 
21.05 La zi în 600 de secunde
21.15 Civica
21.35 Telefilmoteca de aur — Ștefan Ciu- 

botărașu. Medalion cinematografic
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.20 Buletinul rutier ăl Capitalei
20.35 Salonul TV al artelor plastice. Ex

poziție festivă dedicată creației 
plastice în cei 13 ani lumină

21.20 Curier cetățenesc
21.30 Seară de muzică românească
22.30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 6 septembrie, ora 21 — 9 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va fi în general caldă, cu cerul variabil, 
înnorări mal accentuate se vor produce 
în Jumătatea de vest a țârii, precum si 
în zonele de deal și de munte, unde 
vor cădea averse izolate de ploaie. Vint 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 18 grade, iar cele ma
xime între 20 și 30 de grade, izolat mai 
ridicate. Dimineața, pe alocuri, se va 
pi-Ofluce ceață. In București : Vremea 
va fi in general caldă, cu cerul varia
bil. Vintul va sufla moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
10 și 12. grade, iar cele maxime intre 
26 șl 28 de grade. Ceată slabă, dimi
neața. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

tiple datorită evoluțiilor social-poli- tice și realităților specifice din fiecare țară, orientărilor politice, filozofice, ideologice sau religioase, y Gravitatea situației internaționale impune însă, cu necesitate, concentrarea eforturilor pentru înfăptuirea păcii, dezarmării, securității și colaborării, pentru crearea unui cadru corespunzător formării și afirmării personalității multilaterale a tinerei generații, fapt .ce a rezultat, cu deosebită pregnanță, și în procesul de adoptare a Programului de măsuri și acțiuni privind Anul Internațional al Tineretului.Președintele Comitetului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. a subliniat, în context, că pregătirea și marcarea Anului Internațional al
© SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
O cursă cu succes de public

® Ionel Gancea — lider după două etape ® Azi, etapa 
a treia : Calafat — Drobeta-Turnu Severin — Băile HercuîaneAșa cum era de așteptat, rutierii participanți la ediția nr. 21 a Turului ciclist al României au fost primiți cu interes, cu ginduri frumoase și cu urărisde „Succes și drum bun" încă de la primele lor apariții multicolore pe șoselele traseului ce va număra 865 de kilometri.La Craiova, duminică dimineața, pe o vreme caldă și însorită, vreo zece-douăsprezece mii de spectatori interesați s-au așezat de-a lungul Bulevardului Muncii pentru a urmări prologul cursei : o probă de contratimp individual pe distanța de 1,4 km cu scopul de-a desemna pe primul purtător al „tricoului galben". Care purtător avea să fie tînărul Gheorghe Lăutaru — merituosul medaliat cu argint la Universiada de la Edmonton — acum realizator al unei medii orare de 46,670 km.După-amiază, pe un circuit din turul aceluiași bulevard, s-a disputat etapa intii : 20 de ture, in total 42 de kilometri. Deși cerul se înnorase brusc, vremea se răcise ca in noiembrie și batea puternic un vint uscat, alți (sau aceiași ?) zece mii de cra- ioveni au venit să-i vadă pe cicliști. N-au avut ce regreta, fiindcă dina- moviștii, steliștii, alergătorii de la Metalul-Plopeni și cei de la Olimpia- Stirom București au animat o cursă spectaculoasă încheiată în același timp de un pluton de 7, din care in ultima clipă a țișnit în cîștigător cel mai bun ciclist al nostru — Mircea Romașcanu.

Poligonul Tunari din Capitală
Campionatele europene de tir

Juniorii români, printre medaliații probei de pistol liberLuni, la campionatele europene de tir, găzduite de Poligonul Tunari din Capitală, s-a decis o singură probă — cea de pistol liber juniori, printre medaliați numărîndu-se și sportivii români, ciștigători ai medaliilor de bronz atit la individual, cît și pe echipe. La individual, Sorin Babii a reușit un rezultat meritoriu — 558 puncte, ureînd pe treapta a treia a podiumului de premiere, după sovieticul Igor Basinski — 563 puncte și bulgarul Valentin Petov — 560 puncte. Aceeași ordine a fost înregistrată și în clasamentul pe echiDe : a ciș- tigat U.R.S.S, (Serghei Evdokimov, Serghei Mazurenko, Igor Basinski) — 1 665 puncte, urmată de Bulgaria — 1 660 puncte și România (Sorin Ba

Tineretului presupun, în continuare, preocupări concrete din partea statelor. a factorilor guvernamentali și neguvernamentali, inclusiv a organizațiilor de tineret.Avind în vedere locul și rolul tineretului în societatea contemporană, afirmarea sa ca o puternică forță a progresului, vorbitorul a subliniat că trebuie folosite toate posibilitățile pentru ca Anul Internațional al Tineretului să determine evoluții substanțiale în implicarea tot mai activă a tinerei generații in eforturile la nivel național și mondial de făurire a unui viitor pașnic și prosper.A luat cuvîntul, de asemenea, M. Sharif, secretarul executiv pentru A.I.T., care a prezentat acțiunile

în cursul zilei de luni a avut loc etapa Craiova — Calafat.Victoria a revenit lui Ionel Gancea (Dinamo-1), care a înregistrat o medie orară de 42 km. parcurgind cei 84 de km in 2h 02’30”. L-au urmat Gheorghe Vasiliu (Steaua-1), Costică Paraschiv și Mircea Romașcanu, ambii de la Dinamo-1, toți trei cu același timp —- 2h 02’56”. S-a acordat, de asemenea, un premiu pentru cel mai tinăr și mai combativ concurent, trofeu care în etapa de luni i-a revenit Iui Alexandru Niri, de la „Voința" Cluj-Napoca.După primele două etape, în clasamentul general individual conduce Ionel Gancea (Dinamo-1), cu 3 h 11’43”, urmat de Mircea Romașcanu (Dinamo-1), la 23”, Costică Paraschiv (Dinamo-1), la 35”.Clasamentul pe echipe : pe locul 1— Dinamo-1, cu 9 h 30’32”, locul 2 — Steaua-1 cu 9h 33’46”, iar pe locul 3— Dinamo-2, cu 9 h 34’03”.Azi, în etapa a IlI-a, cicliștii vor pleca din Calafat spre Băile Hercu- lane (prin Drobeta-Turnu Severin).Menționăm că au luat startul In „Turul României" 86 de rutieri (timișorenii nu s-au mai prezentat).Redacția noastră va oferi, la sfirșit. Premiul „Scînteii" pentru echipa ciș- tigătoare a actualei ediții.
Gheorghe MITROI

bii, Cristian Vișan și Cristian Ball) — 1 634 puncte.Tot luni s-au desfășurat și primele manșe la pistol standard, în proba rezervată juniorilor conducted, după 30 de focuri. Elena Macovei (România), cu 290 puncte, urmată de sovietica Olga Zamiatkina — 289 puncte. La senioare, la jumătatea întrecerii, pe primul loc se află Auksene Treinite (U.R.S.S.) — 294 puncte.Astăzi intră în concurs și participantele la probele de pușcă, pentru medaliile Ia 60 focuri poziția culcat, iar trăgătorii în proba de talere aruncate din turn își dispută prima manșă. 

întreprinse pină acum Ia nivel regional și mondial pentru o cît mai bună pregătire a A.I.T. și a subliniat valoarea recomandărilor adoptate de reuniunile regionale în procesul elaborării de noi măsuri și programe naționale, menite să contribuie la soluționarea problemelor specifice care confruntă tinerii de pretutindeni și, cu deosebire, în țările în curs de dezvoltare.Prin consens, a fost ales biroul reuniunii : președinte — reprezentantul României, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe ; vicepreședinți — reprezentanții Austriei, Cehoslovaciei și Norvegiei ; raportor — reprezentantul Olandei.Lucrările reuniunii continuă.

în cîteva rînduriS-au încheiat Campionatele mpn-. diale de, cghotaj academic de "la? Duisburg, in ultima zi fiind programate finalele probelor mascultee. Iată ciștigătorii : 8 plus 1 : NouaZeelandă ; 4 plus 1 : Noua Zeelandă ; schif 4 fără cîrmaci : R.F. Germania; schif 2 plus 1 : R.D. Germană ; schif simplu : Peter Michael Kolbe (R.F. Germania).Campionatul balcanic masculin de baschet s-a încheiat la Titov Vrîbas cu succesul reprezentativei Iugoslaviei — 8 puncte, urmată te clasamentul final de echipele Greciei. Turciei— cu cite 4 puncte, României și Bulgariei — cu cite 2 puncte.în ultima zi a turneului s-au înregistrat următoarele rezultate : Iugoslavia — Grecia 93—66 (41—36) ; Turcia — România 73—60 (32—38).în turul III al campionatelor internaționale de tenis ale S.U.A. de la Flushing Meadow a fost înregistrată o surpriză de proporții, tînărul Jucător american Aaron ’Krickstein vl6 ani) reușind să-l elimine, cu 3—6, 3—6 6—4, 6—3, 6—4, pe compatriotul șău Vitas Gerulaitis, unul dintre fa- vorîții turneului.Alte rezultate : John McEnroe — Vince Van Patten 6—1, 6—2, 6—1 ; Yannick Noah — Eric Korita 5—7,6— 3, 6—3, 6—4 ; Ivan Lendl — Jonathan Levine 6—2, 6—2, 6—2 ; Mats Wilander — Ricardo Acuna 6—4,7— 5, 6—1.în competiția de hochei pe gheață pentru premiul ziarului „Sovietski Sport", selecționata divizionară a României a întîlnit la Kiev formația Traktor Celiabinsk, victoria revenind hocheiștilor sovietici cu scorul de 9—4 (5—1, 2—1, 2—2).Alte rezultate : Dinamo Moscova— Polonia 8—2 (4—1, 1—1, 3—0) ; Gotwaldow (Cehoslovacia) — Sibir Novosibirsk 5—2 (1—1, 2—0, 2—1) ; Dinamo Weisswasser (R. D. Germană) — Jamelinna (Finlanda) 4—4 (2—3, 1—1, 1—0).Participted la turneul internațional de box de la Phenian, pugilistul" român Dan Călin a obținut medalia de bronz la categoria mijlocie mică. Pe primele două locuri s-au clasat sportivii din R.P.D. Coreeană Bom Sok și Gyong Khon.în cadrul pregătirilor pentru apropiatele Campionate europene de volei, ce se vor disputa te R. D. Germană. selecționatele feminine ale României și Ungariei au susținut la Debrecen un meci de verificare, încheiat cu scorul de 3—2 (13, —4, —7, 8, 1) te favoarea echipei române.
© TOT MAI ADÎNC IN 

STRĂFUNDURILE PĂ- 
MÎNTULUI. Sonda superadin- că ce se forează te prezent în Peninsula Kola a ajuns la 11 662 metri, urmînd să atingă, potrivit proiectelor, o adîncime' de 13 000 metri. Cu ajutorul ei, oamenii de știință au reușit să obțină, pentru prima oară in lume, mostre de rocă de un interes deosebit pentru studierea mantiei Pămintului. Importanța experimentului rezultă din faptul că pină in prezent, mineralele utile se extrag pe Terra de la adincimi care nu depășesc, în general, 5 000 metri, ceea ce înseamnă că studierea straturilor mai adinei poate modifica cunoștințele umane 

despre rezervele reale de minerale de care dispune omenirea.
0 ATOMUL ÎN SLUJ

BA PĂCII. La Florența s-au incheiat lucrările unei „Conferințe internaționale in domeniul fizicii nucleare", care a reunit peste 1 000 de specialiști din diferite țări ale lumii. Potrivit declarațiilor coordonatorului reuniunii, prof. Renato Angelo Ricci, în cadrul lucrărilor au fost puse bazele „deschiderii unor noi fronturi pașnice" in domeniul cercetării în fizica nucleară, punindu-se accentul, totodată, pe aplicarea practică a tehnicilor nucleare în analiza la microscop a substanțelor organice și anorganice, a țesutu

rilor biologice, a sîngelui, In studierea apei poluate cu diferite substanțe ș.a.
® NOUTĂTI IN DO

MENIUL NEUROCHI
RURGIEI. Cele mai recente progrese in neurochirurgie au fost analizate in cadrul unui congres internațional în probleme de medicină specializată în acest domeniu, desfășurat la Bruxelles. în cadrul congresului au fost prezentate peste 300 de comunicări științifice, între temele dezbătute aflîndu-se utilizarea noilor tehnici de intervenție bazate pe laser, urmărirea organelor interne ale pacientului în cursul operației

prin intermediul unor ecrane T.V., transplantul de nervi din cutia craniană, precum și problemele specifice ale neurochirurgiei infantile.
© AVIOANE POLA

RE. Societatea vest-germană Dornier a produs două avioane polifuncționale care, ' adaptate la condițiile polare extrem de vitrege, sint menite să contribuie la reușita expedițiilor științifice în Antarctica. Concepute ca laboratoare moderne dotate cu radar meteorologic, in

stalații de înlăturare a gheții depuse pe aripi și fuselaj, treh de aterizare mixt și alte echipamente speciale, noile aparate sint în măsură să culeagă în regiunile polare informații inaccesibile sau greu accesibile pină acum oamenilor de știință.
® ÎN AJUTORUL 

CONSTRUCTORI
LOR Un dispozitiv special, pus Ia punct de specialiștii din Tuia (U.R.S.S.), permite uscarea rapidă a acoperișurilor blocuri

lor sau ale edificiilor industriale in construcție. Acest original „foen" pentru acoperișuri, capabil să usuce intr-o jumătate de oră o suprafață de 50 metri pătrați, este folosit în construcții cind plouă sau ninge, tinted seama de faptul că pe suprafața umedă grundul nu poate fi aplicat uniform.
@ GONDOLE PE TA- 

MISA. Gondole venețiene pe apele unicului lac londonez Hyde Park ? Și totuși așa a fost. Două gondole venețiene, ornate ca de sărbătoare, alături de alte ambarcațiuni reprezen- tînd orașele italiene Genova, Pisa și Amalfi, au participat la un original concurs al așa-nu- 

mitelor „republici marine" pe Tamisa. întrecerile dintre ambarcațiunile italiene și britanice au fost urmate de un cortegiu care a parcurs străzile Londrei în costumele caracteristice vechilor republici marine italiene, precum și de spectacole folclorice.
© NOUĂ GALAXIE. Oamenii de știință americani de la Observatorul astronomic Kitt Peak au descoperit o nouă galaxie aflată la 10 miliarde de ani lumină de planeta noastră, fiind astfel cea mai îndepărtată galaxie care a putut fi observată cu telescopul optic pînă in prezent. Urmează să fie publicate date mai amănunțite. 

deoarece galaxia a putut fi foarte vag localizată, ea inde- părtîndu-se de sistemul nostru solar cu aproximativ 200 000 km/s.
® CAFEAUA SI CO-* 

LESTEROLUL. Cercetătorii suedezi au ajuns, în urma unor studii pe un mare număr de subiecți, la concluzia că la consumatorii de cafea conținutul de colesterol din singe este cu 14 la sută mai ridicat decit la persoanele care nu consumă cafea deloc. Dacă consumul de cafea se reduce zilnic, scade și colesterolul, acest factor de risc important al afecțiunilor cardiace, alături de obezitate, alcool și fumat.
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Astăzi sosește în țara noastră, într-o vizită oficială de prietenie, 
președintele Republicii Botswana, Duett K. J. Masire, 

împreună cu doamna G. Masire
(Urmare din pag. I)K. J. Masire este ales președinte al Conferinței de coordonare pentru dezvoltare a țărilor independente din sudul Africii (S.A.D.C.C.), președinte de onoare al Comitetului internațional împotriva apartheidului și- rasismului în Africa de Sud, precum și președinte de onoare al Conferinței de solidaritate cu țările din „prima linie" pentru pace și eliberare în Africa australă.După proclamarea independenței, fn pofida grelei moșteniri coloniale și a vecinătății cu regimul rasist de la Pretoria, tînărul stat — fostul protectorat englez Bechuanaland — a depus stăruitoare eforturi pe calea dezvoltării de sine stătătoare.în conformitate cu politica sa consecventă de dezvoltare a prieteniei, colaborării și solidarității active cu statele africane. România a stabilit relații diplomatice cu Botswana, ex- tinzind raporturile de conlucrare cu această țară pe baza trainică a principiilor independentei și suveranității naționale. egalității în drepturi, ne

amestecului în treburile interne, a- vantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.Cele două țări au convenit măsuri pentru lărgirea schimburilor comerciale. pentru inițierea unor acțiuni de cooperare economică in domeniile agriculturii, mineritului, industriei ușoare, pentru amplificarea legăturilor în domeniile culturii, științei, învățămîntului. De asemenea, între cele două țări există o bună colaborare Ia O.N.U. și in cadrul altor organizații și organisme internaționale, în Grupul „celor 77“ și în mișcarea de nealiniere.în legătură cu perspectivele relațiilor bilaterale, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta în mesajul adresat președintelui Quett K. J. Masire cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Botswana : „Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare statornicite intre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și botswancz, al cauzei păcii, inde

pendenței naționale și colaborării internaționale".în mesajul adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cu ocazia sărbătorii naționale a României, președintele Quett K. J. Masire releva la rindul său : „Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima dorința de a întări legăturile de prietenie existente intre națiunile noastre".Opinia publică din țara noastră are deplina încredere că vizita președintelui Quett K. J. Masire în România, convorbirile cu președintele Nicolae Ceaușescu vor fi fructuoase pentru ambele țări, deschizind noi perspective relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și statele noastre, în interesul și spre binele celor două popoare, al luptei pentru eliminarea definitivă a colonialismului, neocolonialismului și rasismului, a politicii imperialiste de dominație, pentru pace, independență și progres.Cu profunde sentimente de stimă și prietenie, poporul nostru adresează distinsului oaspete tradiționala urare de „BUN VENIT PE PAMÎN- TUL ROMÂNIEI I".
BOTSWANA

Coordonate ale dezvoltării

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Todor MovSOFIA 5 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, s-a transmis tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, un mesaj de prietenie, împreună cu cele mai calde urări de sănătate și fericire, de noi realizări in edificarea societății socialiste dezvoltate în Bulgaria vecină și prietenă.Mulțumind în mod călduros pentru mesajul primit, tovarășul Todor Jivkov a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un salut frățesc, sincere și cordiale urări de sănătate și fericire, iar poporului român urarea de a obține succese tot mai mari in făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. •Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Todor Jivkov a noului ambasador al României la Sofia, Gheorghe Cioară, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.

în cadrul convorbirii ce a avut loc s-a evidențiat cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Bulgaria, cu rădăcini adinei în istorie, se dezvoltă rodnic, imbrățișind cele mai diverse domenii. De ambele părți s-a subliniat importanța hotărîtoare pe care o au pentru cursul mereu ascendent al relațiilor româno-bulgare intilnirile și convorbirile, devenite tradiționale, la cel mai înalt ■ nivel, care dau de fiecare dată impulsuri și valențe Înnoitoare colaborării dintre cele două partide, țări și popoare. A fost exprimată convingerea că, acționîndu-se cu hotărîre pentru transpunerea in practică a înțelegerilor stabilite la nivel înalt, raporturile de strînsă prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria vor cunoaște o puternică dezvoltare și in viitor, spre binele popoarelor român și bulgar, în interesul cauzei păcii și socialismului.La primire a participat Petăr Mladenov, ministrul afacerilor externe al R.P. Bulgaria.

Tîrgul internațional de la Leipzig
Conducători de partid și de stat din R.D.G. au vizitat standul 

românescBERLIN (Agerpres). — Duminică s-a. deschis ediția de toamnă a Tir? gului internațional de la Leipzig, la care țara noastră este prezentă cu o gamă variată de produse noi cu inalii parametri tehnici din domeniile chimiei, construcțiilor de mașini, industriei ușoare etc. ’Standul românesc a fost vizitat de tovarășii Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G.,

Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, Giinter Mittag, Werner Krolikowski. Paul Verner Harry Tisch, Joachim Herrmann, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R.D.G. in Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științificâ, Horst Solie, ministrul comerțului exterior, de alte oficialități.
Congresul extraordinarBUENOS AIRES 5 (Agerpres)). — La Buenos Aires au inceput lucrările Congresului extraordinar al Partidului Comunist din Argentina, la care participă delegați din toate colturile țării. Acest forum va dezbate linia politică a partidului comunist in vederea alegerilor gene-

al P. C. din Argentinarale de la 30 octombrie și va adopta platforma electorală a partidului.Luind cuvîntul, secretarul general al P.C. din Argentina. Athos Fava, a subliniat că viitoarele alegeri generale trebuie să devină o etapă importantă pe calea democratizării vieții in tară.
Datoriile externe - o problemă cu grave consecințe

asupra economiei statelor latino-americaneCARACAS 5 (Agerpres). — în capitala Venezuelei au inceput, luni, lucrările reuniunii economico-finan- ciare a statelor din America Latină, inițiată de Organizația Statelor Americane (O.S.A.) și Consiliul In-
VOINȚA FERMA A POPOARELOR EUROPENE

teramerican Economic și Social (C.I.E.S.). După cum informează agențiile I.P.S. și France Presșe punctul central al dezbaterilor , care Vor dura cinci zile — il va con • stitui problema datoriei externe — circa 300 miliarde dolari — a state-

în urmă cu 17 ani, cînd, la 30 septembrie 1966, fostul protectorat englez Bechuanaland și-a dobindit independența, după mai mult de 80 de ani de dominație colonială, devenind Republica Botswana, țara avea de înfruntat o grea moștenire, situin- du-se, conform clasificării O.N.U., printre cele 25 de state cu economia cea mai slab dezvoltată de pe glob. Unica ei bogăție erau vitele cornute ce pășteau pe fîșia fertilă de pămînt din zona sud-estică. Industria lipsea cu desăvirșire, iar căile de comunicație erau aproape inexistente.Pentru depășirea rămînerilor în urmă. Guvernul Botswanei a elaborat planuri de dezvoltare ce urmăresc diversificarea economiei, valorificarea resurselor naturale ale țării, crearea bazelor unei industrii naționale.Guvernul a urmărit și urmărește în continuare sporirea suprafeței arabile, asigurarea necesarului de apă prin construirea unor baraje pe riul Limpopo și pe alte rîuri, dezvoltarea creșterii animalelor, sector care prin cele trei milioane de vite cornute și un milion de oi ocupă in continuare ponderea principală în ansamblul economiei țării. Abatorul din orașul Lobatse este una dintre cele mai mari unități 'de acest gen din Africa, fiind capabil să prelucreze pină la 1 800 de vite pe zi. Cea mai mare parte a producției de carne, piei- și lină a țării este exportată. .Sporirea producției agricole și reducerea pe această cale a dependenței țării de importurile alimentare rămîne o preocupare constantă a autorităților de la Gaberones. Se urmărește ca într-un' răstimp cit se poate mai scurt să se asigure satisfacerea in întregime din producția proprie a cererii interne de produse* alimentare. Principalele culturi agricole sînt 'sorgul, porumbul, meiul și fasolea. Producția la hectar a crescut simțitor în ultimii ani ca urmare a extinderii suprafețelor cultivate și introducerii unor metode agrotehnice noi, moderne. Se depun, de aseme-, nea, eforturi constante pentru prevenirea și limitarea efectelor negative ale eroziunii solului asupra zonelor de pășunat. .Paralel cu dezvoltarea agriculturii; și zootehniei, s-a trecut la prospectarea și punerea în valoare a resurse-, lor minerale.' Cercetările geologice Întreprinse au dovedit că Botswana se numără printre țările cu cele mai bogate zăcăminte diamântifere din lume? Exploatarea, lor a început in anul 1971, minele din deșertul Kalahari asigurind o producție anuală de aproape 5 milioane de carate. Șlefui
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lor din această regiune a lumii. Reuniunea a debutat cu o întîlnire a experților din țările respective și va fi urmată, incepind de la 8 septembrie, de o sesiune la nivel ministerial. La lucrări participă, cu statut de observator, reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale. Băncii Interame- ricane de Dezvoltare, precum și ai unor state occidentale industrializate.Principalele teme înscrise pe agenda reuniunii se referă la situația actuală și perspectivele investițiilor străine în regiune, perspectivele exporturilor regionale, analiza globală ă datoriei externe a țărilor latino- americane și caraibiene, modalitățile și condițiile renegocierii acesteia, consolidarea instituțiilor consacrate dezvoltării țărilor din America Latină și zona Caraibilor.

*

î* î
î î

•

■I 

■I 

• î

! (,

1 i
■

î

î

î

î

Să se facă totul pentru oprirea amplasării 
rachetelor nucleare pe continent, pentru 
retragerea și distrugerea celor existente!

Declarația conferinței 
social-democraților 

danezi

Grecia isi reafirmă opoziția față de instalarea 
armelor nucleare In Europa ORIENTUL MIJLOCIU

• Trupele israeliene își men
țin controlul asupra a 2 800 
knip din sudul Libanului
• Continuă schimburile de 
focuri între forțele rivale

libanezeBEIRUT. Operațiunea de redesfă- șurare a forțelor israeliene din Beirut și zona centrală a Libanului pe o linie situată la sud de riul Awali a fost practic încheiată — a declarat agenției France Presse un purtător de ctivint al armatei israeliene. Din acest moment, menționează agenția Reuter, trupele israeliene i.și mențin controlul asupra unei zone de circa 2 800 kmp din teritoriul libanez, in partea sudică a țării.Intr-o declarație făcută la postul de radio Beirut, primul ministru al Libanului, Shafic Al-Wazzan, a? precizat că „retragerea israeliană a avut loc în afara' acordului israeliano-li- banez. acord care rămîne înghețat, nefiind incă ratificat", in baza acestui acord, semnat la 17 mai 1983, Israelul se angajează „să-și retragă toate forțele sale armate din Liban", menționează A.F.P.Schimburi puternice de focuri intri forțele rivale din Liban au continuat, luni. îndeosebi in regiunea Aley, la est de Beirut, precuin și la sud de capitala libaneză — s-a anunțat oficial la Beirut, potrivii agențiilor internaționale de presă. Tiru- rile de artilerie au reizbucnit după o perioadă de relativă acalmie inre- gistratâ in cursul nopții. (Agerpres)
salvador: Noi acțiuni 

ale forțelor insurgenteSAN SALVADOR 5 (Agerpres). — Peste 300 de militari ai armatei sal- vadoriene au fost scoși din luptă in urma puternicelor atacuri lansate de forțele insurgente incepind de sim- bătâ seara asupra orașului San Miguel. capitala departamentului cu același nume din sud-vestul Salvadorului. a anunțat postul de radio „yenceremos" al Frontului Fărabun- do Marti pentru Eliberare Națională. Potrivit sursei citate, insurgenții au încercuit duminică orașul San Miguel. al treilea ca mărime din țară, principal centru comercial și de tranzit din partea de est a Salvadorului. Cele două aeroporturi ale orașului, ce numără circa 180 000 de locuitori, au fost închise traficului civil.
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rea diamantelor este realizată de compania națională „Diamond Manufacturing Botswana'1. Veniturile obținute din exportul de diamante constituie 35 la sută din fondurile valutare ale statului.Subsolul țării dispune și de1 mari rezerve de aur, cupru, nichel, cărbune. Depozitele de nichel și cupru de la Selebi-Pikwe sint estimate la 43,7 milioane tone. Prima etapă de exploatare a lor a început în anul 1974. cu o producție anuală de 16 000 tone de cupru și 13 000 tone de nichel. în ce privește rezervele de cărbune, a- cestea sint apreciate la 40 miliarde tone. Pe baza zăcămintelor de huilă de la Morupuîe și Umamabula, cele mai mari din țară, va fi construită o nouă termocentrală cu o putere de 90 MW. în fine, în zona de sud a țării au fost identificate zăcăminte de fier, magneziu și platină.Pe plan extern, Botswana, care face parte din „Grupul celor 77“ și din mișcarea de nealiniere, desfășoară o politică de colaborare cu celelalte state membre ale Organizației Unității Africane, se pronunță pentru lichidarea ultimelor rămășițe ale colonialismului de pe continentul african, pentru libertatea și independența tuturor popoarelor.Eforturi deosebite face tinărul stat african și pentru lichidarea analfabetismului, dezvoltarea invățămintului și pregătirea cadrelor necesare diferitelor sectoare ale economiei naționale. în acest scop sint alocate peste 20 la sută din veniturile bugetare. în prezent există in Botswana o univer-
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ATENA. Grecia se pronunță pen
tru continuarea politicii de destin
dere, pentru pace și dezarmare — a 
subliniat primul ministru elen, An
dreas Papandreu, într-o alocuțiune 
rostită cu prilejul celei de-a IX-a 
aniversări a creării partidului 
Mișcarea Socialistă Pan-Elenă 
(PASOK), de guvernământ. tn ace
lași cadru, premierul grec, a evi
dențiat importanța și necesitatea 
creării unei zone denuclearizate- în 
Balcani. Evidențiind că ■ populația

Europei, din vest și din est. este 
în majoritatea ei cOvîrșitoare îm
potriva desfășurării de rachete pe 
continentul nostru, Andreas Pa- 

■pandreu a reafirmat că Grecia „spu
ne Nu" în ce privește amplasarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune in Europa, occidentală. 
Totodată, premierul elen s-a refe
rit. la politica externă independentă 
a țării sale, la faptul că Grecia se 
opune împărțirii lumii in sfere de 
influență.

Cîz un teritoriu mai 
mare decît cel al 
Franței (582 000 kmp), 
această țară africană, 
străbătută de tropicul 
Capricornului, are o 
populație de numai 
935 000 locuitori (in 
1982), două treimi din 
teritoriu fiind ocupate 
de deșertul Kalahari. 
Capitala este Gabero
nes (55 000 locuitori).

Zona de nord-est 
este cea mai pitoreas
că, acoperită de păduri 
întinse cu esențe preți
oase, în timp ce pă
mânturile cele mai fer
tile se află în sud-est. 
Cu excepția nurilor 
Limpopo și Chobe, ce
lelalte cursuri de apă 
nu ating marea, pier- 
zindu-și apele in nisi
purile deșertului.sitate șl opt colegii și institute, se extinde invățămintul profesional, iar circa 90 la sută din numărul copiilor de virstă școlară urmează școala primară. .Rezultate bune' s-au obținut și in domeniul ocrotirii sănătății.în spiritul’ politicii sale consecvente de dezvoltare a relațiilor cu tinerele state independente,. România, a stabilit cu Botswana relații care cunosc o evoluție pozitivă pe tărîm economic, tehnic, științific și în alte domenii de interes comun. Au fost convenite măsuri pentru extinderea schimburilor comerciale, pentru inițierea unor acțiuni de cooperare in domeniile agriculturii, mineritului, industriei ușoare ș.a. Recent a fost semnat un acord comercial care îmbogățește cadrul juridic de desfășurare a schimburilor și cooperării economice dintre cele două țări. Pe plan internațional, România și Botswana conlucrează în cadrul O.N.U. și al altor foruri internaționale, precum și in cadrul activităților „Grupului celor 77“ și ale mișcării, țărilor nealiniate.Fără îndoială că vizita pe care o întreprinde în țara noastră, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Republicii Botswana. Quett K.J. Masire, va contribui la dezvoltarea In continuare a raporturilor prietenești dintre cele două țări în diverse domenii de activitate, corespunzător intereselor celor două popoare, ale cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Silviu PODINĂ

Sindicaliștii britanici se pronunță pentru
intensificarea mișcării antinucleareLONDRA o (Agerpres). — 'La Blackpool au început lUni lucrările Conferinței anuale . a Congrer sului sindicatelor britanice (T.U.C.), Timp de cinci zile, cei peste 1000 de delegați, reprezentind aproximativ 11 000 000 de membri, vor dezbate o serie de probleme majore de politică internă și externă ale Marii Britanii, vor elabora planul de acțiune al sindicatelor pentru perioada următoare.

Tn ■ proiectele de rezoluție supuse dezbaterilor se reflectă îngrijorarea sindicaliștilor față de nivelul ridicat al cheltuielilor militare britanice. Documentele lan
sează un apel guvernului de a 
renunța la. planurile privind am
plasarea de noi rachete nucleare 
cu rază medie de< acțiune pe teri
toriul țării și hotărirea sindicatelor 
de 
de

COPENHAGA 5 (Agerpres). — Participanții la conferința anuală a Partidului Social-Democrat din Danemarca, ale cărei lucrări s-au incheiat la Copenhaga, au adoptat o declarație in care se evidențiază că social-democrații danezi sprijină eforturile pentru înghețarea și reducerea arsenalelor nucleare, pentru crearea de zone denuclearizate și obținerea de rezultate pozitive la negocierile sovieto-americane de la Geneva privind reducerea armelor nucleare in Europa. Documentul menționează că P.S.D. susține in continuare rezoluția parlamentului danez, adoptată cu majoritate de voturi în luna mai anul acesta, potrivit căreia guvernul danez trebuie să ceară aminarea aplicării hotăririi N.A.T.O. vizind amplasarea Ia sfirșitul acestui an de chete nucleare cu rază medie acțiune in Europa occidentală. rade
a participa activ la mișcarea 
luptă pentru pace.

Securitatea poate fi

„Festival al Păcii" la Hamburg____„ t,e două zile, la Hamburg s-a desfășurat un „Festival al Păcii", care a avut ca deviză „Nici un fel dc arme nucleare in țara noastră!" In cadrul^ festivalului au avut loc
BONN 5 (Agerpres). — Timp spectacole și reuniuni, unde a fost exprimat protestul opiniei publice vest-germane față de proiectele privind amplasarea de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune in Europa.
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aface-oficială Taniug.INIȚIATIVA. Ministrul rilor externe al Indiei, Narasimha Rao, a sosit intr-o vizită oficială la Bagdad, in cursul căreia va examina posibilitatea unei noi'inițiative a țărilor nealiniate vi- zind incetarea conflictului ira- niano-irakian.

privire la evoluția situației America Centrală, in special în Salvador.REUNIUNEA MINIȘTRILOR DE EXTERNE DIN ȚĂRILE NORDICE. La Stockholm s-au deschis, luni, lucrările reuniunii miniștrilor de externe din țările? nordice. Timp de două zile, miniștrii de externe din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia vor proce'da la o analiză a situației internaționale actuale, o atenție prioritară urmind a fi acordată problemelor aflate pe agenda celei de-a 38-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ale cărei lucrări vor începe la 20 septembrie, la New York. De -asemenea, vor fi examinate probleme privind crearea unei zone denuclea- rizate in nordul Europei.

Comerț (G.A.T.T.) avertizează ca există pericolul ca actualul proces de redresare economică să fie întrerupt iacă nu vor fi soluționate problemele protecționismului, ratelor inalte ale dobinzilor și datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare, informează agenția United Press International.

Grupuri de partizani ai păcii din R.F.G. blochează intrarea spre depo
zitul de armament al N.A.T.O. din Donnerberg

Conferință
orqanizată de S.I.P.R.I.STOCKHOLM 5 (Agerpres). — La Stockholm s-a incheiat. după trei zile de dezbateri, conferința internațională „Securitatea colectivă", organizată din inițiativa Institutului internațional pentru cercetări in domeniu! păcii (S.I.P.R.I.).Jn cadrul intilnirii a fost discutat un cerc larg de probleme legate de asigurarea păcii și securității pe continentul european și. in ansamblu. in lume, o atenție deosebită fiind acordată necesității sporirii eforturilor pentru reluarea procesului de destindere, tn intervențiile lor. numeroși participanți au subliniat că principiul securității colective — opus doctrinei descurajării — are la bază cointeresarea tuturor statelor in preintîmpinarea războiului, obiectiv ce poate fi realizat prin reducerea arsenalelor nucleare existente și limitarea noilor tipuri de armament, precum si prin elaborarea unor măsuri de încredere intre state. Tn context, vorbitorii s-au pronunțat in favoarea unui dialog constructiv intre Est și Vest, in interesul securității si păcii mondiale.

Ia Stockholm

VIZITA. Președintele Republi- i Federale Germania, Karl Carstens, însoțit de vicecancelarul și ministrul vest-german de externe, Hans-Dietrich Genscher, a sosit luni într-o vizită la Belgrad, anunță agenția

ÎN VEDEREA PREGĂTIRII SESIUNII PLENARE A PARLAMENTULUI (VEST-) EUROPEAN, organ consultativ al Pieței comune, grupul deputaților și senatorilor socialiști din țările C.E.E. se va reuni la Montpellier (Franța), in cadrul unor „zile de studiu". Reuniunea —? s-a anunțat la sediul C.E.E. din Bruxelles — va fi dedicată cu precădere problemelor preconizatei reforme a instituțiilor comunitare, examinării bugetului Pieței comune și raporturilor „celor zece" cu țările în curs de dezvoltare. Sesiunea Parlamentului (vest-) european este prevăzută să aibă loc la Strasbourg, intre 11 și 16 septembrie.

O VIOLENTA FURTUNA s-a abătut, ieri, asupra unor regiuni de coastă ale Franței, provocind, potrivit agenției France Presse, moartea a patru persoane. S-au înregistrat, de asemenea, pagube materiale considerabile. Se menționează că viteza vintului a depășit, pe alocuri, 120 km pe oră.

Preocupări economico-sociale ale țărilor
in curs de

Guvernul indian va 
în domeniul

ÎNTR-UNPERSPECTIVELE MONDIAL PE Udat publicității dul . General
RAPORT PRIVINDCOMERȚULUI ANUL IN CURS, la Geneva, Acor- pentru Tarife și

TURNEU. Ambasadorul itinerant american pentru America Centrală, Richard Stone, a sosit la Ciudad de Mexico, cea de-a șasea și ultima etapă a actualului său turneu în regiune. El urmează să confere cu președintele Mexicului, Miguel de la Madrid, precum și cu ministrul relațiilor externe al ță- rii-gazdă, Bernardo Sepulveda, cu

CURENȚII RECI PROVENIT! DIN NORDUL ATLANTICULUI au provocat o reducere bruscă a temperaturii in Austria. în regiunile muntoase a nins, stratul de zăpădă ajungind, pe alocuri, la 30 de centimetri. Schimbarea bruscă a vremii a fost și cauza unor accidente tragice. în Munții Alpi și-au pierdut viața șapte alpiniști. Vinturi deosebit de puternice și ploi torențiale s-au înregistrat cu precădere in sudul Austriei. Rîuri ieșite din matcă au inundat importante suprafețe agricole, deteriorind numeroase căi de comunicație, rețelele electrice și telefonice. Zeci de puncte populate din zona Alpi- lor sint izolate.ÎN CURSUL UNUI MITING AVIATIC, desfășurat duminică in Franța, două avioane s-au ciocnit in zbor, prăbușindu-se la sol. Unul dintre piloți și-a pierdut viața, informează agenția France- Presse.

DELHI 5 (Agerpres). — în cadrul măsurilor social-economice adoptate de guvernul indian in ultimii ani, peste 2 milioane hectare de pămînt arabil, deținute de marii latifundiari și a căror productivitate era foarte1 scăzută, au fost distribuite țăranilor fără pămînt sau cu pămînt puțin. Rezultatele acestor măsuri s-au făcut simțite in foarte scurt timp, produc-

dezvoltare
accelera reformele 
agriculturiiția agricolă a țării cunoscînd o creștere sensibilă, concomitent cu ridicarea nivelului de viață al țăranilor împroprietăriți. După cum subliniază ziarul indian „Național Herald", guvernul de la Delhi preconizează continuarea și accelerarea «reformelor in domeniul agriculturii, precum și extinderea lor in toate regiunile țării.

Un mare baraj în mijlocul pădurii amazonieneUn gigant de 5,6 milioane metri cubi de beton în mijlocul pădurii afnazoniene. La 300 km sud-vest de Belem se construiește unul dintre cele mai mari baraje din lume — Tucurui — a cărui hidrocentrală va avea o putere instalată de peste 8 000 000 kW.în decembrie anul viitor apele fluviului Tocantins vor fi stopate, formînd un lac de acumulare de a- proximativ 43 miliarde mc. care va cuprinde o suprafață de peste 2 000 kmp. Barajul Tucurui va fur

niza energia electrică necesară exploatării miniere de la Carajas. unul dintre cele mai mari zăcăminte de fier din lume, precum și importantului complex industrial de la Sao Luis de Maranhao, unde, dealtfel, vor fi construite in curind mai multe uzine de alumină și aluminiu.Acest obiectiv se înscrie pe lima eforturilor pe care le face Brazilia în prezent pentru dezvoltarea sa so- cial-economică, pentru depășirea stadiului de țară in curs de dezvoltare. (Agerpres)

R.F.G.:
„Nici o ameliorare notabilă pe piața muncii

Relatările publicației ,,Der Tacjesspieqel"
Așteptata vară nu a adus rezul

tatele scontate, cel puțin pe piața 
forței de muncă. A fost, mai de
grabă. o așteptare zadarnică, cu atit 
mai mult cu cit. oricine știe că ame
liorarea situației in sectorul utili
zării forței de muncă nu poate sur
veni decit după trecerea unei pe
rioade de la. relansarea conjunctu
rii. Factorii sezonieri care asigurau, 
de regulă, un recul al șomajului au 
fost aproape in întregime neutrali
zați de slăbirea conjuncturii. La 
aceasta se adaugă probleme struc

turale. care nu pot fi soluționate in 
intervale scurte. Prima constatare : 
ne confruntăm cu o problemă de 
durată, care se agravează și mai 
mult odată cu sosirea pe piața mun
cii a tinerilor absolvenți. A doua 
constatare nu este mai puțin dure
roasă — șomajul este o problemă 
internațională. In Piața comună, de 
pildă, există 11.6 milioane de șo
meri, ceea ce reprezintă peste 10 la 
sută din totalul populației active. 
Dar și acolo șomajul are tendința 
de creștere. (Agerpres)

HOUSTON 5 (Agerpres). — Naveta spațială americană „Challenger", avind la bord cinci astronauți, și-a incheiat luni, la ora 7.40 G.M.T., o nouă misiune iii Cosmos, aterizind la baza aeriană Edwards din California. O particularitate a acestui zbor au constituit-o decolarea și aterizarea navetei pe timp de noapte, in vederea testării modului de funcționare a vehiculului spațial in diferite condiții atmosferice și meteorologice. In

cursul zborului de șase zile, membrii echipajului au lansat un satelit de telecomunicații indian, au efectuat teste de verificare a satelitului american de tip „T.D.R.S." plasat pe orbită in aprilie a.c., au procedat la testarea funcționării brațului-robot din exteriorul vehiculului in condițiile ridicării unor materiale grele și voluminoase și âu făcut o serie de experiențe științifice.
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