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Puternică mobilizare pentru realizarea
integrală a planului în industrie și agricultură
TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ - 

EXECUTATE IA TIMP, DE CALITATE IREPROȘABILĂ!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Comunist Japonez

Campania agricolă de toamnă este una din cele mai aglomerate din tot cursul anului. într-un timp scurt trebuie să fie strînse, transportate și puse 'la adăpost milioane de tone de produse agricole și însămînțate pește 3,6 milioane de hectare cu cereale și alte, culturi agricole. Iată de ce este necesar ca, în spiritul indicațiilor formulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentul congres al consiliilor, populare, organele >și organizațiile de partid, consiliile populare și direcțiile agricole sal desfășoare o intensă muncă politică și organizatorică pentru mobilizarea puternică a tuturor forțelor de la sate la lucrările agricole de sezon, astfel încit strîngerea recoltei și însămînțările să se desfășoare în ritm mult mai intens decît pînă acum. Care este stadiul la zi al executării lucrărilor agricole ?

PORUMBUL. între culturile ce se recoltează toamna, porumbul ocupă cea mai mare suprafață. Datorită . căldurilor și lipsei de precipitații, ." ’ /' mai repede la maturitate față de alți ani. Totuși, pînă in seara zilei ! de 20 septembrie, pe ansamblul țării, recolta a lost strînsă doar de y ’ pe un sfert din suprafața cultivată. Porumbul a fost recoltat de pe mari suprafețe, îndeosebi în județele Mehedinți, Dolj, Argeș și sectorul agricol Ilfov. în prima zonă agricolă, unde practic culturile de . pe toate suprafețele — exceptând cele duble — au dat în copt, culesul este întârziat, mai ales în județele Tulcea, Teleorman și altele. Important este ca, printr-o temeinică organizare a muncii și. participarea la lucrări a tuturor locuitorilor de la sate, recoltarea porumbuluimaximum. Aceasta se impune din

știuleții au ajuns

se fie intensificată la

TERM0UEN1MEL0R IA CAPACITATEA PROIECTATA!
Potrivit programului adoptat de 

conducerea partidului, centralele e- 
lectrice trebuie să funcționeze în 
această perioadă Ia o capacitate de 
8 700—9 300 MW, din care centrale
le pe cărbune la cel puțin ‘1100— 
4 500 MW. O serie de colective de energeticieni înregistrează rezultate bune, concretizate în principal în menținerea în funcțiune a centralelor electrice la parametrii planificați și obținerea unor producții de energie electrică cît mai mari. Cu toate acestea, pe ansamblu, așa cum se constată din analiza balanței de puteri a sistemului energetic național, nu se realizează nivelurile planificate. Din puterea medie zilnică realizată de circa 8 400 MW, hidrocentralele dețin o valoare cuprinsă între 1 000—1 500 MW. 'Ele au funcționat pînă acum la parametrii maximi. Dar, în prezent, disponibilitatea lor este condiționată de volumul apelor din lacurile de acumulare, care în ultima vreme, din cauza timpului secetos, sînt reduse la cote minime. însă tre- btjie știut că energia electrică obținută în hidrocentrale acoperă' numai 15—20 la sută din necesitățile energetice ale țării.Așadar, se poate observa că ro
lul determinant în alimentarea cu 
energie electrică îl au termocentra
lele și îndeosebi cele care funcțio
nează pe cărbune. Or. se constată că în termocentralele pe bază de cărbune se realizează în prezent o putere medie de circa 3 000 MW, cu mult sub nivelul planificat. Care sînt cauzele care au determinat această situație ? în pri- 

ENERGETICI EN I!
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cel puțin două motive. întreaga producție trebuie să fie pusă la adăpost spre a se evita orice pierderi. Tot atit de important este ca toți cocenii să fie tocați și însilo- zați în vederea completării bazei furajere.
SFECLA DE ZAHĂR este recoltată potrivit graficelor întocmi
• La strîngerea recoltei să participe activ 

toți cooperatorii, toți locuitorii satelor
® Toate mijloacele, inclusiv atelajele, să 

fie folosite la transportul producției din cîmp, 
livrarea produselor prevăzute la fondul de 
stat constituind o sarcină prioritară

® Pînă la 10 octombrie să se încheie însă- 
raînțarea tuturor culturilor de toamnă

te între fabricile de zahăr și unitățile agricole. Pînă in seara zilei da 20 septembrie această valoroasă plțntă tehnică a fost strînsă de pe 30' la sută din întreaga suprafață cutivată, in județele Buzău, Prahova Dîmbovița, Olt, Brăila și secto- nț agricol Ilfov, lucrarea fiind e- xeputată în proporție de 40—60 la suă. întrucît numai 54 la sută din pibducția recoltată a fost transportau, sînt necesare măsuri pentru utilizarea la întreaga capacitate a cantoanelor și tractoarelor cu re- rrorci, astfel încît fabricile de za- hțr să poată lucra din plin.
CARTOFII DE TOAMNĂ. Pînă T< această dată, ’ recolta ă fost sțînsă de pe 67 la sută din supra- fța cultivată. în zona a treia agri- 

$

sip'rafețe, strîngerea cartofilor este 

mi rînd — așa cum rezultă din dade furnizate de Centrala in- duirială de producere a "energiei eletrice și termice — se înregis- treză numeroase opriri accidentale 'atorate fiabilității scăzute a u-
© Prin buna organizare și exploatare - gru- 

pirile energetice să funcționeze la parametrii 
plinificați

® Calitatea cărbunelui - hotărîtoare pen- 
țri creșterea puterii centralelor

® Maximă atenție executării la termen a 
reparațiilor

— . 1 ...........................

itatea mată
Dr echipamente și a exploatării heori necorespunzătoare. în al pilea rînd, datorită randamente- r scăzute ale unor agregate auxi- are se diminuează puterea disponibilă. Iar în al treilea rînd, capa- tatea termocentralelor este influ- i de calitatea cărbunelui, a călii putere, calorică nu se situează ptotdeauna la nivelul stabilit. SarCinile ce revin în ioadă energeticienilor sînt deci 'eosebit de complexe și mobiliza- pare. Ele sînt în concordanță cu erințele stringente ale economiei a'ționale, dar și cu posibilitățile lecărei termocentrale. Practic, in ceastă perioadă puterea realizată

avansată în unitățile agricole din județele Brașov, Covasna, Sălaj, Cluj, Alba și Suceava. Cu mai multă răspundere trebuie să se acționeze la executarea acestei lucrări în județele din celelalte zone — Dolj, Ialomița, Bihor, unde cartofii n-au fost strînși decît de pe suprafețe reduse.

ÎNSĂMÎNȚAREA CEREALELOR 
DE TOAMNĂ. Potrivit indicațiilor conducerii partidului, pînă la 10 octombrie trebuie să se încheie însămînțarea tuturor culturilor de toamnă, astfel incit la 25 octombrie plantele să fie răsărite pentru a putea înfrăți. Or, pînă la 20 septembrie au fost însă- mînțate numai 17 la sută din suprafețele prevăzute. Că lucrările • puteau fi mult mai avansate o demonstrează experiența județului Olt. care a încheiat semănatul 

ÎN PAGINA A III-A : Nimic mai prețios la 
ora actuală decît buna organizare a lucrului ! 
(Brigada „Scînteii“ transmite din județul Că-

în termocentralele pe cărbune tre
buie să crească cu 800—1 000 MW. Iată de cechemați să-și intensifice eforturile, să acționeze cu dăruire patriotică, cu înaltă responsabilitate munenergeticienii sînt

citorească pentru buna Întreținere și exploatare a agregatelor, pentru punerea în valoare a tuturor resurselor tehnice, organizatorice și profesionale în vederea realizării exemplare a acestui obiectiv de. maximă însemnătate pentru alimentarea corespunzătoare cu energie electrică a economiei naționale. Ce-i drept, în acest sens consem- Ion LAZĂR
ÎN PAGINA A III-A: Cum sînt pregătite ter

mocentralele pentru sezonul rece ? (V) — 
(Azi, răspunsul unităților vizate în anchetele 
„Scînteii" pe tema asigurării stocurilor de 
cărbune).

orzului pe întreaga suprafață prevăzută a se cultiva. în alte județe, această lucrare este abia la început. De asemenea, este necesar să fie intensificat ritmul însă- mînțării griului. în acest scop, trebuie strînsă cu prioritate recolta și adunate resturile vegetale de. pe suprafețele destinate însămîn- țărilor, iar la arat să se lucreze în schimburi prelungite și de noapte. Pentru obținerea de recolte mari în anul viitor, peste tot trebuie executate lucrări de cea mai bună calitate, ceea ce presupune prezenta permanentă în cîmp a specialiștilor și altor cadre de conducere din unitățile agricole. Modul cum vor răsări și se vor dezvolta culturile va constitui primul eXamen referitor la exigența și răspunderea cu care au muncit mecanizatorii și specialiștii agricoli.Volumul lucrărilor agricole care trebuie executat într-o perioadă ■ foarte scurtă la strîngerea recoltei și însămînțări presupune ca, in aceste zile,(toate forțele satelor să participe Ia munca în cîmp. Pe baza prevederilor legale privind organizarea producției și a muncii în agricultură, consiliile populare, cu ajutorul organizațiilor de partid, au datoria să asigure o mobilizare la lucrările din cîmp a tuturor locuitorilor de Ia sate, indiferent de locul lor de muncă, inclusiv elevii și cadrele didactice. Pînă va fi strînsă întreaga recoltă de porumb dintr-o comună, întreaga activitate să fie subordonată acestei cerințe majore.

nâm o serie de vești, bune. Bunăoară, la termocentrala Oradea au fost terminate cu o săptămînă mai devreme lucrările de reparații de la grupul nr. 5, astfel încît de ieri centrala funcționează la capacitatea maximă. Esențial este însă ca pretutindeni. în toate termocen
tralele, îndeosebi Paroșeni. Giur
giu, Doicești și Mintia, să se manifeste maximă preocupare pentru executarea grabnică și la un inalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor, astfel incit, acestea să funcționeze la intreaga capacitate, fără întrerupere in condiții de deplină siguranță.In același timp, trebuie să se ia măsuri hotărite pentru îmbunătățirea activității din centralele electrice prin ridicarea nivelului de pregătire profesională, prin asigurarea unui climat de muncă exigent, de ordine riguroasă, de disciplină exemplară pentru a exploata cu maximă eficiență agregatele și instalațiile energetice, in așa fel ca zi de zi. ceas de ceas, minut de minut, .fiecare instalație ireproșabil. fiecare agregat, să funcționeze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, sîmbătă, delegația Partidului Comunist Japonez, condusă de Mitsuhiro Kaneko, șeful Secretariatului C.C. al P.C. Japonez, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu. din partea tovarășilor Kenji Miyamoto, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez, Tetsu- zo Fuwa, președintele Prezidiului C.C. al P.C. Japonez, a conducerii partidului, un cald salut prietenesc.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită, din partea sa și a conducerii partidului nostru, tovarășilor Kenji Miyamoto și Tetsuzo Fuwa. conducerii Partidului Comunist Japonez, un călduros salut prietenesc, împreună cu urări de succes în întreaga lor activitate.în timpul întrevederii s-au evocat relațiile prietenești, de colaborare și solidaritate existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Japonez, in dezvoltarea cărora un rol determinant l-au avut înțelegerile și documentele convenite cu ocazia întîlnirilor și convorbirilor dintre conducătorii celor două partide. A fost relevată, de asemenea, dorința de a extinde în viitor conlucrarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Japonez, în spiritul stimei și respectului reciproc, de a intensifica schimburile de experiență și contactele în probleme de interes comun, în folosul ambelor partide, al dezvoltării bunelor raporturi dintre România și Ja
Un nou volum in colecția Jin gioiBrea social-poliiică

a presedntelui României. NUM CEAUSESCU"

ESENȚA UMANISTĂ A EDUCAȚIEI
7 ’

REVOLUȚIONARE, MATERIALIST-ȘTIINȚIFICEîn anii construcției socialiste, îndeosebi în’ ultimele două decenii, în procesul marilor transformări revoluționare, in . existența socială și în conștiința de sine a societății românești contemporane, o dată cu dezvoltarea armonioasă, multilate-. rală a economiei și culturii, a tuturor domeniilor vieții sociale, s-a intensificat și perfecționat continuu activitatea ideologică, politico-e- ducativă, pentru formarea o- mului nou. cu o inaltă conștiință revoluționară, constructor conștient al socialismului și comunismului. Este meritul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a fi subliniat — pe baza . unor analize de excepțională valoare teoretică și practică ■ --r-rfuncțiile'revoluționare ale conștiinței în condițiile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, de a fi ' demonstrat că în centrul conștiinței socialiste se situează cuceririle științei moderne, ale cunoașterii contemporane, că formarea u- nor puternice convingeri materialist-științifice consti- ’ tuie parte integrantă a operei de formare a omului nou.O mărturie grăitoare, in acest sens, o constituie volumul recent apărut. 
Din gintlirea social-politică 
a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, consacrat temei Educația revoluționa
ră, materialist-șliințifică — 
parte integrantă a procesu
lui de formare și dezvoltare 
a conștiinței socialiste, a o- 
mului nou, constructor al so
cialismului și comunismului.Făurirea unei civilizații materiale și spirituale superioare implică, cu precădere, formarea unui om nou, cu o inaltă conștiință, cu o pregătire culturală și profesională temeinică, cu un profil moral-politic înaintat. Transformarea oamenilor, a conștiinței, convingerilor și deprinderilor acestora, așa cum subliniază cu excepțională forță de pătrundere secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — „consti
tuie una din cele mai complicate 
probleme cu mult mai grea in multe 
privințe, decît dezvoltarea economiei. 
De aceea, activitatea ideologică-edu- 
cativă, de dezvoltare a conștiinței

TELEORMAN

Livrări suplimentare 
la exportColectivul de muncă al întreprinderii de țevi sudate Zim- nicea a intrat în cea âe-a 9-a lună a acestui an cu realizări remarcabile la export. în perioada care a trecut de la începutul anului au fost livrate în avans unor parteneri externi țevi de oțel sudate în valoare de peste 15 milioane lei. Livrarea suplimentară la export a unor importante cantități de produse raportează încă 9 unități economice teleormănene. 

(Stan Ștefan).

HARGHITA

Producție fizică 
peste prevederiColectivele muncitorești din industria județului Harghita au realizat în perioada care a trecut din acest an importante sporuri la producția fizică materializate in 1 376 tone fontă. 1 500 tone sulf. 125 tone cupru in concentrate. 451 tone utilaje pentru industriile metalurgică, chimică, alimentară și de prelucrare a lemnului, produse ale industriei electronice, mașini și utilaje pentru prelucrarea metalelor prin așchiere, mașini și utilaje pentru prelucrarea produselor agricole in valoare de peste 17 milioane lei. 886 mc prefabricate din beton armat. 12 258 mc cherestea. (I.D. Kiss). 

ponia, al întăririi prieteniei dintre popoarele noastre.Abordindu-se unele aspecte ale vieții politice internaționale, s-a a- rătat că, in actualele împrejurări, de o deosebită gravitate și complexitate, se impune ca toate popoarele să-și unească eforturile și să conlucreze tot mai strîns pentru a pune capăt evoluției periculoase a evenimentelor spre confruntare și război, pentru promovarea politicii de destindere. înțelegere si colaborare între națiuni. în acest context, s-a apreciat că problema fundamentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, asigurarea păcii. A fost evidențiată importanța realizării, în cadrul negocierilor sovieto- americane de la Geneva, a unor acorduri corespunzătoare, care să ducă la încetarea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune și înlăturarea tuturor armelor nucleare din Europa și din lume, la prevenirea și evitarea militarizării spațiului cosmic, la îndepărtarea gravelor primejdii ce planează asupra omenirii.în timpul convorbirii s-a subliniat că împlinirea a patru decenii de la tragicele evenimente de la Hiroshima și Nagasaki a pus, o dată mai mult, în fața mișcărilor pentru pace, a popoarelor lumii imperativul de a face totul pentru a opri drumul spre prăpastia nucleară, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al națiunilor la existență, la dezvoltare liberă și demnă.Schimbul de vederi a reliefat, de asemenea, necesitatea de a se acționa cu fermitate pentru rezolvarea 

socialiste, constituie o sarcină per
manentă a întregului partid, cere o 
muncă stăruitoare, plină de răspun
dere și răbdare. Fără nici o exage
rare trebuie spus că însuși viitorul 
comunist al patriei noastre depinde 

de desfășurarea cu succes a acestei 
munci".Orientările de perspectivă, clare, științifice conținute în documentele partidului nostru, în opera teoretică a, tovarășului Nicolae Ceaușescu, stau la baza întregii activități în acest domeniu. Sînt implicate, aici, o seamă de principii fundamentale reliefate și de lectura volumului de față, care conturează viziunea largă a partidului nostru, privind munca de formare a omului nou.Așa cum precizează secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. în activitatea 
ideologică /trebuie să avem perma
nent în vedere necesitatea imperioa

Oameni ai faptei
•In această epocă de 

mari realizări, cind 
toată țara este un vast 
șantier al muncii, cind 
toți sintem cuprinși 
in efortul ridicării 
unor construcții care 
să dureze peste 
veacuri, oamenii, în 
primul rînd oamenii, 
contribuie, pe măsura 
acestor vremuri, la 
construirea acelui vii
tor care să fie o în
cununare a ceea ce 
s-a făcut piuă acum. 
Oamenii, de pe ogoa
re și din fabrici, oa
menii din laboratoare 
și din invățămint, oa
menii de artă și de 
cultură, toți locuitorii 
acestei patrii, indife
rent de naționalitatea 
lor, au participat cu 
brațele și cu mintea, 
au muncit cu patrio
tism fierbinte, cu 
avint pentru înflorirea 
materială și spirituală 
a patriei, pentru că 
oamenii sînt sufletul 
viu al patriei, focul ei 
veșnic viu,

Deși tinăr, 32 de 
ani, subinginerul Toa- 
der Crudu a simțit că 
are vocația construc
ției, a dorinței să 
vadă și să se bucure 
de ceea ce inalță cu 
miinile și cu mintea 
sa. El a lucrat pe 
multe șantiere de con
strucții, a înălțat zeci 
de blocuri de locuințe 
în zonele importante 

ale Capitalei : Ștefan 
cel Mare, Calea Moși
lor, Delfinului-Pante- 
limon, ansamblul Doc
tor Felix, Banu Man
ta, Radu Beller. „Îmi 
plac blocurile deose
bite, unicate, pentru 
că fiecare bloc unicat 
iese din tipic, cere 
idei noi, o gindire 
aprofundată, o aten
ție deosebită. Îmi plac

ÎNSEMNĂRI

lucrările cu un mare 
grad de complexitate, 
cu o linie deosebită. 
Eu mi-am început 
meseria pe un șantier 
de construcții indus
triale, la Vaslui, și de 
la început m-a pasio
nat să fac ceva deo
sebit, să rămină ceva 
in urma mea“.

Toader Crudu a 
avut mereu idealul de 
a face construcții fru
moase, trainice, cu 
grad sporit de confort. 
Bucuria lui este să' 
observe fețele fericite 
ale oamenilor atunci 
cind vin să-și ia în 
primire apartamente
le și sint mulțumiți 
de felul in care au 
fost construite și fi
nisate.

Acest entuziast al 
muncii este unul din
tre acei oameni care

tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale politică, prin tratative, pentru statornicirea unui climat de securitate, încredere și largă colaborare in Europa, Asia și in intreaga lume.Pornindu-se de Ia situația economică gravă existentă în lume, a fost evidențiată însemnătatea soluționării globale și echitabile a problemelor subdezvoltării, ale datoriilor externe extrem de mari care impovărează țările sărace, ale diminuării decalajelor dintre state, în vederea instaurării unei noi ordini economice mondiale. în acest cadru, s-a apreciat că reducerea cheltuielilor militare și a- locarea unei părți din aceste fonduri pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare ar avea o influență pozitivă asupra climatului politic internațional, a progresului și prosperității tuturor națiunilor.A fost reafirmată voința Partidului Comunist Român și Partidului Comunist Japonez de a contribui la întărirea unității, solidarității și colaborării între partidele comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, corespunzător condițiilor concrete din țara în care își desfășoară activitatea.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P,C.R.r Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Nicolae Mihai, membru supleant al C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

să a înnoirii și dezvoltării continue 
a concepției materialismului dialec
tic și istoric, a socialismului știin
țific, a teoriei despre revoluția și 
construcția socialismului.în activitatea complexă de formare a conștiinței noi, revoluționare, calea activității politice, a convingerii este unicul drum prin care materialismul dialectic și istoric, asemenea altor concepții și idei, poate pătrunde în conștiința maselor.Formarea omului nou, făuritor conștient al noii orin- duiri, este sarcina cea mai complexă a procesului revoluționar socialist. Și, totodată, este condiția hotărîtoare a realizării obiectivelor sale de vîrf. Acest „prototip u- 

man al comunismului" — cum îi numește, îritr-un ’ document de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu poate fi realizat într-unul sau in citeva cincinale, ci de-a lungul unei întregi perioade istorice, în strînsă legătură cu procesul dezvoltării și modernizării forțelor de producție, al perfecționării relațiilor de producție și sociale, cu întreaga evoluție a societății.Acest proces cere o activitate permanentă, intensă, consecventă și răbdătoare, tinind seama mai ales de faptul că implică — concomitent cu promovarea noii concepții despre lume — 
dezrădăcinarea din con
știința oamenilor a rămășițe
lor trecutului, a concepțiilor, 
mentalităților. obiceiurilor 
înapoiate.Vechea societate lasă in urmă puternice influențe retrograde, concepții vechi, mistice și obscurantiste, care continuă să acționeze în noile împrejurări sociale și politice. Ele sînt încurajate, susținute și de ideologia burgheză contemporană, ai căror reprezentanți desfășoară pe multiple căi o intensă activitate de penetrare. Educația revoluționară, materialist-științifică se constituie, astfel, așa cum apare și din lectura volumului, ca parte integrantă a procesului general de formare și dez-

____________ Octavian CHEȚAN
(Continuare în pag. a IV-a)

lucrează permanent 
printre sute de alți 
constructori, de dimi
neață pină noaptea 
tirziu, și asta zi de zi\ 
ca să înalțe pentru 
oameni locuințe cit 
mai frumoase, il apu
că uneori miezul, nop
ții pe șantier, rezolvă 
cu pricepere fel de fel 
de probleme care se 
ivesc, pentru ca ter
menul de predare al 
apartamentelor să fie 
respectat.. Așteaptă 
ca seara să vină 
schimbul următor, de 
care răspunde tot el, 
le dă explicații In le
gătură cu ce au de 
făcut. „Nu aș putea 
face altă meserie. îmi 
place șantierul, nu 
știu ce aș face dacă 
ar trebui să lucrez 
intr-un birou".

Sint nenumărați a- 
semenea oameni. Oa
meni care au vocația 
construcției, a lucru
lui bine făcut, a sche
lelor înălțate cit mai 
sus, spre cer, ca un 
zbor. Sint oameni pe 
care timpul nostru 
socialist i-a investit 
cu mari responsabili
tăți, le-a dat deplină 
libertate de acțiune și 
gindire, i-a făcut să-și 
împlinească toate vi
surile. Cu demnitatea 
și încrederea unui po
por stăpin pe desti
nele sale.

Mara NICOARĂ
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REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI 

criteriu esențial de apreciere a eficienței muncii de partid

PE TEME CETĂȚENEȘTI

Anotimpul se cunoaște după piață, 
piața-după gospodarii eiMunicipiul Tulcea a devenit în ultimii ani unul din centrele industriale puternice ale tării. Aici se realizează întreaga cantitate de feroaliaje necesare economiei naționale, 60 la sută din producția de alumină, se construiesc nave maritime, nave de pescuit costier ș.a. Industriile alimentară și ușoară au și ele. de asemenea, o prezentă marcantă în structura economiei orașului de la porțile Deltei. O bună parte din producția realizată de unitățile industriale tulcene — feroaliajele, navele fluviale, confecțiile textile — este solicitată de diferiți parteneri străini. în aceste condiții, preocuparea principală a comitetului municipal de partid este de a desfășura o asemenea activitate, de a orienta și sprijini in asa fel organizațiile de partid incit să mobilizeze in mod eficient pe toți comuniștii, pe toți oamenii muncii in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice prioritare :„P.ornind de la exigențele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenarele Comitetului Central al partidului, la. consfătuirile de lucru, comitetul municipal a cerut organizațiilor de partid să ia măsuri ferme pentru amplificarea muncii politico- organizatorice. pentru legarea ei mai strînsă de cerințele producției, pentru mai buna organizare a muncii si întărirea ordinii și disciplinei, pentru utilizarea cu maximum . de eficiență a potențialului tehnic existent. in întreprinderi, pentru mobilizarea tuturor colectivelor de muncă în vederea realizării integrale a producției fizice planificate și cu prioritate a celei destinate exportului — ne spune tovarășul Costăche 

Ancuța, secretar al comitetului municipal de partid. Activitatea noastră nici nu poate fi concepută altfel atita timp cit. așa cum ne cere secretarul general al partidului, unitatea de măsură a muncii organizațiilor de partid o constituie. și trebuie s-o constituie rezultatele practice obținute, in activitatea economică. în spiritul acestei cerințe, urmărim ca organizațiile de partid din fiecare unitate, să se implice tot mat activ in soluționarea problemelor e- conomice, in special a acelora de care depinde realizarea ritmică și integrală a sarcinilor de plan".Cum se regăsesc aceste obiective majore ale muncii comitetului municipal, in activitatea practică a unităților economice și. mai ales, prin ce modalități acționează organizațiile de bază pentru traducerea lor in viață ? O investigație pe această terriă in mai multe întreprinderi ne-a prilejuit atit relevarea unor experiențe bune, menite să fie perfec

CORECTITUDINE SI INCORECTITUDINE
1

PE TRASEELE PUBLICE
O lume tn mișcare : oameni care vin și pleacă de la casele lor și de la locurile de muncă, din gări și aeroporturi, de la școli și universități, din piețe și magazine, de . la cinematografe, stadioane și din parcuri, strâbătînd Bucu- reștiul în lung și' în lat, de la un capăt la altul. O lume ce călătorește cu mijloacele întreprinderii de transporturi București. Două cifre scot în evidentă amploarea acestei activități : in fiecare zi sint transportați peste 3 milioane de călători și sint parcurși 250 000 kilometri. Cu alte cuvinte, mai mult de șase ori înconjurul Pă- mîntului pe la ecuator 1Cu atita lume și pe ase-, menea distanțe se întirn- plă, desigur, multe. Bune și mai puțin bune... în jurnalul de bord al tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor s-ar putea consemna sute și mii de fapte, de gesturi, de atitudini, dezvăluind tot atîtea moduri de comportare, care rezultă nu numai din „cei șapte ani de-acasă“, ci și din întreaga activitate formativ-educativă. între tînărul prevenitor, care la urcare dă întiietate unei persoane in virstă, și insul zdravăn, tolănit pe scaun, ce privește cu indiferență pe geam făcindu-se că nu observă că, alături, stă o femeie cu copil în brațe, nu este doar o deosebire de „amabilitate", ci de comportare civică.Dintre ipostazele corectitudinii și incorectitudinii pe traseele publice, in ancheta noastră de astăzi ne vom referi cu precădere la îndatorirea elementară a celui care se urcă într-un mijloc de, transport în comun : aceea de a-și achita costul călătoriei.Așadar, biletul la control !— în familia noastră sîn- tem abonați la I.T.B. și noi și copiii, ne spune ajutorul de maistru Teodor Butuș'an de la întreprinderea textilă „Suveica".— Am văzut că sîht/unii care „uită" să ia bilet pentru copii, chiar cind depășesc virsta prevăzută pentru gratuitate...— Corectitudinea se învață de mic copil. Aici nu e vorba doar de costul unui bilet. Cum poți să crești un om cu simțul datoriei dacă' de la o virstă fragedă îl deprinzi să se sustragă, să se strecoare ? Cum iși va îndeplini el îndatoririle in viață ?— Sint întrebări la care ar trebui să mediteze unii...— Eu sînt de 7 ani abonat la I.T.B. Umblu mult 

ționate și generalizate, cit și a unor deficiențe care iși mai pun încă amprenta asupra eficientei mbncii de partid.Colectivul Întreprinderii de alumină a intinipinat, în primele luni ale anului, serioase dificultăți in realizarea producției fizice, cele mai multe fiind generate de iarna foarte grea, Astfel. după primul trimestru, restanțele la producția de alumină însumau mii de tone. „Nu am cedat in fața greutăților — ne spune tovarășul Vașile Ursu, secretarul comitetului de partid. In plepare lărgite ale comitetului de partid, la care a participat întregul activ, alți oameni ai muncii. în fiecare organizație de bază a fost analizată, lună 
DIN ACTIVITATEA POLITICO-ORGANIZATORICA 

IN UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN MUNICIPIUL TULCEA
de lună, o problemă sau alta legată de recuperarea restanțelor. Am cerut comuniștilor nu numai 'să sesizeze probleme, să formuleze propuneri? ci și să se implice direct și personal in soluționarea lor. în felul acesta, dezbaterile s-au dovedit deosebit de eficiente."Acțiunile întreprinse aici în scopui creșterii producției sînt numeroase. Pornind de la unele greutăți pe care le intîmpinau in exploatarea instalațiilor, comuniștii organizației de bază din cadrul secției evaporare au propus înlocuirea tehnologiei de curățire a tubulaturii cu. una mai eficientă. Maistrul Vasile Laza, care a făcut această propunere, a primit sarcina din partea organizației de partid să găsească o nouă soluție. După consultarea specialiștilor din secție, a celor din cadrul atelierului mecanic, s-a trecut la realizarea unui nou dispozitiv care asigură prelungirea duratei de funcționare a instalației intre două reparații cu aproximativ șase luni. A fost rezolvată astfel una din problemele de care depindea realizarea ritmică a planului de producție. Acționindu-se permanent in acest mod. prin implicarea efectivă a tuturor comuniștilor în soluționarea problemelor de care depinde bunul mers al activității productive, s-a înfăptuit una din principalele măsuri stabilite de comitetul de partid atunci cind a analizat posibilitățile de redresare a activității întreprinderii. Este vorbă de atingerea unui nivel de producție de 1 000 tone alumină pe zi. care asigură nu numai îndeplinirea ritnfî- 

și văd multe. Ce exemplu oferă tineretului unii oameni in toată firea care, cu ochii mereu la pindă, stau pe lingă uși, neplătin- du-și biletul și — pe deasupra — blocind intrările și ieșirile ?...înainte de a porni din nou la drum, aflăm de la directorul adjunct al I.T.B., Constantin Popescu :— fîumărul neplătitorilor, mai mare sau mai mic pe diverse trasee, influențează, desigur, veniturile I.T.B. și — implicit — ca-

— De ce nu l-ați legitimat ca să aflăm despre cine e vorba ?— Regulamentul prevede că biletul de suprataxă, plătit pe loc. nu e nominal, precizează controlorul.Această - prevedere regulamentară face ca peste o jumătate de oră, traver- șind cartierul Drumul Taberei cu autobuzul 105, să ne intîlnim cu o altă situație. Cind controloarea Va- silica Furnică solicită biletul, un călător duce mina la buzunarul impecabilului
Ancheta SSiUfelî I

@ „Bietul Ia control !s< și unele 
surprize nedorite ® Cind opi
nia publică iși spune cu fer
mitate cuvîntul ® „Undă ver
de" comportării cetățenești 

corecte, civilizate.

litatea serviciilor oferite publicului călător....Ne aflăm pe linia autobuzului 109, la orele după- amiezii. Controlorul Florin Ioniță iși face datoria :— Biletul dumneavoastră, vă rog.Un călător cu jachetă de piele și cu servietă „diplomat" este găsit fără bilet.— Știți... m-am' urcat doar pentru o stație...— Călătoriți fără bilet. Trebuie să plătiți bilet de suprataxă !— Cum așa ? Pentru o stație, nu e cazul...Sar cițiva „binevoitori" din jur :— Lăsați omul 1 Se poate ? Pentru atita lucru 1— De ce să-1 lase ? intervine un călător despre care aflăm că se numește Gelu Aziz și e lucrător la I.A.P.L. „Bistrița". L-am văzut eu cind s-a urcat : merge pe gratis de patru stații.— In plus, stînd de atit timp Ia pindă in ușă ne Împiedică la urcare și la coborire, adaugă Niculina Turcu, din strada Lujerului 5. Plătește, dom’le, să te înveți minte că nu merge așa !Opinia publică se situează ferm de partea corectitudinii. în această situație, cel in cauză plătește și coboară, ferindu-se să privească la cei din jur.

său costum de toamnă, scoțind intre două degete 150 de lei pe care-i avea gata, pregătiți dinainte :— Plătesc direct amenda, dar vă rog vorbiți mai încet, să nu șe audă, să nu se știe...De data aceasta frauda, comisă cu premeditare, se asociază cu ipocrizia, cu lașitatea.' Privim la omul cu elegantul său costum : continuă să stea comod pe scaun, uitîndu-se în jur cu deplină seninătate, ca și cum nu s-ar fi întîmplal nimic. Oare în asemenea cazuri controlorii ar trebui chiar să vorbească în șoaptă ? Considerăm că păstrarea anonimatului nu-și are nici o rațiune cind e vorba de încălcarea normelor etice. Opinia publică are dreptul să cunoască și datoria să acționeze. Drept și datorie care decurg direct din faptul că noi, beneficiarii mijloacelor de transport în comun, sîntem în același timp și proprietarii acestei părți din averea obștească. De ce să fie trecute sub tăcere numele unora care -- așa cum am auzit chiar la fata locului — se laudă cu un meschin calcul al probabilităților : „merg«pe blat» de atîtea ori și dacă mă prinde plătesc la urma urmei o amendă, dar tot ies în cîștig" ? Dimpotrivă, asemenea cazuri trebuie aduse la cunoștința publicului călător și mai

că a planului, ci și . recuperarea restantelor.„Avem mari rezerve de creștere a productivității muncii — apreciază tovarășul Severin Iriciuc, secretarul comitetului de partid de la Combinatul metalurgic. Numai aplicind propunerile făcute de comuniști cu prilejul dezbaterii posibilităților de folosire intensivă a utilajelor, am ajuns la concluzia că. in următorii doi ani, putem asigura dublarea productivității muncii. Depistarea și valorificarea acestor rezerve nu s-a făcut peste noapte, de la sine. In adunările generale de partid din lunile iulie și august, chiar dacă pe ordinea de zi se aflau și alte probleme decîl cele de natură econo- 

mică. două Întrebări au fost adresate mereu comuniștilor : „Ce îmbunătățiri tehnice și organizatorice considerați că trebuie întreprinse la locul dv. de muncă ?". „Cum și cine trebuie 'să participe la realizarea lor ?“.Centralizind propunerile făcute de comuniști, comitetul de partid a constatat că dispune de un adevărat „tezaur" de idei. „Pentru valorificarea acestora — ne spune in continuare secretarul comitetului de partid — am inițiat un sistem riguros de urmărire a aplicării lor, stabilind responsabilități precise pentru fiecare membru al comitetului de partid și al consiliului oamenilor muncii și analizind periodic cum sînt traduse in viață. Acest mod de acțiune a dus la aplicarea operativă a tuturor propunerilor formulate pentru mecanizarea lucrărilor in hala de turnare a feroaliajelor și la instalația de valorificare a zgurii. Au fost găsite, de asemenea, noi soluții de îmbunătățire .a tehnologiei de producere a ferocromului, s-au elaborat noi tehnologii de obținere a feroaliajelor cu înaltă valoare metalurgică destinate exportului."Iată deci două moduri de a acționa concret, eficient, folosite de organizațiile de partid pentru realizarea in bune condiții a sarcinilor de plan, care exprimă in esență și eficiența muncii de partid.Am insistat in mod intenționat asupra experienței concrete a acestor două unități care s-au confruntat cu greutăți deosebite, asupra 

ales a colectivelor de muncă ce pot- acționa eficient, ferm prin mijloace educative.Corectitudine și incorectitudine pe traseele publice. Iată, pe linia troleibuzului 89. in stația „Electro- aparataj", Mihai Teohari, lucrător al I.T.B.,/ găsește un-portofel cu o importantă sumă de bani și un carnet C.E.C. Căzuseră din buzunarul cuiva la coborire. Deși nu este observat de nimeni cind ridică portofelul, Mihai Teohari il. depune imediat la miliție. Peste jcîteva ore, lucrurile pierdute ajung la păgubaș. Emoție. Cuvinte de recunoștință. Un om simte — prin acest gest — omenia, cinstea semenului său.tn cazul de mai sus a fost vorba de o importantă sumă de bani. Dar iată ce fac alții doar pentru cițiva lei. Avem ' in față dovezi ale înșelătoriei prefabricate : bilete și abonamente falsificate. Iată și niște colecții ciudate, clasoare cu zeci și sute de, file conți- nind bilete compostate in toate variantele posibile și ordonate după un cifru cu numere și litere, pentru a fi folosite' la nevoie'. Cite calcule și cite, strădanii, cind se știe că nu există nici uți „cifru" valabil pentru necinste 1 Aflăm de la conducerea I.T.B. că, fiind găsiți fără bilet de călătorie, Toader Otavă, din Calea Griviței 150, Eugenia Niculescu, din str. Protopopescu, bloc C2, Guțu Paul, angajat al I.C.A.B., i-au insultat și bruscat pe controlori. în a- ceste cazuri, cei din jur âu luat atitudine. Uneori mai prompt, alteori însă cu o a- numită încetineală, care nu a făcut decît să-i stimuleze pe recalcitranți. Reacția energică, sănătoasă a opiniei publice trebuie să bareze incorectitudinea' de la primelel manifestări. Toleranța controlului și a opiniei publice poate duce la încălcări mai grave.Este deci de datoria noastră ca și In acest domeniu public, al transporturilor, să promovăm cu mai multă hotărîre și consecvență etica înaintată. Ca pretutindeni la noi, și în această „lume în mișcare" opinia publică e chemată sa dea cale liberă atitudinilor corecte, civilizate, stopînd energic manifestările, fie ele și izolate. de necinste. Este in interesul fiecăruia și al tuturor ca pe traseele publice să existe „undă verde" numai pentru corectitudine.
Gh. ATANASIU 

modului efectiv în care s-au implicat organele și organizațiile de partid in soluționarea problemelor ce's-au ridicat intr-o anumită perioadă — de la angajarea fiecărui comunist pină la activitatea, .de ansamblu, a organizațiilor de partid — pentru a releva că acest lucru este posibil. Totuși, faptul că în alte unități, cum ar fi întreprinderea de prelucrare a maselor, plastice, întreprinderea . de construcții de nave și utilaj tehnologic, întreprinderea de industrializare a peștelui și altele, se înregistrează în continuare restante importante la producția fizică, arată că in angajarea de cgtre comitetul municipal de partid a tuturor organizațiilor de bază pe acest drum mai sint neîmplinita. Se cuvine subliniat că acolo unde membrul biroului comitetului municipal de partid repartizat să răspundă de munca de partid dintr-o anumită unitate —. cura este căzu) celor două mari Întreprinderi la care ne-am referit — s-a implicat in soluționarea problemelor, rezultatele sint bune. în aceste cazuri, experiența pozitivă acumulată de . unele organizații de partid a jțoșț extinsă și aplicată și la alte unități. Este vorba de întreprinderea,de reparații nave și utilaje, întreprinderea de. industrializare a legumelor și fructelor. în schimb, la întreprinderea de confecții, comitetul municipal de partid nu a întreprins mai nimic; iar controlul. îndrumarea și sprijinul acordate organizației de partid de aici nu s-au resimțit in nici un fel. Din această cauză, organizația de partid din această unitate nu desfășoară o activitate corespunzătoare, hu abordează concret. în spirit revoluționar, căile de recuperare a restantelor. In adunările organizațiilor de bază'. în loc să se caute soluții pentru rezolvarea unor probleme de care depinde realizarea sarcinilor de plan, continuă să fie consemnate doar rezultatele bune , sau rele obținute, fără a -se stabili măsuri de îmbunătățire a activității. Este evident, deci, că activitatea fiecărei organizații de partid poate deveni eficientă numai în măsura in care ea caută, găsește și promovează permanent modalități politico-organizatorice • corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.Concluzia este limpede. Experiența pozitivă invită comitetul municipal de partid să manifeste mai multă' operativitate' și consecventă pentru generalizare^ ei. pentru perfectionarea activității de partid.
Neculai AMIHC1ESE1corespondentul „Scînteif"

în aceste zile pe Litoral

Timpul prielnic din ultimele zile și apa caldă a mării permit continuarea vacantelor în toate stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre.

Legumele, fructele si creșterea 
rezistentei organismuluiToamna, ca și vara, este un 6ezon al sănătății prin faptul că putem beneficia . mai mult decît in celelalte luni ale anului de alimente cum sint legumele și fructele, al căror rol în organism este deosebit de însemnat. Precizări și recomandări tn acest sens am solicitat conf. dr. docent Benedict GHEORGHESCU, șeful clinicii de gastroenterologie, Spitalul Fundeni.— Alimentația din timpul verii și toamnei are un rol foarte important, și anume de a asigura organismului o serie de substanțe și elemente care în alimentația din timpul sezonului rece sint mai slab reprezentate sau mai puțin frecvente. între acestea aș aminti, in primul rînd, vitaminele, unele săruri minerale și oligoele- mente (substanțe minerale mai puțin concentrate) care datorită procedeelor de conservare se reduc sau chiar dispar din alimente. Cruditățile existente din abundență în aceste sezoane asigură organismul cu aceste substanțe cu rol extrem de important in buna funcționare a organismului. O altă calitate a alimentelor de origine vegetală derivă din structura lor, din conținutul lor in fibre. Fibrele vegetale existente în legume și fructe au proprietatea de a stimula dinamica intestinelor (contracțiile intestinale), contribuind la eliminarea substanțelor chimice rezultate din digestie, ca și a . nor germeni mi- crobieni, in exces. Prin aportul corespunzător de fibre vegetale in alimentația zilnică sînt prevenite unele tulburări, cum este constipația, sau afecțiuni severe, cum este cancerul localizat la stomac și intestin. Cercetări din ultimii ani au demonstrat că la originea cancerului de acest tip se află o serie'de substanțe chimice denaturate pe care fibrele ve

E drept, toamna e încă la început, dar anul acesta 
anotimpul se vădește sirguincios în a-și arăta rigo
rile: în buletinele „meteo" de dimineață a început să 
apară expresia „pe alocuri brumă". Desigur, cu o 
„brumă" încă nu se face toamnă dar, in mod ceri, 
este vremeo conservelor de iarnă, care iși așteaptă lo
cul in cămările gospodinelor; bineînțeles, lingă cele 
preparate de unitățile industriei alimentare și culinare 
- ramuri care, așa cum s-a arătat la Congresul con
siliilor populare, urmează să cunoască o puternică 
dezvoltare.

Așadar, unitățile de desfacere a legumelor și fruc

telor, in general piețele, au intrat în perioada „de 
virf". Cerința esențială rămîne ca și în anii trecuți: 
asigurarea unei oferte corespunzătoare, scurtarea cit 
mat accentuată a drumului legumelor și fructelor din 
grădini spre cumpărători. Măsurile luate de consiliile 
populare spre a asigura un flux neîntrerupt al roa
delor toamnei spre cumpărători se află din nou în 
fața examenului cu... publicul.

Despre citeva din aceste măsuri pentru aprovizio
narea ritmica a piețelor, cît și pentru desfacerea pro
duselor in bune condiții - în raidul-anchetă între
prins zilele trecute.

• Oferta de produse - in creștere fața de anii trecuți • La capitolul organizare : multe 
lucruri bune, dar și unele carențe • Cum se generalizează măsurile ce și-au dovedit 
eficiența practică ? ® Reprezentanții consiliilor populare sînt așteptați mai frecvent 

în piețe
O TOAMNĂ „PREGĂTITĂ" TIMP

DE... UN AN. Adevărul că întregul este adesea bine reflectat, prin parțial se confirmă vizitind tradiționala piață „Obor", unde mășurjle luate de consiliul popular municipal pentru buna, aprovizionare șl desfacere a fructelor șl legumelor tși arătă In aceste zile roadele. „De fapt, pregătirile pentru toamnă au durat intre-’ gul an — ne spune tovarășul Dumitru Crețescu, . directorul Administrației piețelor din sectorul 2. Unele măsuri luate Încă din anii trecuți au fost perfecționate, altele reprezintă noutăți, . care vor fi și ele îmbunătățite". Enumerăm citeva din ele :• organizarea transportului pentru producătorii individuali din comunele învecinate. Aici, în „Obor", este cazul celor din Hotarele, Valea Dragului, Izvoarele etc. Numai duminică 15 septembrie, numărul acestora, tntr-o singură zi, a fost de peste 750.
9 spațiul acoperit al pieței a fost considerabil extins, numărul locurilor de vinzare alungind la peste o mie ;® încă de la prima' oră. a dimineții, producătorii sint dirijați spre locurile de vinzare, astfel jncît și marfa să fie „la vedere", să se evite aglomerările ;
0 găzduirea sistematică a unor unități ale trusturilor horticole județene care, timp de citeva luni pe an, iși desfac aici surplusul de produse. A- ceasta asigură stabilitate, duce la creșterea răspunderii ; că metoda este convenabilă atit pentru unitățile județene respective, cît. și pentru cumpărătorii bucureșteni o dovedesc

a

Un avantaj In plus : In lunile septembrie și octombrie — tarife reduse (71 lei cazare la hotel categoria I/A și masă la restaurant).

getale le elimină in mod normal din organism.
— De aici deducem In mod clar 

rolul și importanța legumelor si fruc
telor în alimentația zilnică, in pre
venirea cancerului la nivelul stoma
cului si intestinelor.— Al treilea avantaj al alimentației cu diferite crudități il constituie echilibrarea mai bună a alimentației, varietatea preparatelor culinare în comparație cu situația din lunile de Iarnă cind legumele și fructele se consumă mai mult sub forma unor preparate mai mult sau mai puțin conservate.

— In ce măsură persoanele sufe
rinde de ulcer gastric sau duodenal 
pot consuma legumele fi fructele in 
stare crudă ?— tn această direcție, prin cercetările științifice și observațiile clinice făcute In ultimii ani s-a ajuns la o concluzie total diferită față de ceea ce se știa și se recomanda pină acum. Am putea spune că tn regimul alimentar al plcerului s-a produs o revoluție totală, tn prezent, chiar tn cazul unor afecțiuni cum sînt ulcerul gastric și. cel duodenal regimul de crudități nu mai este interzis, ținindu-se seama de faptul că nu sînt mai frecvente crizele de ulcer la bolnavii care s-au alimentat cu crudități. Bolnavii cu ulcer gastric și duodenal pot consuma fructe și legume proaspete, nepreparate, dar ți- nind seama .de două condiții. în pri

. cantitățile sporite de produse pe care trusturile horticole județene le desfac anul acesta in „Obor" : Vrancea — pestei 470 tone (față de 201 tone anul-trecut), Dolj — 1 677 tone (fată de 1 240), Buzău — 982 (fată de 750) etc.Drept rezultat al acestor măsuri, în piețele sectorului 2 au cra&iut considerabil cantitățile de legume și fructe vinduțe populației în răstimpul 31 iulie — 15 septembrie, față de perioada corespunzătoare a anului trecut : de la 380 tone ardei gras la 623 tone.Multiplele aspecte pozitive nu pot fi însă motiv de diminuare a exigențelor. Pentru că si în piața
Raid-anchetă în piețe 

din Capitală, Alexandria 
și Arad

cătorii își drămuiau literalmente fiecare centimetru pentru locurile de vinzare. Asta în timp ce, la citeva sute de metri, in spatele magazinului „Vulturul de Mare",’o piață a- diacentă, piața „Decebal", acoperită, era practic pustie. Pe mesele de vinzare, ici-colo cite un borcan de borș, legături de cimbru sau ardei iute. De ce nu sînt îndrumați și încoags producătorii ? O bună parte din acoperiș s-a degradat, iar pe lingă marfă mai lipsește' și... curățenia. Este de așteptat un răspuns din partea factorilor de resort.
DUMINICA — APROVIZIONARE 

BUNĂ ; DE CE NU ȘI ÎN CELE
LALTE ZILE ALE SĂPTĂMÎNH ? Una din gospodinele întîlnite .duminica trecută in piața din Alexandria iși exprima satisfacția pentru modul în care au fost aprovizionate ștandurile de vinzare din ziua respectivă, dar ne punea întrebarea : nu se poate ca și în celelalte zile ale săptămînii să fie, dacă nu la fel, oricum mai bune decit in prezent ? Desigur, in zilele de duminică este nevoie de cantități mai mari din toate sortimentele de legume și fructe, datorită faptului că numărul cumpărătorilor este mai mare. Dar in restul săptăminii ? Directorul întreprinderii județene de legume și fructe, Mugurel Nistor, apreciază că recoltele grădinilor te- leormănene din acest an pot satisface în bune condiții cerințele populației. Ce lipsește deci pentru ca și oferta piețelor să fie pe măsură ? In primul rînd, credem că este vorba de lipsa de interes a unităților de desfacere. Care se traduce prin insuficienta coordonare a capacității de recoltare cu cea de transport al produselor, prin absenț reprezentanților I.L.F. din locurile de livrare a mărfii, prin atitudinea absolut necomercială de „vînd ce-mi vor da și cind îmi vor da furnizorii" etc. etc. Este nevoie de înlăturarea urgentă a neajunsurilor existente.

UN SORTIMENT DEFICITAR ÎN 
PIEȚELE ARADENE : BUNA OR
GANIZARE A DESFACERII PRO
DUSELOR, în „Piața Mare" a Aradului, cele 10 puncte de desfacere ale I.L.F.-ului au pus duminica trecută la dispoziția cumpărătorilor mari cantități. de cartofi, ardei gras, vinete, ceapa, mere, struguri etc. Lipseau insă ardeii capia și gogoșarii. Să nu le fi produs grădinile Aradului in cantități suficiente ? Ba da, căci in ștandurile _ „Agrocoop"-ului din a- ceeași piață se găseau din belșug. Aici lipseau insă... vinetele. Deci nu legumele respective fac parte din capitolul „deficitar", ci preocuparea unităților amintite pentru asigurarea sortimentului necesar. O notă bună pentru unitatea I.L.F. nr. <8, a cărei gestionară. Elena Hojda, izbutește întotdeauna să asigure nu numai cantitățile suficiente de legume și fructe, ci și sortimentul necesar....De bună seamă, sezonul legumelor și fructelor de toamnă- se află încă la - început. Dar încă de pe acum se poate vorbi de o experiență proprie a' acestui an. cu inițiative bune ce trebuie generalizate, dar și cu neajunsuri ce se cer grabnic înlăturate. Prezența în piețe a activiștilor consiliilor populare, constatarea la fața locului, de către a- ceștia, a stărilor de lucruri, contactul lor nemijlocit cu cetățenii, ascultarea sugestiilor lor trebuie să se soldeze pretutindeni cu măsuri practice, eficiente, atit imediate, cît și de perspectivă, pentru îmbunătățirea activității în domeniul aprovizionării și desfacerii legumelor și fructelor.

Laurentiu DUȚAși corespondenții „Scînteii"

chistele de giardia, sau de ascarizi unor microbi colibacili Toate

fructelor consumate, în funcție de specificul afecțiunii.tn încheiere, merită subliniat rolul fructelor și legumelor în crește- tea rezistenței organismului. Asociate bogăției ‘de radiații solare, mai ales ultravioletele, legumele și fructele consumate in stare proaspătă consolidează funcțiile de apărare ale organismului.
— Condițiile specifice din timpul 

verii și toamnei — praf, vini etc. — 
impun, poate mai mult decit in alte 
sezoane, o serie de măsuri de 
igienă.— într-adevăr, vara și toamna sint mai ușor transportați diferiți germeni și paraziți de pe sursele infestate pe produsele din cimp, comerț sau gospodării. Amintim, in acest sens, paraziți, cum ar fi a salmonelelor, ouă (limbrici), germenii în special din grupa sau alți germeni patogeni. ______acestea produc o serie de îmbolnă- .viri sau tulburări care ar putea fi atit de ușor prevenite prin simpla spălare a tot ceea ce consumăm sub formă de crudități. Virusul hepatitei epidemice de tip A este de asemenea foarte ușor vehiculat pe calea apei sau a alimentelor consumate neigienic. Și în acest caz, respectarea regulilor de igienă, spălarea mîinilor înainte de a mînca și evitarea de a bea apă sau mușca dintr-un aliment după o altă persoană sint măsuri pe cît de simple, pe atit de eficace în prevenirea acestor afecțiuni.Convorbire realizată de

Elena MANTU

A

„Obor" mai persistă unele deficiei- țe. Bunăoară, duminica trecută ci- tre ora 11, unii vinzători ai unităii I.L.F. începuseră să dea semne le nerăbdare, „stabilind" sau decr>- tind ei înșiși că vreunul din ceti- țenii așezați la rînd constituie „te- perul" ultimativ : „de la dinsul h- colo, nu mai servesc 1“ Scurt, tăbs, intratabil, departe de tonul polii- cos obligatoriu în relațiile cu cun- părătorii, opac la insistențele ce'or aflați dincolo de „reper", .care, :u părere de rău, trebuiau să renuițe la cumpărături după ce au piertut timp, au așteptat... Și aceasta, diși pe standurile de vinzare se afau cantități importante de roșii, stu- guri și alte legume și fructe ce tr- mau să fie puse sub lacăt, în soae, pentru a fi vîndute a doua zi. Sa nu, nu a doua zi, vom vedea de e. Nici șefa unității, Dumitra Petia, nu se dovedește afectată de aceată situație absurdă. A doua zi, lu.i...deși. există obligativitatea vînzăiila un anumit număr .de puncte, cte ale I.L.F. din „Obor" nu vindea:. Marfă — aceeași de • duminică - era expusă, urmînd să aștepte piă marți...Desigur, unitățile de desfaege au . un proeram afișat. D.r practica (întilnită și în piața „Dor- banți") de a întrerupe vinzare, mai ales în aceste zile de virf, ese cel puțin nepotrivită. Sau, mi exact, inadmisibilă.
PROGRAMUL DE MUNCA A 

LUCRATORULUI COMERCIAL - 
PÎNA CÎND PRODUSELE PROAS
PETE AJUNG LA CONSUMATO;. Situație deosebită, adică imbucur- toare, in piețele din sectorul 4 -il Capitalei : „Sudului", „Progresii* 1, „Reșița", „Berceni". Duminică, doi se făcuse ora 14, unitățile de desf- cere a legumelor și fructelor inii mai funcționau. Iar a doua zi, lui— fiecare avea cite 3—4 tone;. „Asta datorită unei cauze obiecție— ne spunea responsabilul unităi „Fortuna" din piața „Berceni", Ion Hildan. Este cald, iar roșiile și str- gurii s-ar putea degrada". Poie forurile răspunzătoare ale I.L?. Berceni vor asigura înrădăcinata unei asemenea optici responsabilei la unitatea din ..Obor"...

„NU EXISTĂ SPAȚIU SUI- 
CIENT", DAR LA CITEVA SUE 
DE METRI UN SPAȚIU ACOPEET 
SE DEGRADEAZĂ. tn piața nirii" aglomerația e tradițional. Din mai multe motive : ne aflăm.n plin sezon al aprovizionării de ir- nă ; piața este căutată atit da to fă amplasării ei. cit și bunului reu- me. Deci, duminica trecută, prou- 

mul rind, să elimine acele legume ș fructe care le produc dureri și ar suri epigastrice și să le mențină pc toate celelalte tolerate de propriu organism. Deci se va ține seama dt experiența personală. O altă recomandare este de a se evita consumul abundent la o singură masă a: legumelor sau. fructelor pentru că prin dilatarea stomacului sînț create condițiile reflexe pentru hiperșecre: ția gastrică, pentru creșterea acidității. Fructele și legumele consumate fracționat, in cantități mai mici și de citeva ori pe zi, aduc benefici: mari bolnavilor de ulcer.— Dar in cazul altor boli digestive 
ce recomandări puteți face 1— Sînt o serie de boli digestive colopatil sau enterocolopatii, în general colitele asociate cu tulburări ca diareea. In aceste cazuri consumul de crudități poate, accentul contracțiile intestinale. Pentru a ni lipsi totuși organismul de vitamini și săruri minerale se vor consum, numai acele fructe și legume cari conțin mai puțină celuloză (conopidă, cartofi, fasole verde tînără etc„ și sucuri făcute din fructe sau legume în funcție de toleranța fiecăruia. tn bolile hepatice cronice regimul alimentar cu crudități- prezintă de asemenea, o serie de avanta.is pentru unele funcții hepatice deteriorate. Cu recomandarea de a f consumate numai acelea care sin: bine tolerate de organism, eliminîn- du-le pe celelalte.In caz de intoleranță deosebită la legume și fructe, bolnavul trebuie să se adreseze medicului care va indica Sortimentul, cantitatea, frecvența și modul de preparare a legumelor șl
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unde există garanții certe realiza producțiile plani- revine o obligație plăcută publice schimbările pozi-
și păstrare a cerealelor, a celor de la bazele de re- căror activitate ar fi mult unde

factor 
e.vce- 
ai>°ni 
spune 
Statu!

zitionare respectiv cepție. a mai eficientă acum in cîmp. să identifice nu numai grămezile de

și muncitori perma-

lipsă tractoare de la stațiunile de mecani- Ciulnița si Ciocănești au lucrat practic

2 800 hectare cultivate cu po-
Ritmul culesului a atins 150

înainte de lăsarea întuneri- parte din culegători se in- din nou spre bacuri. Peste nu ..doarme" co-
cere și ceea ce se cere 

■ lucrătorilor sint ordi- 
i disciplina de fier. Ca 

o legumicultura intensi- 
i cum dorim s« facem si

Zile de toamnă, cu arșiță ca în plină vară, cu seceta care continuă să se prelungească pe întreg cuprinsul județului Călărași. Zile de virf pentru munca în cîmp, în care zeci și zeci de mii de oameni sint angajați într-o adevărată competiție a hărniciei în ambiția lor de a încheia in cele mai bune condiții această, campanie agricolă. Faptul că în ultima 
șăptămină s-a executat un volum de lucrări cu 20 Ia sută mai mare decit 
în perioada precedentă demonstrează hotărîrea oamenilor de a spori la maximum vitezele zilnice de lucru și a încheia recoltarea și însămîn- țările de toamnă la termenul stabilit. Din punct de vedere al organizării, al mobilizării. forțelor. în marea majoritate a unităților agricole, acest lucru este pe deplin posibil. Condiția este de. a asigura o concordanță 
intre posibilitățile efective de lucru și cantitățile de carburanți repartizați 
și distribuiți zilnic. Avem în vedere nu numai faptul că repartiția de 
motorină pentru luna septembrie, de exemplu, reprezintă doar jumătate 
din consumul normat raportat la volumul total al lucrărilor mecanizate 
prevăzut a se realiza în această perioadă, ci mai ales dereglările serioase 
în distribuirea cotei de motorină repartizată județului. Dereglări ce au apărut nu numai în prima, ci și în a doua decadă. în data de 18 septembrie. bunăoară, prima zi a documentării noastre în iudet. din de motorină, un număr mare de zare din Dragoș Vodă. Dragalina, doar cîteva ore.

Mai multă grijă pentru 
depozitarea porumbuluiStrînsul porumbului, sfeclei de zahăr, al celorlalte culturi de toamnă a inceput in județul Călărași incă la sfîrșitul lunii trecute, dar încă nu se poate spune că s-a ajuns în perioada de virf a recoltării. Aceasta și datorită faptului că porumbul, bunăoară, continuă să aibă o umiditate peste limita admisă la depozitare în bazele de recepție. Așa se explică faptul că deși, pe ansamblul 

județului, au fost recoltate circa 
40 000 hectare cu porumb, din cele 
110 600 hectare aliate în cultură, cantitățile livrate la fondul de stat sint nesemnificative, pe cîmp aflindu-se 
Ia această dală peste 130 000 tone 
știuleți.Un asemenea mod de uscare pe cale naturală a porumbului, deocamdată. dă rezultate bune pentru că și vremea este foarte călduroasă, dar trebuie avută in vedere și posibilitatea înrăutățirii timpului, ceea ce ar crea probleme deosebite unităților agricole. Și aceasta întrucit marea 
majoritate a producătorilor si-au 
propus să organizeze transportul po
rumbului in special cu mijloacele 
proprii, mijloace care nu prea au acW' ar prelungi proțl u.s pină prin lînd această situație, convingerea că factorii eu putere de decizie vor adopta acele soluții in 
măsură să asigure sporirea în conti
nuare a ritmului recoltării cel puțin 
Ia nivelul stabilit prin programul ju
dețean, concomitent cu conservarea 
corespunzătoare a producției.In această ordine de idei, se cere mai multă preocupare din partea personalului din subordinea întreprinderii județene de contractare, achi-

cele rumb. hectare pe zi și se fac eforturi deosebite pentru menținerea în continuare a acestui nivel ridicat. Străbatem cu pasul o bună parte din aceste lanuri, in care aproape că nu găsești fir de buruiană, si ne dăm seama după rodul bogat al plantelor ce rezultate pozitive pentru agricultură se pot obține atunci cînd tehnologiile avansate se îmbină cp forme organizatorice. care au marea calitate de a stimula hărnicia și a întări răspunderea oamenilor în valorificarea superioară a pămîntului. „Balta" este cuprinsă în aceste zile de . forfota muncii celor 2 500 de culegători, dar ceea ce impresionează în mod deosebit este munca mecanizatorilor, motopompistilor și udătorilor ce pregătesc viitoarea recoltă de cereale păioase.Seara, cului. o dreaptă noapte însă „balta .... __________pleșită de liniște. Se lucrează din plin

mecanizatorinenți prezenți la datorie din zorii zilei pînă noaptea. Din bazinul legumicol Jegălia' au fost culese și livrate peste 7 000 tone de legume de cea mai bună calitate. Dar culesul nu a ajuns încă nici măcar la jumătate. Potrivit ultimelor evaluări, pe cîmp se mai află peste 20 000 tone de tomate, ardei, fasole păstăi și diferite rădăcinoase. Din acestea, circa 11 000 tone le reprezintă tomatele și ardeiul.Tocmai în ideea de a asigura valorificarea superioară a producției au fost montate în incinta asociației trei linii pentru producerea sucului de roșii, urmînd ca pe această cale să se prelucreze la fața locului 3 500—4 000 tone tomate.Dacă ar fi să nominalizăm factorul esențial ce dă valoare de experiență activității din această unitate nu am începe cu elementele de tehnologie, ci cu modul de organi
zare a producției și a muncii. Cu 

. spiritul de ordine și disciplină în care

Neconcordanță

Oameni din linia întîi a luptei pentru recoltă
PASIUNEA LUI: ORDINEA DESĂVÎRȘITÂ

cucare după felul in fost folosite pînă transportul acestui decembrie. Semna- o facem cu

Nimic mai prețios la ora actuală 
decit buna organizare a lucrului I

Brigada „Scînteii“

știuleți apte pentru depozitare, dar să stabilească împreună cu specialiștii din unitățile agricole și ordinea de recoltare a lanurilor. Făcind această subliniere avem în vedere situația întilnită. bunăoară, in ținutul dintre Călărași și Borcea. unde unele cooperative agricole, deși au recoltat peste 70 la sută din suprafața cu porumb, au livrat la fondul de stat cantități doar de ordinul zecilor de tone.
în zorii dimineții coborîm spre incinta indiguită a fostei ..bălti" 'Borcea, acolo unde se află astăzi terenul agricol al I.A.S. Pietroiu. Cele două bacuri de transport peste Brațul Borcea nu conteneau să-i ' ducă spre „baltă" pe cei aproape 2 500 de 

culegători, care adună porumbul de pe suprafețele angajate in acord global. Cu mijloacele mecanice, dar mai ales cu oamenii, in „baltă"'au fost recoltate pînă acum 1 000 hectare din

transmite din județul Călărași

ls tăiatul cocenilor si irigatul mălaiș- tilor, după care tractoarele trag brazdele noii recolte. Brazde adinei ce se revarsă în urma plugurilor, semn că ogorul este așa cum trebuie să arate up ogor pregătit pentru o recoltă bogată.

Spre miezul zilei ajungem la Aso
ciația economică de stat și coopera
tistă legumicolă Jegălia. O unitate pe cit de nouă. pe . atît de vestită pentru nivelul și calitatea produselor ce le realizează. Acest bazin legumicol cu culturi de o frumusețe și bogăție rară, cum numai aici pot fi văzute, este cuprins în aceste zile de o forfotă in care nu știi ce să admiri mai intîi : hărnicia și disciplina celor 2 700 de culegători, in majoritate studenți și elevi, sau munca fără răgaz a celor 300 de

muncește fiecare, de la elevi, studenți 
și muncitori permanenți, pină ta spe
cialiști și cadrele de conducere. Este instituit aici un asemenea mod de organizare incit s-a ajuns să fie permanentizat nu numai personalul muncitor, ci și toți cei 1 500 studenți de la Institutul politehnic București, care încep prima lor practică 
in producție din anul intii și o sfîr- 
șesc în ultimul an cu același șef de 
fermă. Pentru toți munca începe dimineața. la ora 7.30. bine plătită, tru calitate numai disciplina muncii impresionează aici, ci și ordinea, nivelul civilizat in care petrec studenții timpul de odihnă. Dormitoare curate și sănătoase, o curte ce strălucește de curățenie, pe întinsul căreia sint amenajate mai multe terenuri de sport, programele culturale creează o ambianță deosebit de plăcută acestor tineri veniți să dea o mină de ajutor agricultorilor.

Munca este dar si exigenta pen- este deosebită. Nu muncii

Trebuie spus că a fost un deosebit de greu pentru legumicultori, mai ales pentru acei care din diferite motive nu au reușit să irige grădinile. Cu atît mai mult se cuvin evidențiate eforturile depuse in acele unități care în asemenea condiții au reușit să realizeze producții mari și de bună calitate. Am amintit in acest sens fermele legumicole , din Chirnogi și Stupinele care și-au depășit cu mult obligațiile contractuale. pe cele din Octombrie Roșu și Progresul, că se vor ficate. Ne de a face . .tive ce s-au produs în acest an la întreprinderea pentru producerea legumelor Lehliu care, pentru prima dată de la înființare, nu numai că va realiza planul la tomate, dar chiar îl va depăși. La această dată, oe cîmp se află aproape 10 000 tone de roșii de cea mai bună calitate, în marea lor majoritate apte pentru a fi livrate direct pe piețele Capitalei. Vineri au fost trimise de aici la București 90 tone tomate. Este o cantitate mare, dar cerințele bucu- reștenilor fată de acest produs sint deosebit de mari. în condițiile în care sint unele probleme în suplimentarea mijloacelor de tranSDort auto, considerăm că ar trebui să se treacă la materializarea practică a unei indicații date cu doi ani in urmă și anume de a se organiza 
transportul vagonabil al legumelor 
către Capitală cu ajutorul unor gar
nituri speciale care să plece seara 
din Lehliu și trimise direct in prin
cipalele piețe, pentru ca dimineața 
legumele să fie puse spre vînzare 
cumpărătorilor.Este adevărat, deși în ultimele zile a crescut ritmul de recoltare a legumelor, cantitatea de tomate livrată, bunăoară, pe data de 19 septembrie. abia reprezintă 60 la sută din graficul stabilit. Din 25 de cooperative agricole. în ziua respectivă nu s-a livrat la fabrica de conserve din Oltenița nici măcar o tonă de tomate și aceasta in condițiile in care unitățile respective și-au onorat doar între 15 și 25 la sută din obligațiile contractuale. Cauzele sint multe și cunoscute de cei datori să le cunoască și de aceea nu vom insista decit asupra cerinței de a se acționa cu fermitate pentru aplicarea în practică a măsurilor stabilite.

GABRIEL TRAIAN este di
rectorul Asociației legumicole 
Jegălia. Este tinăr, ca mai toți 
lucrătorii din jurul său — mun
citori, elevi, studenti — și după 
cum spunea un mucalit „sea
mănă unui vulcan care fierbe 
continuu". Stăpînește cu privi
rea și străbate zilnic cele 1 500 
hectare, fiind mereu in mijlo
cul oamenilor care adună acum 
roadele toamnei. Și ce roade ! 
Ardei grași, gogoșari, kapia, to
mate, vinete de-o frumusețe 
rară. Pe scurt, zilnic, 250—300 
tone sint livrate spre consuma
torii de la orașe, dar și spre 
consumatorii din alte țări : 
Suedia, Austria, R.F.G., R.S 
Cehoslovacă ș.a. Simpla înșira- 
re a acestor țări beneficiare a 
produselor plămădite la Jegălia 
este suficientă pentru a sugera 
înalta marcă a calității muncii 
oamenilor din această unitate. 
Muncă in care, așa cum s-a în- 
tlmplat în acest an și în ultimii 
ani de cînd Gabriel Traian con
duce această unitate, buna or
ganizare se afirmă drept 
decisiv. „Avem tehnologii 
lente, sămînță valoroasă, 
pământ foarte bun — ne 
inginerul Gabriel Traian
ne-a ajutat făcind eforturi deo
sebite de a crea condiții de iri
gare a culturilor. Este acum ria
dul nostru. Mai exact, ceea ce 
ni se < 
tuturor 
nea și 
să faci 
vă. așa 
noi. presupune ca fiecare om să 
înțeleagă că este o rotită de

neînlocuit In mecanismul 
ductiei. De acest adevăr 
căutat să-l conving pe fiecare 
lucrător, și dacă azi timpul ara
tă așa cum il vedeți, dacă par
tenerii dintr-o serie de țări dez
voltate solicită in mod expres 
produse din unitatea noastră, 
toate acestea se datorează înțe
legerii pe care oamenii o ma
nifestă față de exigentele înalte 
ale ordinii și disciplinei.

Și încă ceva privind concep
ția despre muncă a inginerului 
Gabriel Traian : „Totdeauna 
m-am ferit de clasificări. Pen
tru mine nu există probleme im
portante și mai puțin impor
tante. Totul, absolut totul, se 
înlănțuie perfect, se completea
ză și se stimulează reciproc. O 
simplă scădere de ritm afectea
ză tot bunul mers al lucrărilor".

— principala exigență 
în asigurarea recoltei 

viitoareDacă forțele satelor sint mobilizate mai ales la recoltat, mecanizatorii și specialiștii sint preocupați 
îndeosebi de viitoarea recoltă. Pînă la această dată au fost însămînțate aproape 20 000 hectare cu diferite culturi, din cele 150 000 hectare prevăzute. Dar nu asupța ritmului vrem să insistăm în articolul de față, ci a modului în care se acționează în unele locuri pentru a da certitudine producțiilor mari prevăzute a se realiza în vara viitoare.Ne aflăm la C.A.P. Jegălia, unde au fost însămînțate pînă acum aproape 300 hectare cu orz și alte culturi. La fața locului ne convingem că semănatul se execută exact în aceleași condiții deficitare ca anul trecut, cînd datorită nerespec- tării tehnologiei specifice culturilor irigate marea majoritate a semănăturilor de orz și griu au răsărit abia in primăvară. Plantele au răsărit, dar au rodit atît de puțin incit din valorificarea producției nu

s-au putut plăti nici măcar cheltuielile pentru lucrările mecanizate. Privim și la o solă cu porumb, cu plante dese și înalte cit un copac, dar cu rod foarte băm dacă această nu este oare destul pentru ca factorii decizie să tragă Învățămintele necesare și să treacă la aplicarea măsurilor stabilite la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor. întrucit pină seara aveam să ne convingem că aceste cerințe agrotehnice specifice terenurilor irigate nu erau aplicate la semănat în nici o cooperativă agricolă de pe raza consiliului agroindustrial Jegălia. considerăm că se impune o analiză aprofundată la fața locului, analiză la care să participe și factorii direct implicați din cadrul Ministerului Agriculturii. Avem convingerea că vor pleca de aici nu numai cu învățăminte interesante pentru activitatea lor viitoare, dar și cu hotărîrea de a interveni cu fermitate pentru ca aceste pămînturi, pentru a căror sporire a fertilității statul a făqut investiții foarte mari, să rodească la potențialul lor adevărat.

puțin și intre- pagubă imensă « de concludentă cu putere de

Anchetă realizotă de 
Rodica SIMIONESCU 
Iosif POP

Azi se recolteazâ, miine se ară și imediat incep pregătirile pentru insămințarea

CUM SÎNT PREGĂTITE
trainice viitoarelor recolte de griu și orz

de livrări pe septembrie, de 
s-a definitivat cu mult după 
tui lunii ! Dacă adăugăm la pildă, 

incepu- aceasta și frecventele schimbări de furnizori se va înțelege de'ce transportul cărbunelui nu merge... ca pe roate.

terenului - așa se lucrează in aceste zile la I.A.S. Lehliu, unde se pun baze
să de că

iB
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă
TERMOCENTRALELE

PENTRU SEZONUL RECE? vi
________________________________________________________________________________________________ . , , ,________ ________ . r

Azi, răspunsul unităților vizate in anchetele „Scinteii" pe tema asigurării stocurilor de cărbune

După cum se știe, iarna trecută, cele mai multe probleme în exploatarea grupurilor energetice au apărut din cauza deficiențelor manifestate in alimentarea cu cărbune a termocentralelor. Tocmai de aceea, primele anchete ale „Scînteii" pe tema pregătirii termocentralelor pentru sezonul rece s-au referit la asigurarea stocurilor de cărbune. S-au tras, deci, învățămintele necesare din greutățile întîmpinate anul treclit ?Din investigațiile întreprinse lui la termocentralele Ișalnița, Giurgiu rezultă că, in general, 
actuală în depozitele unităților 
anul trecut, la aceeași dată. Totuși, în nici una din termocentrale nu 
s-a asigurat încă stocul de cărbune normat pentru sezonul rece care ./a apropie. Practic, pînă la data de 20 septembrie, în depozitele ter
mocentralelor existau in stoc circa 4,1 milioane tone de cărbune. Or, 
prin programul stabilit in acest sens s-a prevăzut ca pînă la 30 sep
tembrie să se asigure un stoc de 5,5 milioane tone. Cum se explică nerespectarea programului de livrare și depozitare a cărbunelui ?în . anchetele publicate în „Scinteia" din 18, 19, 20 și 21 septembrie s-au concretizat cîteva din aceste cauze, făcîndu-se referiri la o serie de neajunsuri manifestate în activitatea unităților miniere, energetice și de transport pe calea ferată. Mergînd pe firul cauzelor amintite, am solicitat răspunsuri din partea unităților vizate, pe care le publicăm in ancheta de azi, incercînd să desprindem și cîteva concluzii de ordin mai general cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru cit mai buna desfășurare a acțiunii de livrare și depozitare a cărbunelui.

de redactori și corespondenți ai ziaru- Onești, Doicești, Mintia, Oradea și 
stocurile de cărbune existente la ora 

energetice sint mai mari decit cele de

Una-i planul șiE bine să precizăm de la bun început că apreciem cum se cuvine eforturile făcute de mineri pentru a extrage și livra termocentralelor cantități cit mai mari de cărbune. Totuși, așa cum ne spunea directorul uzinei electrice de la Doicești, atit in luna august, cit și in luna septembrie o serie de unităti minie-

alta-i programul?re nu s-au achitat de obligațiile ce le-au revenit. De ce? După cum vom vedea, răspunsurile primite pun in 
discuție o problemă de principiu cu 
privire la organizarea activității de 
livrare a cărbunelui.Specialiștii de la compartimentul de desfacere al Combinatului minier 
Ploiești, una din unitățile vizate.

ne-au precizat că, față de repartiție și de contractul încheiat, termocentralei Doicești i s-au livrat in luna august. în plus. 28 400 tone cărbune energetic. De asemenea, in prima decadă din luna septembrie, prevederile contractuale au fost depășite cu 4 000 tone cărbune. Cum se face a- tunci că din evidentele termocentralei rezultă cu totul altceva?— Nte pare rău că de la Doicești ni se aduc asemenea critici, ne spune ing. Dumitru Condrachi, directorul general al Combinatului minier Ploiești. Repet, am livrat cărbune in plus față de prevederile din contract. Ce se întîmplă însă — și ar fi trebuit să se spună acest lucru: 
ministerele minelor și energiei elec
trice s-au ințcles între ele ca din 
depășirile noastre de pian, pe baza 
unui program-convenție. să livrăm o 
cantitate de cărbune în plus față de 
contractul încheiat, și noi am primit o sarcină în acest sens. Toată lumea a înțeles că este nevoie de un efort suplimentar, colectivele de mineri s-au mobilizat și. din programul pe luna august, de 249 000 tone cărbune. s-au livrat 240 600 rile stau asemănător și tembrie. Fără: îndoială, re vom face noi și noi tru a realiza integral programul su- plimeptar de cărbune. în același timp, avem însă obligația să livrăm si cantitățile de cărbune contractate cu ceilalți beneficiari, multi la număr. Aceasta este situația.Sigur. în acest caz. fiind vorba de livrarea unei producții de cărbune extrase suplimentar de mineri, lu-

crurile sint de tnțeles. Sint Insă și alte situații care oun sub semnul Întrebării felul cum se corelează pla
nul de producție, contractele înche
iate și programele de livrări. „Noi 
nu am avut contract si, pinâ in pre
zent. nu am primit incă nici un fel 
de comandă privind livrarea unor 
cantități de cărbune către termocen
trala Doicești, ne spune Nicolae Dă- 
nescu, șeful biroului desfacere de la 
întreprinderea minieră Urdari. Am aflat însă, printr-un telex primit de la Combinatul minier Rovinari. că — în baza programului comun stabilit la data de 2 septembrie intre Ministerul Transporturilor comunicațiilor. Ministerul și Tele- Energiei

tone. Lucru- în luna sep- în continua- eforturi pen-

Electrice și Ministerul Minelor urmează ca întreprinderea noastră livreze la Doicești cantitatea 88 000 tone lignit. Precizez insă
pină în prezent nu am primit re
partiție de la minister și nici co
mandă din partea beneficiarului. Totuși. noi avem posibilități și putem 
expedia rapid această cantitate deoarece avem stația C.F.R. peste 120 000 află insă un care.

depozitată in stoc, in Plopșoru. o cantitate de tone cărbune. Aici se singur punct de incăr- .. care preia in flux cărbunele expediat pe bandă de întreprinderea minieră Peșteana. într-adevăr, avem contract de exp'&diție cu această unitate. dar capacitatea limitată de încărcare a statiei nu ne permite să livrăm la termenele stabilite cantitățile de cărbune solicitate. Totuși, dacă primim comandă de la termocentrala Doicești vom face tot ce e posibil pentru a livra cit mai urgent cantitățile de cărbune solicitate".Și mai plin de surprize a fost răspunsul primit de la întreprinderea 
minieră Lupoaia : „Nici noi. ne spune economista Rodica Gafținiuc, nu am avut contract semnat de beneficiar, dar prin dispozițiile Combinatul minier Motru vrat unele cantităti de ne către uzina electrică din Numai că pe baza noilor relații de optimizare, stabilite in luna august între Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor șl Ministerul Minelor. întreprinderea minieră Lupoaia nu mai termocentrala

Prea multe incertitudini
unor schimbăriAm crezut la un moment dat că s-a strecurat vreo greșeală, deoarece nu puteam admite că unii furnizori de cărbune stabiliți prin graficele livrări nici nu prea știu exact trebuie să facă. Și— Lunar, prin 

vrări se fac unele 
nizorilor față tie
iate, care urmează să trimestrial, ne spune tovarășa Olim
pia Bejenaru, șefa serviciului desfa- cere-transporturi din Ministerul Minelor. Problema este. că. uneori, contractele nu se actualizează la timp.

de cetotuși... 
programele de 
schimbări ale fur- 
contractele înche- 

se adapteze

H-

„din

date de am li- cărbu- Doicești.
minierăare ca beneficiar Doicești".

pe fondul 
mers“fac însă atît«de multe furnizorilor de căr- contractele încheiate ?— De ce se schimbări ale bune fată de— Aceasta este o a doua problemăcu care ne confruntăm și este determinată de faptul că planul de transport stabilit de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor este mai mic decit planul de producție al ministerului nostru.Nu vom insista asupra altor amănunte — de altfel ele sint și foarte multe — dar trebuie totuși arătat că 

in stabilirea programelor de livrare 
a cărbunelui către termocentrale 
există multe neajunsuri. Programul

„Restanțele previzibile 
o nouă rubrică statistică?

ii

Pînă la data de 20 septembrie, in depozitele termocentralelor se asigurase un stoc de circa 4.1 milioane tone de cărbune. în ultima decadă a lunii ar trebui deci să se mai realizeze cam o treime din întreaga cantitate depozitată toată vara si toamna acestui an !— Ritmul în care se livrează cărbunele este destul de alert, dar diferența fată de obiectivul stabilit este totuși mare, ne spune tovarășul 
Eugen Toma, directorul comercial al 

produ- 
termice.

Centralei industriale pentru 
cerea energiei electrice si —...... ___Cele mai mari restante se înregistrează la termocentrala Doicești. unde nu s-a asigurat nici jumătate din stocul normat. Aici. în mod sigur. pînă la sfîrșitul lunii septembrie nu se va putea asigura stocul prevăzut. Am fost la Doicești chiar a doua zi după Dublicarea articolului in ziarul „Scinteia" și am stabilit un program pentru ultima decadă din septembrie și întreaga lună octombrie potrivit căruia trebuie să se livreze si să se preia peste 13 mii tone cărbune oe zi. Esențial este ca acest program să fie respectat.— Cele mai mari rămîneri în urmă

Doicesti.

se înregistrează de fapt la capitolul „alte termocentrale". Ce se intim- olă in aceste unităti și cu ce rezultate apreciati că se tembrie ?— Nu pot să tembrie se va prea bune. în să se depoziteze 910 000 tone de cărbune. Sint insă o serie de lucrări de investiții intirziate si neterminate. Din această cauză sc preconizează o 
nerealizare de circa 400 000 tone la 
termocentralele nenominalizate în program. Altfel spus, la termocentralele noi de la Anina. Iași. Timișoara. Govora. ’ Drobeta—Turnu Severin ș.a. se va putea asigura un stoc de 500 000—550 000 tone de cărbune pină la începerea sezonului friguros.O perspectivă, să recunoaștem nu tocmai încurajatoare. Tocmai de aceea se impune acum, cînd timpul este frumos, să se acționeze cu toată fermitatea in unitățile miniere. în unitățile de transport si energetice pentru a se diminua cil mai mult această rămînere in urmă. Există reale posibilități ca întregul program de asigurare a stocului de cărbune să fie realizat.

în concluzieFără să facem alte comentarii, considerînd că anchetele publicate tema asigurării stocurilor de căr-De

va incheia luna sep-apreciez că încheia cu aceste unităti trebuieluna sep- rezultate

bune au creat o imagine clară asupra desfășurării acestei acțiuni, să punctăm numai cîteva din măsurile ce ar trebui luate :
w ® Programele lunare de livrare a cărbunelui de Ia unitățile miniere 

către termocentrale să se definitiveze cu mai multă operativitate si ti- 
nîndu-se seama în mai mare măsură de contractele încheiate.

® între aceste programe și sarcinile concrete date de ministerele 
minelor, energiei electrice și transporturilor unităților în subordine să 
existe o mai bună corelare.

• Să se urgenteze livrările de cărbune către termocentrala Doicești.
• Să se analizeze stadiul lucrărilor de investiții Ia termocentralele 

noi și să se stabilească operativ acțiunile ce trebuie întreprinse pentru 
asigurarea stocurilor normate de cărbune.

Răspunsurile primite din partea specialiștilor din Mi
nisterul Transporturilor și Telecomunicațiilor le vom 
publica intr-un număr viitor al ziarului.Anchetă realizată de

Ion TEODOR

a cărbunelui de la unitățile miniere
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- EDIȚIA A X A -esența umanistă a educației revoeuționare,

MATERIALIST-ȘTIINȚIFICE
(Urmare din pag. I)voltare a conștiinței noi, socialiste. O asemenea activitate de mare răspundere și semnificație implică în primul rînd asimilarea a tot ceea ce a creat mai bun omenirea pină acum în toate domeniile cunoașterii, atit in științele tehnice, cit și în cele umaniste. O dată cu însușirea celor mai înaintate cuceriri ale cunoașterii se cer dezvoltate valorile morale și virtuțile umane specifice noii noastre orînduiri, valori și virtuți fundamentate de gîndirea filozofică și de etica socială revoluționară.Acest amplu proces — cum reiese cu claritate din fiecare pagină a lucrării — poartă însemnele lăuntrice ale unui profund umanism, ale unui umanism nou, revoluționar, propriu societății noastre socialiste.A situa omul în centrul Întregii preocupări și activități a societății, a promova principiul rațional și generos potrivit căruia fericirea personală nu se poate realiza încâlcind dreptul la fericire al altora, ci numai în cadrul înfăptuirii fericirii generale a colectivității, a poporului, a umanității — sînt note definitorii ale noului umanism, „forma superioară, 

cea mai avansată a gindirii umanis
te, expresia realistă, nu utopică a 
infăptuirii idealului de dreptate și 
egalitate pe pămînt". Dezvoltarea industriei, a agriculturii, creșterea avuției naționale nu pot fi scopuri în sine. Așa cum subliniază secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, principala atenție trebuie acordată asigurării condițiilor celor mai propice pentru Împlinirea armonioasă a personalității umane.Umanismul revoluționar socialist, siftiind în prim-plan omul, înflorirea personalității umane, militează, totodată, pentru statornicirea unor raporturi reciproc armonioase între individ și colectivitate, pentru creșterea simțului de răspundere al fiecărui membru al societății față de viitorul patriei, față de edificarea socialismului și comunismului. Omul care se află — ca scop suprem — în centrul tuturor transformărilor revoluționare este chemat să fie el

însuși un participant activ, competent și responsabil la acest proces revoluționar. Acest umanism este străin de orice mentalități, de orice practici retrograde și implică o atitudine fermă față de orice manifestări străine de etica socialistă, de concepția științifică revoluționară a materialismului dialectic și istoric. Principiile și practica umanismului socialist sînt în ireductibilă opoziție cu mentalitățile, credințele și practicile mistico-religioase.în legătură cu aceste aspecte ale vieții noastre sociale, în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt elaborate idei și teze de bază, de excepțională importanță teoretică și practică, pe care volumul de față le înfățișează unitar, cu privire la poziția Partidului Comunist Român și a statului nostru față de ideologia religioasă, față de biserică și credincioși.Epoca contemporană este o epocă de puternic triumf al cunoașterii. Știința aduce noi și noi dovezi incontestabile cu privire la originea vieții și a Universului, iar practica ne demonstrează capacitatea mereu sporită a omului de a transforma natura și societatea. De aceea, sîntem datori „să acționăm, în calitatea 
noastră de revoluționari, pe plan 
ideologic și politic in rindul maselor 
largi populare, pentru promovarea 
concepțiilor noastre înaintate despre lume". Ideologia revoluționară a materialismului dialectic și istoric nu este compatibilă sub nici o formă cu nici una din variatele concepții idealiste, mistice, obscurantiste. Combaterea cu fermitate a misticismului este parte intrinsecă a întregii activități politico-educative a partidului nostru, a muncii de formare Si dezvoltare a conștiinței socialiste, a omului nou. cu o temeinică pregătire științifică, materialist-dialec- tică și o largă perspectivă revoluționară.Totodată, limpezind orice posibile neclarități, secretarul general al partidului atrage atenția asupra faptului că „respectarea șl garantarea 
libertății religioase nu trebuie Înțele
se ca acceptarea de către comuniști 
a concepțiilor religioase, idealiste

despre lume", „nu trebuie confundată 
concepția noastră revoluționară, obli
gația comunistului, a activistului de 
partid de a lupta pentru această con
cepție cu politica noastră de stat, 
conform căreia se respectă credința 
și concepția fiecăruia". Constituția și alte legi ale Republicii Socialiste România prevăd clar asigurarea activității libere a cultelor religioase, recunoscute de stat, acordă drepturi largi acestora șl, totodată, practicării lor în mod liber. Firește, fiecare cult religios, împreună cu credincioșii săi trebuie să respecte întru totul legile statului, să susțină politica de edificare a noii orînduiri, politica de pace, de colaborare și destindere a țării .noastre.Această atitudine larg comprehensivă, umanistă a partidului și statului nostru pornește de la realitatea de necontestat că noi edificăm de
mocrația in care muncitorii, țăranii, 
intelectualii, toți cetățenii patriei, in
diferent de naționalitate, de locul do 
muncă, de religie, pot și trebuie să 
participe la luarea hotăririlor privind 
dezvoltarea patriei noastre, punind 
totul în slujba bunăstării și fericirii, 
a edificării unei societăți in care să 
nu mai existe nici o inegalitate, să 
se asigure deplina egalitate și afir
mare a principiilor de dreptate și 
echitate socială.Frontul Democrației și Unității Socialiste — organism democratic de cea mai largă cuprindere — reunește în rîndurile sale toate categoriile sociale, toate organismele și organizațiile sociale, Inclusiv toate cultele care iși desfășoară activitatea în cadrul statului nostru, practic, pe toți cetățenii patriei noastre. în acest organism larg reprezentativ sînt uniți, într-o simbioză puternică, și comuniști și necomuniiști, oameni de diferite concepții filozofice, dar cu o singură convingere : aceea de a servi 
poporul, de a servi patria, socialis
mul și comunismul. Astfel, raporturile dintre statul nostru socialist și cultele religioase au dobîndit în acești ani un conținut nou, determinat de noile structuri social-econo- rnice șl politice, de sistemul democrației noastre socialiste, de întreaga dezvoltare a vieții cultu

rale și sociale,' de permanenta lărgire a libertăților și drepturilor cetățenești, pe fundalul u- nității și coeziunii Întregului popor. Climatul larg democratic, și profund umanist al societății noastre socialiste asigură o largă și deplină libertate de conștiință tuturor cetățenilor, fără nici o deosebire de naționalitate, limbă sau concepții religioase. „Respectind libertatea culte
lor religioase — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — respectăm și 
dreptul acelora care nu au o credință 
religioasă, posibilitatea lor de a de
monstra că lumea este rezultatul dez
voltării istorice și că ea poate fi ex
plicată științific, pe baza materialis
mului dialectic și istoric. Dar consi
derăm că, respectind și o libertate șl 
alta, punind accentul pe ridicarea 
gradului de înțelegere și de cultură 
al poporului, asigurăm tocmai con
diții pentru o reală libertate, pentru 
manifestarea neîngrădită a persona
lității umane".In volum sînt cuprinse, de asemenea, idei și teze de mare însemnătate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la rolul științei și culturii in formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, a omului nou, precum și cu privire la problemele conducerii unitare de către partid a întregii activități de educație revoluționară, materialist-științifică și la necesitatea perfecționării continue a formelor și metodelor utilizate pentru lărgirea orizontului de cunoaștere a maselor, in combaterea concepțiilor, mentalităților și practicilor retrograde, mistice.Model de analiză profund științifică, creatoare și novatoare, opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre- - tarul general al Partidului Comunist Român, reprezintă, totodată, un îndreptar prețios, un izvor nesecat de învățăminte și pentru desfășurarea unei tot mai ample și eficiente activități de educație umanist-revoluțio- nară, materialist-științifică, pentru crearea tuturor condițiilor necesare afirmării și dezvoltării plenare a personalității umane în procesul făuririi socialismului și comunismului pe pămîntuj patriei noastre.

Sîmbâtâ, în cadrul celei de-a X-a ediții o Festivalului internațional „George Enescu", Teatrul de balet contemporan din Leningrad, avînd ca maestru ds balet pe Boris Eifman, a prezentat pe scena Operei Române un spectacol alcătuit din două interesante compoziții coregrafice - „Idiotul", pe motive din cunoscutul roman al lui Dostoievski, pe muzica, cu accente profund dramatice, din „Simfonia a Vl-a" de Ceaikov- skl, și „Ziua nebună", inspirată din comedia lui Beaumarchais

„Nunta Iui Figaro", pe muzică de Rossini.Spectacolul „Panoramic XX", programat In aceeași zl la sala de concerte a Radioteleviziunii, a prilejuit prezentarea unor creații muzicale contemporane, în Interpretarea ansamblurilor „Traiect" (conducerea muzicală - Sorin Lerescu) și „Hyperion" (conducerea muzicală - lancu Dumitrescu). In program au fost Incluse, între altele, lucrări semnate de Ti- beriu Olah, Nicolae Brinduș, Fred PopovicI, Fernando Grillo.(Agerpres)
Un recital memorabil: Tretiakov-ErohinDe Ia o creație beethoveniană primăvăratică : 

Sonata pentru vioară șl 
pian opus 12 nr. 3 — transparentă, elegantă, departe de tensiunea marilor contraste, a marilor încleștări dramatice, tre- cînd prin colorata lume a lui De Falia, care te purta cu gîndui la poemele lui Lorca, prin desenele pătimașe și generoase ale lui Granados, pină la Ragtime-ul plin de savoare — violonistul 
Viktor Tretiakov, pianistul Mihail , Erohin (U.R.S.S.), un celebru cuplu rodat de aproape 20 de ani, au ținut cu

respirația întretăiată sala arhiplină.— Vizualizați muzica, 
Viktor Tretiakov!

— Poate, uneori, cină 
ascult. Cind cint, -nicio
dată. O simt, dar o și 
gindesc. Nu pot spune 
că sentimentele, imagi
nația mă conduc, ar fi o 
greșeală. De fapt, nici nu 
te poți lăsa plutind doar 
printre sentimente... Da 
ce m-ați întrebat?— Erau foarte clare, distincte, bine individualizate tablourile „Ravel", „Șostakovici", „De Falia"; fiecare parcă-ți vorbea...

— De la o interpretare

la alta, Insă, ar putea in
terveni alte culori. De
pinde de starea sufle
tească, emoțională, de 
dispoziție. In aceeași 
seară, o lucrare nu-mi 
suna la fel de două ori.— Uneori șocați prin propunerile dumneavoastră privind chiar celebre pagini: să spunem Concertul de Ceaikovski — gîndit mai direct, mai impetuos, ferit de ro- manțiozități. Știați?

— Oricum, nu țin să 
fiu original cu tot dina
dinsul, să epatez.— înainte de a Intra tn lumea virtuozilor, ce

„model" aveați din lumea virtuozilor?
— In nici un caz unul 

singur. Aș putea da trei 
nume: Heifetz, Oistrah,
Stern. Și pentru că vor
beați de „tablouri" dis
tincte, să știți că mă 
preocupă muzica lui 
Enescu.— Mihail Erohin spunea că a ascultat și ci- teva interpretări „Li- patti".

— Nu numai pagini 
camerale, dar și simfoni
ce. Vedeți, din fericire 
mai am încă foarte multă 
muzică bună de cintat !

Smaranda OȚEANU

O personalitate artistică: organistul 
Rudolf Innig

t V
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor © „Prietenii văilor 

verzi44 (color). Producție a stu
diourilor de televiziune cehoslova- 
ce. Premieră pe țară. ■ Episodul 3.:

12,40 Din cununa chitecului românesc 
(color). Muzică populară

13.00 Album duminical (parțial color) 
© Pastel de toamnă: Muzică și 
versuri © Cascadorii rîsului © La 
zi în 600 de secunde • Prime 
audiții... în „Albumul44 toamnei 
@ Telesport © Din istoria filmu
lui mut © Meridianele cîntecului

14,45 în lumina hotăririlor Congresului 
consiliilor populare. Participant! 
la elaborarea deciziei — in pri
mele rînduri pentru înfăptuirea ei 

15.00 închiderea programului 
19.00 Telejurnal
19.25 Tara mea azi (color). Epoca

Ceaușescu. Epoca de aur * Româ
niei. Film documentar

13Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a târli pe micul 
ecran. Emisiune realizată In co
laborare cu Consiliul Culturii si 
Educației Socialiste șl cu Comi
tetul de cultură șl educație socia
listă al Județului Bacău

20.20 Film, artistic (color). „.Revederea"
21.35 Mondovision (color)
31.50 Telejurnal

LUNI, es SEPTEMBRIE
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea tn economie
20.35 Tezaur folcloric (color)
20,55 Roman-folleton (color). „Citade

la". Premieră pe tară. Coproduc
ție internațională. Ecranizare a 
romanului cu același nume de 
A. J. Cronln. tn distribuție : Ben 
Cross. Clare Higgins, Raymond 
Bowers. Regla : Peter Jeffries. 
Episodul 5

21.50 Telejurnalvremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 22 septembrie, ora 20 — 25 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi caldă mal ales la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai pronunțate în nord-estul țării.

Vor cădea ploi cu totul Izolate in pri
mele zile, apoi, spre sfîrșltul interva
lului. acestea vor acoperi parțial re
giunile nord-vestice. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, cele maxime între 18 și 28 de 
grade, mai ridicate in primele zile în 
sud. In București : Vremea va fi caldă, 
cu cerul mai mult senin. Vint slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 9 și 12 grade, cele 
maxime între 27 și 30 de grade. Foto : Gh. Vințilă

Un recital de orgă realizat sub semnul numelui marelui Johann Sebastian Bach se constituie, cum este de așteptat, intr-un promițător eveniment; iar aceasta cu atit mai mult cu cit multitudinea manifestărilor legate de comemorarea tricentenarului nașterii maestrului de la Leipzig Impune ierarhizări firești privind natura gîndului ce prezidă la Înfăptuirea sonoră a actului interpretativ, tn cazul în care acesta există cu adevărat. Rudolf In
nig (R.F. Germania), este un tînăr virtuoz al instrumentului său, tentat și fascinat aproape permanent de sonoritățile somptuoase ale orgii de

tip romantic, cum este, de exemplu, instrumentul instalat la Ateneul Român. Astfel se explică, desigur, structura însăși a programului,' orientat aproape în exclusivitate spre repertoriul secolului al XIX-lea. 
Preludiul și fuga in mi 
bemol major, de Bach, a fost prezentă, în deschiderea programului, mai mult cu sens de maiestuos frontispiciu; variațiile prea mari de tempo, respirațiile prea ample au clătinat echilibrul arhitecturii marelui edificiu bachian. în creații aparținind lui Mendelssohn și, in special, lui Liszt — Preludiu șt 
fugă pe tema BACH, interpretul găsește măsura

unei comunicări proprii stilului, de un retorism deseori grandilocvent, dar inspirat condus, construind culminații bine proportionate, de emoționantă spectaculozitate. O imaginație timbrală ce se exteriorizează cu un fast manifest, o gîndire muzicală agrementată de un temperament alert dau strălucire și farmec o- pus-ului lisztian. Participant la multe dintre festivalurile de orgă din Norvegia, Suedia, Marea Britanie, S.U.A. și Franța, Innig este realizatorul unei versiuni interpretative complete a operei or- ganistice a marelui Olivier Messiaen, realizate— cu cîțiva ani în urmă— în prezența însăși a

compozitorului. In discuțiile purtate cu ziariști, critici, compozitori, cu o- cazia actualului festival bucureștean, Innig și-a exprimat admirația față de arta interpretativă a unor muzicieni din România, cum sînt membrii cvartetului „Voces" sau organista Ursula Philippi, prezentă și ea, în aceste zile, pe scenele noastre de concert : „Aveți un inestimabil tezaur folcloric, remarcabile talente interpretative...". Rudolf Innig, un tînăr maestru, o personalitate captivantă, deschisă,' s-a arătat dornic de a cunoaște și promova valorile spiritualității noastre.
Dumitru AVAKIAN

Tineri compozitori româniConcertul Intitulat „Tineri compozitori români" a adus în scenă o generație cu șase autori, apropiat! prin vîrstă, unii fiind deja Intrat! tn circuitul artistic național și internațional, creatori ai unor opus-uri ce le atestă de fapt maturitatea.Astfel, Liviu Dănceanu I — in „Quasi fuga" pen
tru chitară solo, propune soluții inedite de a cinta la acest instrument, demersul componistic, minuțios consemnat in partitură, reevaluind relația creație-interpretare. Șer- ban Nichifor in „Diony- «ies“ pentru clarinet, pian și bandă magnetică a degajat permanent imagini sonore luminoase, insolite, cu o torță plină de

căldură, atit de caracteristică gestului său componistic. Adrian Iorgules- cu nu-și dezminte personalitatea nici în Cvartetul nr. 2 : concis, introspectiv, restrictiv, iși arcuiește formele cu eleganță și cu o solidă argumentare sonoră a ideilor componistice, iar Cristian-Ale- xandru Petrescu, in lucrarea „Noapte de mai", explorează și pluridimen- sionează vocea umană, ebnferindu-i variate și captivante ipostaze de expresie. In fine, Doina Nemțeanu-Rotaru in „Joc 
de oglinzi" pentru patru 
flauți ne prezintă o stare incantatorie, cu o scriitură preponderent figurativă, tntr-un mediu sonor

suav, cu care autoarea are afinități evidente, iar Irina Hasnaș — în „Me- 
lisme" pentru pian solo aduce variate jocuri ale tastelor, intr-un „parlan- do-rubato“, ce oscilează intre zone modale consonante și disonante.Nu putem încheia cronica fără a felicita inter- preții care au realizat Întregul concert, cu ,o dăruire demnă de întreaga prețuire: Vasile Colțea — cu o remarcabilă tehnică improvizatorică la chitară, Ion Nedelciu — clarinet și Liliana Nedelciu — pian, o formație armonios închegată, cu o frazare . limpede și sunete emise cu suplețe, cvartetul de coarde format din : Sergiu Năstase, Va

lentin Năstase, Marius Ungureanu, Anca Varto- lomei, care a impus prin omogenitate, Cristian- Alexandru Petrescu — surprinzător și fermecător în ipostaza de cîntă- reț, cvartetul de flauți alcătuit din Virgil Frîncu și elevii săi Sandu Nagy, lonuț Ștefănescu, Elena Iani, care a excelat prin- tr-o emisie sonoră plină de căldură, și pianistul Remus Manoleanu, evi- dențiindu-și de această dată resursele lirice deosebite de care dispune.Deci, un concert de excepție, atit din punct de vedere al creației, cit și al interpretării.
Liana ALEXANDRA

Panoramic cultural: JUDEȚUL MARAMURE'In partea de sus a țării, de unde Someșul, Tisa sau Izo iși trag apele curate dinspre murite, intr-un vast amfiteatru natural, județul Maramureș este una dintre sintezele reprezentative ale României contemporane. Pentru că „Maramureș țară veche / Cu oameni fără păreche", cum spune un cîntec, este leagănul unei străvechi culturi populare, spațiu de naștere și difuzare a scrisului românesc prin celebrele texte rotacizante. Unui trecut atit de bogat, sporit mai tîrziu de o puternică școală corală și de artă plastică, prezentul îi răspunde printr-o largă afirmare a potențialului uman, prin dezvoltarea bazei materiale a culturii, păstrarea valorilor tradiționale locale și afirmarea noului în viața culturală din această parte a țării, confirmi'nd dezvoltarea impetuoasă a județului din noi dimensiuni de omenesc și frumos.ultimele decenii și adăugîndu-i
Repere actuale 

ale vieții 
cultural-artisticePrintre instituțiile culturale concentrate in Baia Mare : muzeul, teatrul, ansamblul „Maramureșul". filiala U.A.P.. Biblioteca ju

dețeană are un potențial cultural profesionist de care se leagă întreaga viată culturală a zonei. Pașii a sute de cititori (circa 700 zilnic) se îndreaptă către acest atit de necesar lăcaș de lumină din municipiu. Creație a acestor decenii. biblioteca adăpostește peste 260 mii lucrări in noua sa clădire adaptată in parte cerințelor lecturii publice și se află implicată in tot ansamblul de instruire și educare a oamenilor din această parte de tară. Solicitarea tot mai intensă de carte — semn sigur al unei societăți evoluate — s-a făcut prin oferirea unui număr tot mai mare de lucrări din toate domeniile, prin sporirea vitezei de rulare și prin diversificarea acțiunilor. Seismograf fidel al modificărilor socio- profesionale. biblioteca s-a străduit să tină pasul cu cerințele reale. Astfel, pe lingă cărțile de interes general, social-politice. filozofice, istorice, beletristice, s-a constituit un nucleu important de lucrări științifice și tehnice, cartea devenind un important sprijin al producției, în același sens au fost dezvoltate sectoarele legate de cerințele școlii, la diversificarea lecturii elevilor. Personalul bibliotecii, de la împrumut și sălile de lectură, sau cel de la serviciul bibliografic propun adesea surse de informare și lecturi alternative prin cunoașterea in detaliu a fondului de carte și oferirea unor lucrări manuscrise de interes local conservate la bibliotecă. La fel de importantă este conside

rată aici activitatea din afara bibliotecii. Cum arată directorul instituției, Valentin Băințan, aproape jumătate din efortul personalului bibliotecii este dedicat acțiunilor de popularizare, participării la evenimente culturale, expoziții de carte în întreprinderi și la sate, conferințe, seri literare etc. Ciclul „Cititori si pasiuni", cursurile „Să cunoaștem istoria poporului român", sesiunea de comunicări „Evoluția scrisului românesc in Maramureș", întilniri în diferite localități. acțiunile din cenaclurile „Nord" și „Lira" ilustrează numai o parte din cuprinzătoarea acțiune de difuzare a cărții, de cultivare a pasiunii pentru lectură și formare a spiritului patriotic, cetățenesc.Un loc aparte in viața județului îl ocupă activitatea muzeistică. In jurul muzeului județean — sublinia directorul său, Ion Igna — gravitează numeroase aspecte ale civilizației și culturii locale, înce- pînd cu bogățiile subsolului pină la etnografie, istorie și artă plastică. Expoziția permanentă de mineralogie. de pildă, are un fond de peste 15 mii piese de o frumusețe rară, adunate din zonă; expoziția etnografică. încă tînără, organizată pe principiul Ilustrării ocupațiilor tradiționale, adăpostește o colecție bogată de ceramică sugestiv intitulată „Ceramica de-a lungul timpului în Maramureș", unde vizitatorii pot urmări evoluția acestei arte din neolitic pină în zilele noastre. Exponatele, ca și simpozionul național de ceramică de aici fac o legătură directă cu preocupările moderne ale acestei străvechi îndeletniciri prin spațiul larg rezervat unor mostre dintre cele mai izbutite produse în industria județului. Toate acestea. Împreună cu o frumoasă sală a portului popular si cu un mic muzeu în aer liber consacrat satului, civilizației și artei populare, situea

ză la loc de frunte interesul pentru păstrarea si punerea in valoare a unei zone de mare originalitate.Galeriile de artă plastică, de asemenea, concentrează pe simeze cele mai de seamă lucrări ale artiștilor din zonă sau ale celor care au avut legături cu aceasta. Vida Gheza ocupă un loc aparte cu lucrările sale monumentale, care îmbogățesc și spatiile municipiului sau ale casei memoriale de la Moisei. ca și lucrările a numeroși creatori care îndreptățesc existenta unei școli de’ pictură la Baia Mare. O , serie de expoziții, itinerante:
Oameni noi 

în orizonturile noii culturi
„Portrete de copii", din creația copiilor. ilustrații de carte din creația lui A. Demian, alte manifestări expozitionale organizate in colaborare cu filiala U.A.P., cum ar fi tabăra de creație de la Seini, fac tot mai simțită prezenta artei in viața județului. Cercetarea științifică se afirmă prin numeroasele comunicări și simpozioane adunate în periodicul de artă „Marmația".Constituentă majoră a vieții culturale, activitatea da spectacol, diversă și de bun nivel, realizată cu mijloace proprii sau cu alte colaborări din zonă, are în Teatrul de 
stat Baia Mare principala instituție artistică de acest gen. tn lipsa unor așezăminte muzical-simfoni- ce sau de'-’operă, spectacolul găsește în cele trei secții ale teatrului de aici: de proză, estradă și ds copii, forma superioară de manifestare. Un colectiv tînăr. bine închegat oferă la sediu sî tn toate localitățile județului o gamă diversă de spectacole și colaborează cu alte unități la realizarea unor programe specifice. Teatrul dramatic se distinge, cum arăta secretarul său literar, Mircea Marian, prin abordarea repertoriului contemporan. de preferință românesc, tn care problematica omului actual este adusă pe scenă într-o 

dezbatere puternic reliefată de conflicte reale.tntr-adevăr, dacă parcurgi lista premierelor din stagiunea trecută se poate observa că cea mai mare parte a spectacolelor aparține dramaturgiei românești contemporane: „Oameni care tac" de Alexandru Voitin, emoționantă evocare a luptei comuniștilor. „Un pahar cu sifon" de Paul Everac, dezbatere despre responsabilitatea etică, „Eminescu și Veronica" de Eugenia Busuioceanu. „Poveste de dragoste cu Andra Cantuniari" de Mircea Marian și altele îi îndreptățesc pe spectatorii maramureșeni

«ă afle tn montările teatrului de aici o scenă deschisă spre mai buna înțelegere a timpului nostru. Dacă adăugăm spectacolele de poezie. emoționante rostiri ale celor mai frumoase poezii dintotdeauna și de azi, prezența pe scenele, adesea improvizate, ale întreprinderilor și instituțiilor, tn școli, la marile serbări, se poate susține dimensiunea aparte a muncii de aici. Colaborarea cu alte instituții amatoare de cultură aduce plusul necesar de profesionalitate In activitatea acestora, le sporește torța de penetrație artistică, largul evantai educativ realizîndu-se mai profund.
Treptele afirmării 

talentelorRecent încheiata ediție a Festivalului național „Cîntarea României" a Împărțit laurii pentru cel mai buni. Cum ne informa tovarășa Valeria Marinescu, secretară cu propaganda a comitetului județean de partid, rezultatele deosebite obținute de maramureșeni tn această ediție dovedesc că munca culturală s-a perfecționat, a devenit mai atractivă și, în ultimă instanță, mai eficientă sub raport educativ.
Cele sase case de cultură din 

sistemul așezămintelor, cluburile și 
casa de cultură ale sindicatelor au o contribuție de seamă la menținerea vie a activității culturale amatoare. Printre acestea. Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare se impune ca o unitate modern dotată, cu rezultate merituoase. în profilul său complex de activități cultural-educative si teh- nico-aplicative, dimensiunea artistică a impus un colectiv bine închegat. Formația de teatru este o componentă majoră a acesteia. Cel mai recent succes al său a fost obținut cu piesa „Marele fluviu iși adună apele" de Dan Tărchilă. Sub 

conducerea lui Florentin Dușe. actor la teatrul din localitate, o serie de pasionați artiști muncitori, cum sint Valentin Tine, Titela Ciubota- ru, Rodica Cuceu. Adrian Libotean, Radu Savu etc. au pus in scenă lucrări dificile, mult prețuite de spectatori. Cenaclul literar „Arta", condus de Ștefan Bellu. recitatorii Marinela Oșanu. Chifor Ștefan sau Luminița Bat, brigăzile unor întreprinderi ca FAIMAR, IMUAS și altele, clneclubul „Diason" condus de Adriana șl Simion Otoiu, sporesc mișcarea artistică locală. Tot așa. Ansamblul de dansuri populare, dan» modem, dans tematic, dang de societate, orchestra de muzică ușoară cu soliști, grupui folk, grupul coral de prelucrări folclorice, condus de Doina Bentu, recent laureată a „Cîntărli României", ca și cercul de artă plastică unde Feher luliu și Valentin Tînc s-au afirmat prin lucrări originale, numeroase cercuri tehnico-profe- sionale sau biblioteca cu cele oeste 50 mii de volume atrag numeroși tineri, oameni ai muncii la o viată culturală organizată.Aparținind Exploatării miniere Săsar. clubul muncitoresc cu același nume, vechi de peste un sfert de secol, deși depășit de frumusețea construcțiilor înconjurătoare. 

continuă să fie un important centru de polarizare a activităților cultural-educative muncitorești. Experimentatul director al clubului, prof. Teodor Pop, ajutat de un activ voluntar, oferă găzduire unoi' importante activități adresate minerilor, preparatorilor, metalurgiș- tilor sau constructorilor, organizează schimburi de experiență, intil- mri ale fruntașilor, dezbateri tehnice, lecturi din cărțile bibliotecii și. evident, activități cultural-educative diverse. Cu formațiile de teatru, grup vocal, fanfara veche de peste 100 de ani. formația de muzică ușoară, brigada artistică, montajul muzical-literar se organizează permanent spectacole la sediu sau la locurile de muncă din întreprinderi. Specifică acestor activități este situarea lor frecventă în chiar Incinta întreprinderilor, durata lor mică, caracterul agitatoric. împreună cu activitățile de cineclub, cu cele din cenaclul „Ecoul adîncurilor" sau ale cercurilor de creație tehnico-profesiona- lă, clubul din Săsar menține o vie activitate culturală in'cel mai modern și populat cartier al municipiului.
Valorificarea 

tradițiilor localeO imagine oricit de sumară s vieții culturale a județului ar fi incompletă și, mai ales, neveridică fără o trecere in revistă, cit de sumară, a pulsului spiritual de la sate, deoarece Maramureșul, Codru. Chioar, Lăpuș au constituit obîrșil, nesecate Izvoare ale culturii și spiritualității românești. Și ceea ce este La fel de important, aici, dar șl In alte părți ale județului, cultura este un fenomen viu, mereu proaspăt, cu rădăcini perene. Modernizarea masivă a satelor noastre nu a coborît în uitare virtuțile culturii populare, ci le-a potențat și mai mult valorile. Splendorile arhitecturii lemnului, ceramicii și portului popular, literatura orală trăiesc in formele lor tradiționale și sa îmbogățesc continuu tn contact cu marea circulație a ideilor și formelor culturale contemporane. Artiști ca Tănase Cocean, Ion Albu, Nicoară Hoțea, Patru Godja și atîția alții sint o mărturie vie a viguroasei creații maramureșene. Artiștii satelor sînt prezenți neîncetat la cele mai im

portante manifestări cultural-educative din județ, cum sînt „Toamna băimăreană". la festivaluri ale cîntecului și portului la Chioar, Stoiceni, Hora de la Prislop. Festivalul datinilor și obiceiurilor laice de iarnă și tîrgul de artă populară de la Sighetu Marmatiei sînt numai citeva manifestări de interes larg. La Călinești se joacă „teatru nescris", la Girdeni, teatru folcloric. Șomcuta Mare se mîndrește cu corurile, cei din Leordina cu formația de dansuri și taraf, iar la Dra- gomirești ființează un ansamblu feminin.Se caută o cit mai mare diversificare în substanță și forme, punerea in valoare a tradițiilor locale. O experiență inedită poate fi văzută în comuna Cicîrlău, unde, așa cum ne arăta secretarul adjunct si di1- rector al căminului cultural. Ioan Fodor, funcționează un cenaclu de cultură care a organizat primul festival al cenaclurilor sătești din țară cu o largă participare. Din cenaclu, condus do Valeriu Sabău, fac parte țărani cooperatori, mineri. metalurgiști, elevi, studenți. intelectuali ai satului. Prin profil, cartea se află la loc de cinste, creația originală stimulată, discuțiile fructuoase. Sînt invitați numeroși scriitori din tară, iar lucrările creatorilor locali pot fi întîl- nite în volume, reviste, emisiuni radio și tv. Tot aici formația <-a teatru, montajul literar, brigăzLS artistice, recitatorii, taraful, formația de muzică ușoară, grupul vocal întrețin o vie emulație culturală, un contact permanent cu realitățile localității. Preocupări asemănătoare pot fi întîlnite și în comuna Seini, localitate bogată, cu oameni harnici. Floare Ilc, secretar adjunct. vorbea cu mindrie de corul mixt de aici, vechi de 105 ani, condus de Ecsedi Angela, de taraf, de formația de dansuri, de teatrul în limba maghiară.Viața cultural-artistică maramureșeană, din care am creionat preocupările mai importante, direcțiile esențiale, este in substanță mult mai diversă, căile și formele mai numeroase. Ca o trăsătură distinctă, unificatoare, rămîn pretutindeni capacitatea de educare a oamenilor, de cultivare a unei etici superioare, a mîndriei de a fi cetățean liber și demn al acestei țări.
Emil VASILESCU 
Gheorqhe SUSA 

____________________i>
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Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIubite tovarășe secretar general,Am onoarea ea, în numele Comitetului Central al S.W.A.P.O., al militan- ților și membrilor săi și al curajoșilor luptători ai armatei de eliberare a Namibiei (P.L.A.N.), să vă transmit cele mai călduroase complimente și salutări revoluționare frățești, dumneavoastră, tovarășe secretar general al Partidului Comunist Român, guvernului și viteazului popor al României cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a victoriei de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August.Această istorică zi este foarte importantă nu numai pentru poporul României, dar/ de asemenea, pentru toți cei care cred și urmăresc evoluția dezvoltării coexistenței pașnice, economice, tehnologice și sociale în cadrul socialismului științific.S.W.A.P.O. și poporul namibian încercat în luptă salută bravul și curajosul popor al României, care a înfrînt forțele fascismului și imperialismului și și-a apărat integritatea teritorială cu patriotism.Doresc, încă o dată, să exprim în numele. Comitetului Central al S.W.A.P.O. și al patrioților namibieni mulțumiri din inimă și profundă gratitudine Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru ajutorul multilateral și continuu câre este acordat poporului namibian prin intermediul avangardei sale, mișcarea de eliberare S.W.A.P.O. din Namibia.Vă rog să primiți, stimate tovarășe secretar general, asigurarea celei mai înalte considerații.Cu fraternitate,
SAAA NUJOMA

Președintele S.W.A.P.O.

PANOUL FRUNTAȘILOR PEastăzi publicarea rezultatelor obținute In întrecerea socia- luni de către colective fruntașe da oameni ai muncii din industriale, transporturi, din domeniul circulației mărfuri-

A SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MAU

OPT LUNIîncheiem listă pe opt întreprinderi lor și al prestărilor de servicii, precum și din centrale industriale.Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzut! in criteriile de organizare a întrecerii socialistei la 31 august *) pe primele locuri se situează :

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România vă adresăm felicitări și vă exprimăm sentimentele de bucurie pe care le împărtășim cu dumneavoastră și poporul român la această sărbătoare a marii dumneavoastră țări.Vă dorim dumneavoastră personal multă sănătate, iar națiunii române prosperitate in anii care vin.

MOSHOESHOE II
Regele Lesotho

CronicaIn perioada 17—21 septembrie, o delegație militară română condusă de general-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, a efectuat în Armata Populară Iugoslavă o vizită. pentru schimb de experiență in domeniul muncii politico-educative în armată.Pe timpul cit s-a aflat în țara vecină și prietenă, delegația militară română a fost primită la secretarul federal pentru apărarea națională a R.S.F. Iugoslavia, a avut convorbiri, a vizitat unități și instituții militare, obiective social-economice.
★Locțiitorul ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Boris Aristov, a efectuat o vizită în țara noastră.Cu această ocazie, oaspetele a avut convorbiri cu Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Constantin Oancea, adjunct al ministrului. Au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și unele probleme internaționale actuale.

zileiSub egida Uniunii societăților de științe medicale și Societății române de oftalmologie, în perioada 19—21 septembrie s-au desfășurat, la București, lucrările celei de-a III-a Conferințe naționale de oftalmologie cu participare internațională cu tema : „Chirurgia estetică, plastică și reconstructivă în oftalmologie". Au luat parte numeroși specialiști din țară și de peste hotare.Cele peste 100 de lucrări șl filme prezentate, precum și dezbaterile care au avut loc au pus în evidență metode terapeutice și tehnici chirurgicale în diverse afecțiuni congenitale, traumatice sau tumorale din sfera oftalmologiei, au permis cunoașterea a noi aparate, proteze, lentile și medicamente de uz oftalmologie. Nivelul științific ridicat al lucrărilor a făcut ca actuala conferință să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor, la actualizarea Informațiilor de specialitate, realizîn- du-se, totodată, un fructuos schimb de experiență.' (Agerpres)
22-28 septembrie

„Săptămînă Crucii Roșii"A devenit o tradiție ca, în fiecare toamnă, o săptămînă să fie consacrată Crucii Roșii. în acest an — Anul Internațional al Tine-, retului — manifestările respective, organizate între 22 și 28 septembrie, au deviza „Tineretul Crucii Roșii 
in acțiune : Participare — Dezvol
tare — Pace". Este firesc, prin urmare, ca întreaga activitate desfășurată in aceste zile să fie consacrată tinerei generații, educării ei in spiritul devotamentului nemărginit față de patrie și partid, al dragostei fierbinți față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, al prețuirii tuturor cuceririlor socialiste ale acestei epoci. Manifestările ce au loc iși propun să sublinieze însemnătatea creșterii unui tineret sănătos și viguros, temeinic pregătit pentru muncă și viață, continuator de nădejde al operei de construire a socialismului.„Săptămînă Crucii Roșii" va marca o largă diversificare a formelor și mijloacelor de propagandă și educație, sanitară (cu precădere în rîndurile tinerei generații), o antrenare și mai puternică a tinerilor la acțiunile profilactice, Ia însușirea cunoștințelor de acordare a primului ajutor, la realizarea politicii demografice a partidului și statului nostru.Din bogatul program al acestei săptămîni spicuim citeva acțiuni mai importante, organizate de Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie, în colaborare cu alte foruri centrale. Astfel —împreună cu Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist — se va organiza, în Capitală, un simpozion cu participarea activului voluntar al Crucii Roșii, avînd ca temă „Tineretul Crucii Roșii Române — participant activ la înfăptuirea grandioaselor realizări economico-socia- le din „Epoca Nicolae Ceaușescu". In colaborare cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și învă- tămîntului, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Central al U.G.S.R.. C.C. al U.T.C., Consiliul Național al Organizației Pionierilor și Asociația cineaștilor, va fi organizată, în municipiul Sibiu, cu sprijinul comitetului județean al Crucii Roșii, cea de-a V-a ediție a concursului filmului de a- matori cu tematică de sănătate și Cruce Roșie. Cu acest prilej va fi organizată și o consfătuire de lucru, pentru schimb de experiență.

cu cineaștii amatori participant!. La București, expoziția republicană „Tinerețe. Muncă. Sănătate" va prezenta publicului lucrări de artă aplicată executate de elevi din unitățile școlare speciale. Revista „Sănătatea", . cu sprijinul Comitetului de Cruce, Roșie al județului Constanța, va organiza pe Șantierul Național al Tineretului Midia — Năvodari un colocviu cu tema „Tineretul și problemele lui de sănătate";Paralel cu manifestările inițiate de forurile centrale, vor avea loc numeroase acțiuni ale comitetelor și comisiilor locale de Cruce Roșie sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid și într-o strîri- să colaborare cu unitățile sanitare și de invățămînt, cu organizațiile sindicale, de tineret și femei, cu ceilalți factori de resort. în acest context se va acorda o deosebită atenție antrenării tineretului la acțiunile destinate ridicării conștiinței civice, a nivelului de cultură sanitară in pas cu nivelul actual al condițiilor noi în care tinerii învață, muncesc și trăiesc. Se va pune accent pe acțiunile menite să contribuie' la sporirea numărului acelora care iși însușesc tehnica acordării primului ajutor, al donatorilor onorifici de singe. în acest sens, organizațiile de Cruce Roșie vor desfășura ample acțiuni de educație a tinerilor, în spiritul concepției tgvă- rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privind rolul și locul tineretului în dezvoltarea economico-socială a patriei, în înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului. Se vor organiza — in cadrul acestei săptămîni — conferințe,‘simpozioane, gale de filme, concursuri, expoziții și alte manifestări educative pe teme privind prevenirea îmbolnăvirilor, necesitatea îmbunătățirii indicatorilor demografici, cunoașterea normelor- de igienă etc. Vor avea loc ample acțiuni de curățenie și înfrumusețare a locurilor de muncă și localităților.Manifestările din „Săptămînă Crucii Roșii" se înscriu in activitatea generală și permanentă pe care cei 7 milioane de membri ai Crucii Roșii o desfășoară pentru a-și îndeplini exemplar sarcinile ce le revin în lumina hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, pentru păstrarea și întărirea sănătății și vigorii poporului român — constructor al noii orînduiri socialiste.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE, 

STICLEI ȘI CERAMICII FINE 
Locul I : întreprinderea „Meta

lica" — Oradea cu 1 085,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,1 la sută la producția netă, 3,6 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată, 1,2 ia sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, livrări de mărfuri la fondul pieței și beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 30 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil- cu 6 la sută.Locul II : întreprinderea țelanul" — Alba Iulia. puncte.Locul III : întreprinderea taloglobus" — București, cu puncte.
ÎN INDUSTRIA 

METALELOR NEFEROASE 
ȘI RARE

Locul I : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" — București, cu 
408,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 24,3 la sută la producția netă, 3,9 la sută la producția fizică și productivitatea muncii, 6,7 Ia Bută la producția- marfă vîndută și încasată ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 5,5 la sută, iar cele materiale cu 5,8 la sută ; murile de materii prime teriale au fost sub cele normate ■ cu 3,6 la sută, far cele de energie electrică și combustibil cu la sută.

ÎN INDUSTRIA 
TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de 
colaje și perdele Pașcani, 
Iași, cu 680,2 puncte.Principalii indicatori de fost depășiți cu : 17,9 la producția fizică, 1,3 la producția netă, 3,3 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței; depășiri de plan au mal fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei pro- ducție-marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea „Tînă- ra gardă" — București, cu 108,7 puncte.Locul III : întreprinderea „A- desâo" — București cu 58,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STATII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată 

Birlad cu 463,2 puncte.Principalii indicatori de fost depășiți' cu : 14,1 la volumul de transport, sută la productivitatea muncii, 14,6 la sută la vagoane intrate-ieșite la încărcare, descărcare și tranzit, '8,1 Ja sută la tonajul mediu brut' pe tren de marfă, 9,7 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; timpul de staționare a vagoanelor de marfă în tranzit cu manevră a fost sub cel planificat cu 6 la sută.Locul Iași cuLocul ișalnița

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR - 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Bacău cu 376,3 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 19,4 la sută la producția proprie, 21 la sută la beneficii, 6,9 la sută la volumul desfacerilor de mărfuri pa un lucrător ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mi-ci decît cele planificate cu 5,1 la sută.Locul II : întreprinderea de ali-

3.3 Ia sută la productivitatea muncii. 7,3 la sută la volumul de pregătiri miniere, 5 la sută la volumul de deschideri miniere ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale Ia 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 4.2 Ia sută, iar cele materiale cu 11.9 la sută.Locul II : Centrala sării și nemetaliferelor București cu 165,9 puncte.
INDUSTRIA METALURGICA

Industrială 
Brașov

Excelenței Sale
General de armată MOUSSA TRAORE

Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian,
' Președintele Republicii Mali

BAMAKOAniversarea Zilei naționale a Republicii Mali îmi oferă prilejul să vă adresez, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului malian prieten.Exprim convingerea că raporturile de conlucrare prietenească statornicite între partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele popoarelor român și malian, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume.

cu „Por- mentație publică Rm. Vilcea cu739,7 369,1 puncte.Locul III i întreprinderea de a-„Me- limentația publică Iași cu 339,1673,6 puncte.

consu- și ma-5,4
tri- 

i, județulplan au sută lasută la

plan au sută la21,9 la

II : Stația de cale ferată 449,8 puncte.III : Stația de cale ferată cu 396,9 puncte.
♦) indicatorii privind produc

ția netă, costurile de producție 
și beneficiile sint calculați pe 
șapte luni.teatre

© A.R.I.A, C13 53 75, la Ateneul Ro
mân) : AI X-lea Festival internațio
nal „George Enescu". Orchestra 
„Quod libet musicum". Dirijor și so
list : Aurelian-Octav Popa — 17; 
Concert simfonic susținut de Filar
monica „Moldova" — Iași. Dirijor : 
Ion Baciu. Solistă : Ksenia lankovic 
(R.S.F.I.) — 19,30; (la Studioul de
concerte al Radioteieviziunii) : Cvin
tetul „Concordia". Solistă : Sanda 
Șandru —• 11; Corul „Preludiu" al 
U.T..C. — 17; Cvartetul „Dolezal" (R.S. 
Cehoslovacă) — 19,30; (la Opera Ro
mână, 13 18 57) : Lacul lebedelor — 
11; Teatrul de balet contemporan din 
Leningrad. Recital, Ziua nebună 
(Nunta lui Figaro) — 18.
O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Titanic vals — 10: Papa dolar 
— 15,30; Poveste din Hollywood — 
10,30; (sala Atelier) : între cinci și 
șapte — 11; Domnul Cehov e îndră
gostit — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrintul — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Cîntec despre mine în
sumi — 19.
© Teatrul Mio (14 70 81) : Niște ță
rani — 19.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 10,30; O dragoste nebu
nă, nebună, nebună — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Jocuri crude — 10; Nu, eu 
nu regret nimic — 17; Arta conver
sației — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, sala Savoy) : Corina — 19;

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• MINERIT CU BACTERII. Re‘ 

l zultatele unor cercetări întreprinse laUniversitatea din Bonn sint considerate \ drept deschizătoare de drumuri către ex-( ploatarea eficientă a cărbunelui aflat la' adîncimi foarte mari, de două mii dei metri și mai mult, unde nu se mai pre-tează metodele clasice de extracție. Este J vorba de izolarea a două familii de bac- i terii, dintre care una, anume preudomo- ’ nas, prin faptul că secretă unele enzime, l „prepară" foarte bine cărbunele, în ve- ! derea prelucrării ulterioare. în prezent, ‘ se experimentează folosirea acestor bacii terii pentru transformarea cărbunilor în gaz metan, metodă considerată de pe acum ' mai eficientă decit gazeificarea termică a ( acestora. De pe acum se conturează și , perspectiva producerii de noi compuși chi- ’ mici, pornind de la cărbuni, tot cu ajuto- rul bacteriilor. Prioritară este insă „înhă- i marea" acestor microorganisme la desulfu- ' rarea cărbunilor, operație care reduce pe

ricolul corodării instalațiilor folosind asemenea combustibil, dar permite și obținerea unui cocs de calitate superioară. De notat că prin metodele clasice, cărbunele cu granulație mică este greu de desulfu- rat, or acesta reprezintă o pondere destul de importantă în totalul extracției carbonifere.
• ALUMINIU PREȚIOS CA 

AURUL. Specialiști din R.S.S. Tadjică au realizat un nou sortiment de aluminiu extrem de pur care înlocuiește cu succes aurul și argintul, metale prețioase cu frecventă utilizare în microelectronică. Pe lingă avantajul obținerii unor componente electronice, la prețuri considerabil reduse, noul aluminiu permite reducerea dimensională a unei serii întregi de aparate electronice. Bunăoară, partea electronică a unui televizor, puțind fi miniaturizată, grație noului material, la dimensiunile unei cutii de chibrituri, se

IN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneo- 

climatică Slănio Moldova cu 88,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,9 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 1.6 la sută la prestări de servicii către populație, 2,4 la sută la beneficii, 5 la sută la încasări medii pe un lucrător, 5,8 la sută la coeficientul de utilizare a capacității de cazare ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mal mici decît cele planificate cu 4.3 la sută.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE 

ȘI PRESTĂRI IN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru 

administrarea clădirilor București 
cu 827,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 24,8 la sută la producția de construcții-montaj, 5,9 la sută la Încasări din activitatea de producție-prestații, 2,5 la sută la volumul lucrărilor de întreținere, reparații curente și prestări in construcții ; depășiri de plan au mai fost obținute la prestări servicii pentru populație și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 20,4 la sută, iar cele de energie electrică combustibil cu 15,2 Ia sută.Locul II : întreprinderea construcții, reparații și administrație locativă Timișoara cu 827,3 puncte.Locul III : întreprinderea de construcții, reparații și administrație ‘ ......................cu

șide
locativă Giulești — București 680,8 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană 
Vilcea cu 859,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 34,8 la sută •■. la producția marfă ^și . prestările de., servicii' in" unități fizice, 11,5 la sută la producția netă, 19,8 la sută la beneficii. 13,7 la sută la livrări de mărfuri către fondul 25.4 la .sută la export.Locul II : Uniunea Arad cu 846,6 puncteLocul III : Uniunea Constanța cu 774,4 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești cu 406,5 puncte.Principalii indicatori de olan au fost depășiți cu : 13.5 la sută la producția netă. 3,3 la sută la producția fizică. 5,5 la sută la producția marfă vîndută și încasată.

pieței.județeanăjudețeană

(grădina Boema) : Boema, bucuria 
mea ! — 17; 20.
• Circul București (10 41 95) : Tom 
și Jerry la circ — 10; 15,30; 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Elefănțelul curios — 11; (la clubul
„Republica) : Puiul — 11.cinema
O Casta divina („Zilele filmului 
mexican") : STUDIO (ă9 53 15) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Emigrantul : FERENTARI — 11; 13.
• Declarație de dragoste : GRI VITA
(17 08 58) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19. 
® Cantonul părăsit; Stelele-de la 
Sopot: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19.
© Cu mîinile curate: DACIA (50 35 94)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Un comisar acuză : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cireșarii : BUZEȘTI (50 43 58) —
13,30.
• Joe Limonadă : BUZEȘTI — 15,30; 
17,30; 19,30, TIMPURI NOI (16 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Moștenirea : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
© Lebedele negre : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30. .
© Șansa : DRUMUL SĂRII (31 2813)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Ostaticul ; PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Legenda dragoste! : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
• Toată lumea este a mea t LUMINA

reduce considerabil gabaritul televizorului însuși...
• ELECTRICITATE DIN... VA

LURI. în vederea realizării, in largul Mării Nordului, a unor centrale electrice cars ' să valorifice energia valurilor, In Danemarca, aproape de localitatea Espergaerde, ' a fost inaugurată, nu de mult, o instalație- pilot. Proiectată la Facultatea tehnică din Copenhaga, această instalație este, In fapt, o uzină electrică alcătuită din patru pontoane din oțel care plutesc pe suprafața mării, fiind mișcate de valuri. Pontoanele sint legate prin cabluri groase, tot din ;oțel, de o turbină lungă de 16 metri șl de un generator de curent, aflat pe fundul mării. Sub acțiunea valurilor și a curenți- lor submarini, cablurile pontoanelor pun în mișcare pompele și pistoanele turbinelor care, la rindul lor, acționează generatorul, electricitatea produsă de acesta fiind trimisă pe uscat printr-un cablu submarin. La finele acestui an, in

Locul I : Centrala 
pentru produsa refractare 
cu 305,4 puncte.Principalii indicatori de fost depășiți cu : 7,5 la producția netă. 3 la sută ducția marfă vindută și 1_________3.7 la sută Ia productivitatea muncii, 7,9 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime si materiale au fost sub cele normate cu 2,5 la sută. Iar cele de energie electrică si combustibil cu 1.1 sută.

INDUSTRIA ELECTRONICA
Locul I : Centrala industrială 

echipament special București
470.8 puncte.Principalii indicatori de plan fost depășiți cu : 2 la producția fizică. 4.2 la producția marfă vindută si încasată. 1,1 la sută la productivitatea muncii, 5,4 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export si producția netă : consumurile de materii prime si materiale au fost mai mici decît cele planificate cu 3,2 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 4,9 la sută.Locul ii : Centrala industrială de echipamente de automatizări București cu 186 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala industrială de 

utilaje și piese de schimb pentru 
industria chimică București
970.9 puncte.Principalii indicatori de olan fost depășiți cu : 19 producția fizică. 10 producția netă. 3,7 la ductia marfă vîndută .. __________5.8 la sută Ia productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost mai decît sută, sută.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

plan au i sută la la pro- încasată,

sută sută

la
dfl 
cuau la la

cuau la lala sută la sută sută la pro- și încasată.
mici cele planificate cu 3.4 la iar cele materiale cu 2.5 la

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei 

pielăriei, cauciucului și încăl
țămintei București cu 242,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți eu : 18,8 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței. 0.4 la sută la productivitatea muncii, 0,2 la sută la producția netă. 5.6 la sută la investiții ; consumurile de materii prime și materiale au fost sub cele normate cu 1.2 la sută, iar cele de energie electrică și combustibil cu 12.4 la sută:”"'

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrală „Delta Dună

rii" — Tulcea cu 946,2 puncte.Principalii indicatori de plan fost depășiți cu : 13^6 la producția producția producția sată. 4—6 mărfuri la fondul pieței : depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii : cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 10 la sută, iar cele materiale cu 7,1 la sută.Locul II : Centrala producției si industrializării tutunului București cu 163,7 puncte.

fizică. 20.8 la netă. 12,5 la marfă vindută la sută la
au la Ia lasutăsută sută si inca- Iivrări de

(Agerpres)^

(14 74 16) — 9; 12,30; 15,30; 18,30, FLA
CĂRA (20 33 40) — 9; 12: 16; 19.
© Iubirea are multe fețe : LIRA 
(317171) — 15,30; 19, la grădină — 20. 
© Program de desene animate — 9; 
11; 13, Aii Baba și cei 40 de hoți — 
15,30; 18,15: DOINA (16 35 38).
• Legenda călărețului singuratic :
SCALA (11 03 72) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
• Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,30; 14; 
16,30; 19,15, la grădină — 20,15, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19, 
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 16; 19, 
la grădină — 20. GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) — 19,30.
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
0 Cei șapte fantastici : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 0,15; 11,15; 13,15; 15,15;
17,30; 19,45.
© Călărețul electric î EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,45, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA 
(85 77 12) — 10; 12,15; 14,30; 17; 19,30.
© Atenție la „Pană de vultur" : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, COTROCENI (49 48 48) — 13; 15;
17; 19.
© Toate ml se întîmplă numa! mie : 
PACEA (60 30 85) — 15; 17; 19.
© Hangar 18 ; VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86) - 
9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20,15, GRĂDINA 23 AUGUST (11 13 49) 
— 20.
© Cursa Infernală î FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Splendoare tn Iarbă : GRĂDINA 
CAPITOL (16 29 17) — 20.
© Yankeii: GRĂDINA HOTEL PARC 
(17 08 58) — 20.

stalațiile vor fi scoase la suprafață, spre a se vedea cum s-au comportat, in adîncuri, la agresiunea apei sărate șl a plantelor. în realizarea proiectelor pentru următoarele uzine submarine, specialiștii se vor sluji, totodată, de un „atlas al valurilor", în curs de alcătuire, unde figurează toata datele referitoare la forța valurilor, în funcție de perioade, la flux, reflux și la modificărila curenților.
• „DARVOLIT", UN NOU 

MATERIAL PENTRU CONSTRUC
ȚII. Specialiștii bulgari au realizat, da fapt, o întreagă gamă de noi materiale de construcții avînd drept ingrediente principale o făină specială de lemn sau de alta resturi vegetale și un material plastic — fie PVC, polistiren, poliuretan, fie- polietilenă da mare sau mică densitate. Cum se obține respectiva făină ? întrucît deșeurile lemnoasa folo

La 22 septembrie, Bamako, ca de altfel toate așezările maliene, se află în sărbătoare. întregul popor al Republicii Mali aniversează Ziua independenței. Cu 25 de ani în urmă, ca rezultat al luptei îndelungate împotriva dominației coloniale, Mali a fost proclamat stat independent — eveniment ce a deschis poporului din această țară largi perspective pentru făurirea unei , vieți noi, libere și prospere.în anii care au urmat, cu precădere în ultima perioadă s-a trecut la lichidarea Înapoierii coloniale, la edificarea unei economii noi, prin punerea în valoare a posibilităților materiale și umane existente. Astfel, a fost adoptat un complex de măsuri vizînd, în primul rind, dezvoltarea producției agricole — ramură care concentrează 90 la sută din totalul forței de muncă — s-a trecut la exploatarea unor zăcăminte miniere, a fost inițiată o vastă acțiune pentru amenajarea bazinului hidrologic al Nigerului. Avînd în vedere că periodic milioane de malieni au de suferit de pe urma secetei pustiitoare din Sahel, în urmă cu cițiva ani a fost lansat programul intitulat sugestiv „Mali Aqua Viva", care are ca obiectiv principal realizarea unor forări și construirea de instalații de pompare a' apei cu ajutorul energiei solare. Zeci de mii de persoane dispun de pe acum de apa potabilă obținută în acest mod. în paralel, se construiesc 40 de baraje, care vor asigura utili-

zarea complexă a resurselor de apă.Sărbătorind un sfert de secol de independentă, poporul malian, Uniunea Democrată a Poporului Malian evaluează realizările de pînă in prezent cu hotărîrea de a-și mobiliza toate forțele în vederea îndeplinirii prevederilor planului cincinal 1981—1985, pe durata căruia se preconizează conectarea la circuitul economic a peste 500 de obiective din domeniile industriei, agriculturii, transporturilor etc. Mari investiții sint prevăzute pentru sectoarele energetic, agricol, cit și pentru continuarea prospecțiunilor miniere și trecerea la exploatarea industrială a unor bogății ale subsolului, rezervele fiind constituite din diamante, uraniu, fier, bauxită.România socialistă, în spiritul politicii sale consecvente de prietenie, colaborare și solidaritate cu statele africane, cu toate statele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, urmărește cu simpatie succesele dobîndite de poporul malian în lichidarea grelei moșteniri coloniale, în afirmarea sa pe drumul progresului. între România și Mali s-au stabilit relații de prietenie și colaborare, bazate pe stimă și respect reciproc, care cunosc un curs ascendent. Dezvoltarea legăturilor prietenești româ- no-maliene corespunde aspirațiilor celor două popoare, contribuie la promovarea cauzei generale a păcii. colaborării si Independentei.INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL: Azi, Rapid-Steaua• Astăzi, în Capitală, un vechi și mereu apreciat meci-derbi inter- bucureștean. Rapid — Steaua. Partida se va juca de la ora 17 pe stadionul Giulești. „cu porțile închise", întrucît, după cum informează clubul organizator, toate biletele s-au vîndut repede. încă de vineri. • în imediata vecinătate, la stadionul Sportul studențesc, de la aceeași oră. alt meci interesant : Sportul studențesc — Politehnica Timișoara, chiar dacă de pe teren poate că va lipsi Hagi O Celelalte meciuri din etapa a VII-a : Chimia — A.S.A., Universitatea Cluj-Napoca — S.C. Bacău. F.C.M. Brașov — F.C. Argeș,. Corvinul — F.C. Bihor. F.C. Olt —' Petrolul • Partida interbucureștea- nă Dinamo — Victoria din această etapă a fost reprogramată. ioi. 26 septembrie • De asemenea.- partida Gloria Buzău — Universitatea Craiova a fost și ea reprogramată marți. 24 septembrie ® Meciul retur Steaua — Vejle B.K. din „Cupa campionilor" va avea Ioc la 2 octombrie, iar. cel dintre Sportul studențesc și Xamax, din „Cupa U.E.F.A.". la 3 octombrie.
HANDBAL: Meciuri directe 

intre fruntașele campionatului• în turneul campionatului masculin de la Constanta, astăzi se va juca meciul Steaua — Politehnica Timișoara, mîine vor avea loc partidele Steaua — Dinamo si H.C. Minaur — Politehnica Timișoara, iar marți, Steaua — H.C. Minaur. Ferice de amatorii de handbal din Constanta ! • Lotul nostru reprezentativ iși va începe efectiv pregătirile pentru campionatul mondial de handbal (Elveția, 25 februarie — 8 martie 1986), prin două partide amicale pe care echipa națională a României le va susține cu reprezentativa Bulgariei, la Sofia, în zilele de 16 și 17 octombrie • Echipa reprezentativă femînină-tineret va juca două partide de verificare, la 10 și 12 octombrie, cu reprezentativa similară a Ungariei, în vederea participării la campionatul mondial fe- minin-tineret (programat între 19 și 30 octombrie).
RUGBIAzi, In campionatul de rugbi, etapa a IV-a : în seria I, echipele bucureștena Steaua și Grivița roșie vor juca, In deplasare, cu C.S.M. Suceava și, respectiv, Rulmentul Birlad, iar Sportul studențesc „acasă", pe terenul din Tei, cu C.S.M. Sibiu ; în seria a II-a, Dinamo București va tntîlni, la Timișoara, echipa Universitatea, aceeași care tn etapa trecută a cedat In fața Farului Constanța cu... 150—0 I

PERSPECTIVE: In ramura luptelor 
greco-romane...Amatorii de sport știu că la marile turnee olimpice, mondiale și europene reprezentanții noștri urcă regulat treptele podiumului de premiere fi aceasta de foarte multă

sita (crengi, așchii, talaș, tulpini da floa- rea-soarelui și de tutun) pot fi măcinate, ca . atare, doar pînă la dimensiuni de 10 microni, iar făina astfel obținută este ușor inflamabilă, noua tehnologie prevede ca respectivele deșeuri, tn prealabil, tocate In bucăți da circa 10 mm să fie apoi impregnate, la cald, cu rășini solubile în apă. Odată solidificate, ele se macină foarte fin. Făina obținută se incorporează în materialul plastic ales, tn funcție de proporțiile amestecului rezultînd materiale ce seamănă cu diferite esențe de lemn — stejar, brad etc. „Darvolitul" este cea mal reușită variantă, atît ca aspect, cit ți ca rezistență fizico-mecanică. Sub formă de foi cu grosimea de 3—20 mm și lățimea de 1,30 metri, noul material cu largă aplicabilitate în construcții — ca înlocuitor al parchetului clasic, la placări și tn Industria mobilei etc. — urmează să fie fabricat de mal multe întreprinderi din Bulgaria.

vreme. Vechiul maestru Ion Cor- nean, antrenorul federal, de numele căruia se leagă performanțele luptătorilor noștri, ne-a explicat că speră în noi succese ale sportivilor români și în anii următori, pentru că loturile reprezentative de seniori și juniori se bazează pe aceleași principii : seriozitate și volum mare de muncă, întrecere și stimulare reciprocă, prin prezența a 2—4 sportivi talentați și harnici, in cadrul aceleiași categorii de greutate. Spre exemplu, categoria 82 kg, în cadrul căreia timp de mulți ani a strălucit Ion Draica, are acum drept titular pe tînărul dinamovist Sorin Hertea (20 ani), care provine tot de la Farul Constanța — antrenor Ion Ofițerescu, același neobosit căutător și șlefuitor de talente. Dar, imediat lingă Hertea a apărut și campionul european de juniori 1985, Ion Irimiciuc. de la C.S.M. Suceava, elev al lui Constantin Topîrzan. întrecere pentru titularizare se anunță și la categoria plus 100 kg, între fostul campion mondial de juniori Ion Grigoraș (Dinamo, dar provenit de la C.S.M. Suceava, elev al aceluiași C. Topîrzan) și juniorul Adrian Alionte (Metalul București — antrenori Ilie Gheorghe și Eugen Hupcă). După cum ne spunea Ion Cornean, aproape toate categoriile beneficiază de un asemenea climat stimulativ, aceasta și prin meritele celor ce dau sportivi lotului — marile cluburi bucureștene Steaua și Dinamo, Metalul și Progresul, dar și a selecționerilor pasionați din Suceava și Rădăuți, Pitești șl Cîmpu- lung Argeș, Constanța, Lugoj, Tîrgu Jiu fi altele.
...ți la haltereRezultatele remarcabile obținute de halterofilii noștri, mai ales în ultimii doi ani, au la bază același volum mare de muncă și o metodologie proprie de pregătire a performanței. După cum ne arăta antrenorul federal Dragomir Cioroslan, de astă dată un antrenor tînăr, ieșit de puțini ani din rîndurile sportivilor fruntași — lotul nostru reprezentativ iși va deschide curînd porțile unor halterofili juniori deosebit de înzestrați și de sirguincioși. Astfel, pe lingă Nicu Vlad, Petre Be- cheru, Vasile Groapă, și uimitorul junior Andrei Socaci, care s-au dis- tjns cu toții lâ Jocurile Olimpice din 1984 și la competițiile din 1985, va veni rindul lui Constantin Urdaș (21 ani), o „speranță" cu perspectivă mondială la categoria 82,5 kg, și a lui Dorel Mateieș (21 ani). Printre juniorii care s-au distins recent la „Turneul Prietenia", cîști- gind 13 medalii, se află trei sportivi susceptibili de a fi selecționați in lotul olimpic : Dumitru Negreanu (17 ani — Farul), Czanka Attila (16 ani — C.S.M. Cluj-Napoca) și, în special, Victor Roșu (17 ani — Olimpia București), cu aptitudini de excepție, elev al antrenorului Mihai Constantinescu, același care i-a crescut pe Andrei Socaci șl Constantin Urdaș.

Rubrică de Valeriu MIRONESCU

• „ARMURĂ" PENTRU GEA
MURI. „Sâcury-film" este denumirea comercială sub care a fost lansată pe piață, în Franța, o peliculă poliesterică transparentă care se aplică pe geamuri, confe- rindu-le o rezistență deosebită. Concret, avantajele unei asemenea „armuri" sint următoarele : sticla astfel tratată rezistă Ia. temperaturi de 900 grade Celsius ; prezintă o rezistență mecanică de 12—18 ori mai mare ; suportă impactul unei explozii produse Ja o distanță de 1,5 m, de 1,2 kg trinitrotoluen, în caz că totuși se sparge, evită rănirea persoanelor din apropiere întrucît cioburile rămîn unite între ele ; filtrează razele ultraviolete, în proporție de 99 la sută, împiedicînd decolorarea perdelelor și a covoarelor. Ca atare, geamurile imobilelor și ale vehiculelor astfel blindate asigură protecție, în caz de accidente și de explozii.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



„Marile succese ale României sacialiste 
slut MsoluM legate de gindirea 

creatoare si activitatea revoluționară 
a președintelui Nicolae Ceausescu"

RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI MIHAIL GORBACIOV
I

la întîlnirea cu veterani ai mișcării stahanoviste și fruntași 
ai întrecerii socialiste

Politica externă a României socialiste, inițiativele și demersurile, de larg răsunet internațional ale tovarășului Nicolae Ceaușescu dedicate soluționării marilor probleme ce confruntă lumeacontemporană, edificării unei păci trainice, înfăptuirii dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, asigurării dreptului fiecărui popor la progres și dezvoltare independentă — rețin în continuare atenția mijloacelor de informare în masă de peste hotare.De asemenea, presa internațională reflectă remarcabilele înfăptuiri ale poporului nostru în anii construcției socialiste, îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd, prin alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de conducere în partid, în istoria patriei noastre s-a inaugurat o epocă nouă, de succese fără precedent în toate domeniile de activitate.România și Indonezia și-au reafirmat hotărîrea de a conlucra tot • mai activ pe arena mondială, împreună cu alte state, în lupta pentru dezarmare și pace, pentru solutionarea constructivă a complexelor probleme ce confruntă epoca noastră — menționează agenția T.A.S.S. într-o corespondență despre încheierea convorbirilor oficiale la nivel înalt româno-indone- ziene. Referindu-se la documentul în care sînt consemnate rezultatele convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Suharto, agenția menționează aprecierea din Declarația comună potrivit căreia „problema fundamentală a epocii contemporane o constituie oprirea curșei înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, înlăturarea tuturor armelor nucleare de pe Pămînt“.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Suharto — menționează agenția — s-au pronunțat pentru rezolvarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase numai pe calea tratativelor. în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii, securității si cooperării în întreaga lume.Informind despre încheierea vizitei președintelui Indoneziei în tara noastră, agenția iugoslavă TANIUG arată că în Declarația comună se subliniază hotărîrea și dorința celor două țări de a extinde colaborarea în toate domeniile. Cei doi președinți — relevă agenția — au subliniat necesitatea respectării principiilor independentei naționale, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvoltării sale libere, .necesitatea, șoluțjo- nării tuturor problemelor în suspensie pe cale pașnică, fără recurgerea la forță, relevînd necesitatea asigurării participării tuturor statelor, îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, la solutionarea problemelor vieții contemporane.Relatînd despre Declarația comună dată publicității la încheierea convorbirilor oficiale româno-indo- neziene la nivel înalt, agenția CHINA NOUĂ arată că președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Suharto au subliniat rolul important pe care-1 joacă Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) în promovarea cooperării regionale și eforturile acestei organizații pentru instaurarea în regiune a unei zone a păcii, libertății si neutralității.în relatarea sa despre încheierea convorbirilor oficiale româno-indo- neziene la nivel înalt, agenția A.D.N. din R.D. Germană subliniază că cei doi președinți s-au pronunțat pentru oprirea oursei înarmărilor si trecerea la măsuri de dezarmare.în cadrul schimbului de vederi cu privire la problemele internaționale — menționează agenția REUTER într-o corespondentă — cei. doi președinți au subliniat necesitatea opririi cursei înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare și a cooperării pașnice.Președintele Nicolae Ceaușescu a declarat că țările membre ale Tratatului de la Varșovia și aleN.A.T.O. trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a determina cele două mari puteri nucleare să acționeze concret peritru realizarea unui acord acceptabil privind armele nucleare și cosmice — subliniază în relatarea sa agenția kuweitiană de presă K.U.N.A.Președintele României — relevă agenția ASSOCIATED PRESS — a adresat Statelor Unite apelul de a răspunde pozitiv inițiativei Uniunii Sovietice de a institui moratoriul privind încetarea amplasării de arme nucleare în Europa și sistarea în mod unilateral a oricăror experiențe cu astfel de arme.Informind despre convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Suharto, agenția egipteană M.E.N. menționează că cei doi conducători au abordat probleme privind relațiile politice, economice. comerciale și tehnice bilaterale, exa- minind. totodată, aspecte privind situația din Orientul Mijlociu și politica de apartheid a regimului rasist sud-ăfrican.Poziția realistă, constructivă a României în problemele lumii contemporane, ilustrată din nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu în interviul acordat revistei egiptene ..October", este oglindită amplu de o serie de mijloace de informare în masă.Referindu-se la întîlnirea din luna noiembrie dintre secretarul general al C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gprbaciov. și președintele S.U.A., Ronald Reagan. președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea ca toate statele — și în primul rînd țările din N.A.T.O. și din Pactul de la Varșovia, țările 

europene în care se amplasează rachetele nucleare —să acționeze cu mai multă hotărîre. să-și asume o răspundere directă pentru a determina ca această întîlnire să se încheie cu rezultate cit mai bune — relevă agenția CHINA NOUĂ. Președintele ’ României a exprimat speranța că la această întîlnire conducătorii celor două mari state vor tine seama de dorința popoarelor si vor face totul pentru a se ajunge la înțelegeri care să deschidă perspective bune pentru dezarmare și pace — adaugă agenția.Este citată, de asemenea, aprecierea . președintelui României potrivit căreia trebuie sprijinite ori-
• „Președintele Nicolae 
Ceaușescu — militant ferm 
pentru democrație și pro
gres, pentru pace și co
laborare cu toate țările 
lumii" ® Poziții realiste, 
constructive în problemele 
fundamentale ale lumii 
contemporane ® Prioritate 
absolută dezarmării nu
cleare • Modalități prac
tice, propuneri realiste de 
soluționare a problemei 
datoriilor externe a țărilor 
în curs de dezvoltare • Un 
pbiectiv consecvent urmă
rit : soluționarea pe căi 
pașnice a conflictelor 

dintre state

ce inițiative vizînd asigurarea unei soluții politice și realizarea unei păci trainice și juste. în Orientul Mijlociu.Agenția iugoslavă TANIUG pune în evidentă aprecierile conducătorului tării noastre cu privire la problema datoriei externe și la politica financiară a țărilor occidentale. De asemenea, agenția arată că președintele României a reafirmat necesitatea organizării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U.. în vederea soluționării problemelor Orientului Mijlociu, subliniind că ea trebuie să se desfășoare cu participarea tuturor celor. interesați, inclusiv a O.E.P. și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate.Menționînd aprecierile președintelui României cu privire la datoria externă a țărilor- în curs de dezvoltare, agenția j FRANCE PRESSE subliniază că președintele Nicolae Ceaușescu a relevat necesitatea de a se ajunge la o soluționare globală a problemei datoriilor externe, la anularea lor pentru unele țări, la reducerea unor datorii, la- scăderea radicală a do- bînzilor și mai cu seamă la o re- eșalonare pe termen lung,, de 15—20 de ani. a restituirii acestor datorii de către țările în curs de dezvoltare. După opinia președintelui Nicolae Ceaușescu, aceste măsuri ar permite țărilor în curs de dezvoltare să dispună de mijloacele necesare pentru alocarea de fonduri în vederea dezvoltării econo- mico-sociale. a ridicării nivelului de trai al popoarelor lor și să-și creeze condiții pentru a putea. în viitor, să ramburseze datoriile — relatează A.F.P.Sub titlul „Apel la anularea datoriilor lumii a treia", ziarul pakistanez de limbă engleză „PAKISTAN TIMES" prezintă, de asemenea. pe larg propunerile președintelui României în legătură cu modalitățile de soluționare globală a problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare.In presa de peste hotare continuă să fie reflectate marile realizări ale poporului român în ultimele patru decenii, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R.Ziarul peruan „EL NACIONAL" 
a consacrat României o pagină specială, inserînd articole referitoare la trecutul istoric, la rezultatele obținute de poporul român, sub conducerea partidului comunist, în fruntea căruia se află 
„militantul pentru democrație 
și progres, pentru pace și colabo
rare cu toate țările lumii — 
Nicolae Ceaușescu".Ziaruț venezuelean „EL NACIONAL" a prezentat pe larg cifre și date ilustrînd marile realizări obținute de poporul român, îndeosebi în perioada deschisă de Congresul al IX-lea. Cotidianul. relevă că, pe planul relațiilor externe. România acționează in mod activ pentru co

laborare, pace și securitate internațională, se pronunță pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celei nucleare, pentru dezarmare.
„Sub conducerea președintelui 

Nicolae Ceaușescu — evidențiază intr-un articol consacrat țării noastre ziarul venezuelean „EL UNIVERSAL" — Republica Socialistă 
România desfășoară o intensă ac
tivitate internațională bazată pe 
principiile egalității depline in 
drepturi, respectării independenței 
și. suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 
dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpin pe propriul său destin".în articolul „Economia României", ziarul Uruguayan „EL PAIS" subliniază că „In anul jubiliar 
1985, al 20-lea al celei mai rodnice 
epoci din istoria României, epocă 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, 
care poartă 'numele ctitorului ei, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
România ' prezintă imaginea unei 
țări cu o industrie puternici, mo
dernă și o agricultură in plină 
dezvoltare".Toate succesele obținute de România în ultimele două decenii, uriașele transformări înnoitoare, care au schimbat complet înfățișarea țării — se relevă în articol — sint strîns legate, in conștiința poporului român, de gindirea creatoare și de activitatea revoluționară îndelungată ale președintelui Nicolae Ceaușescu, care, pe baza unor profunde analize științifice asupra vieții sociale, a contribuit și contribuie în continuare in mod hotăritor la progresul și prosperitatea țării, la afirmarea independenței și suveranității naționale.După ce se subliniază că a fost pus in aplicare un amplu program de investiții, în industrie, agricultură și în celelalte sectoare ale e- ■ conomiei, sînt menționate citeva dintre marile obiective realizate in ultimele două decenii, între care Canalul Dunăre-Marea Neagră, Complexul hidroenergetic de la Porțile de Fier, Transfăgărășanul, metroul, din București, combinatele siderurgice și chimice.Ziarul tunisian „L’ACTION", organul Partidului Socialist Destu- rian, prezintă înfăptuirile poporului român în anii construcției socialiste, scoțind în relief progresele realizate în ultimii 20 de ani, cînd conducerea de partid și de stat a fost încredințată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Referindu-se la activitatea internațională a țării noastre, ziarul menționează îndeosebi poziția României în problema Orientului Mijlociu. Este pusă in lumină activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, subliniindu-se eforturile țării noastre vizînd soluționarea marilor probleme internaționale, îndeosebi a problematicii dezarmării.Cotidianul marocan „AL BA- YANE" prezintă, intr-un amplu articol, orientările de bază ale noului plan cincinal, 1986—1990, subliniind că o trăsătură definitorie a acestuia o reprezintă menținerea unui puternic dinamism al dezvoltării economico-sociale a României. Ziarul pune în evidentă rolul si contribuția hotărîțoare ale președintelui Nicolae Ceaușescu la elaborarea strategiei de dezvoltare complexă, multilaterală a economiei românești.Progresele înregistrate de România pe plan economic și social, politica externă activă a țării noastre sînt înfățișate de alt ziar marocan, „L’OPINION", care subliniază eforturile conducătorului tării noastre pentru apărarea păcii în lume, limitarea cursei înarmărilor, eradicarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale.Cotidianul „AL MAGHRIB", de asemenea din Maroc, evidențiază cursul ascendent al relațiilor româ- no-marocane, subliniind importanța întîlnirilor și convorbirilor la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea lor continuă.Revista italiană „BALCANICA" prezintă intr-un articol politica de pace, dezarmare și colaborare între națiuni promovată de România socialistă. de președintele Nicolae Ceaușescu. Publicația evidențiază activitatea dinamică a tării noastre la O.N.U. și in alte organisme internaționale.

„Pronunțîndu-se cu fermitate 
pentru creșterea rolului O.N.U. și 
al altor organizații internaționale 
în soluționarea democratică a tu- ț 
turor problemelor internaționale, 
cu participarea tuturor statelor 
lumii, în special a celor mici și 
mijlocii, a țărilor nealiniate și în 
curs de dezvoltare, România și-a 
adus o contribuție proprie, origina
lă în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite" — arată revista, amintind numărul .mare de rezoluții aleO.N.U. la care România a fost autoare sau coautoare.în opinia României, este necesar să se treacă de urgență de la declarații de intenții la fapte concrete. în acest sens, România a propus oprirea cheltuielilor militare și trecerea la reducerea lor cu cel puțin 10 la sută, avansînd un program concret și real de reducere anuală a cheltuielilor militare — menționează revista. (Agerpres)

CONCRETIZAREA UNEI INIȚIATIVE ROMÂNEȘTI PRIVIND 

ROLUL TINERETULUI ÎN LUMEA CONTEMPORANA

Adunarea Generală a liotărît convocarea ConferințeiI 
mondiale a Națiunilor Unite pentru A. 1.1NAȚIUNILE UNITE 19 — Trimisul Agerpres. Nicolae Chilie, transmite: Plenara Adunării Gene

rale a O.N.U. a hotărît convocarea 
Conferinței mondiale a Națiunilor 
Unite pentru Anul International al 
Tineretului (A.I.T.) la sediul din 
New York al Organizației Națiuni
lor Unite în timpul celei de-a 40-a 
sesiuni a Adunării Generale. Organizarea acestei conferințe a fost recomandată de Comitetul consultativ al O.N.U. pentru Anul International al Tineretului, a cărui președinție este deținută de tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., și reprezintă un punct culminant al importantelor, multiplelor și variatelor acțiuni desfășurate la scară națională, regională și mondială în 1985, proclamat. în urma unei inițiative a României, Anul Internațional al Tineretului.Conferința mondială a O.N.U. pentru A.I.T. va avea loc în cadrul Adunării Generale și se va desfășura după regulile și procedurile acesteia.Principala sarcină care se află in fața Conferinței mondiale a Națiunilor Unite pentru A.I.T. o reprezintă examinarea și adoptarea unei platforme de acțiuni de perspectivă, atit pe plan national.. cit și la nivel mondial, îndeosebi sub egida Națiunilor Unite și organismelor din sistemul O.N.U. privind problemele specifice ale tinerei generații și cooperarea internațională în vederea soluționării lor.în acest sens, conferința beneficiază. de o substanțială bază de discuții oferită de proiectul „Linii di
rectoare pentru programe de viitor 
în domeniul tineretului", elaborat la sesiunea din acest an, de la Viena,

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Fermă condamnare a actelor agresive 
ale R. S. A. împotriva AngoleiNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a încheiat vineri seara dezbaterile asupra situației create în urma noii agresiuni comise de forțele armate ale regimului sud-african rasist împotriva teritoriului Angolei. Toți, cei 15 membri ai consiliului au votat în favoarea rezoluției prezentate de grupul țărilor nealiniate din acest organ al O.N.U., care cere Africii de Sud să-și retragă imediat și necondiționat trupele de pe teritoriul angolez și să respecte suvera
ORIENTUL MIJLOCIULONDRA 21 (Agerpres). — Mohammad Melhem. membru al Cpmi- tetului Executiv al Organizației pentru 'Eliberarea Palestinei, fost primar al orașului Halhoul. din teritoriul de pe malul de vest al Iordanului. a salutat hotărîrea guvernului britanic, anunțată de primul ministru Margaret Thatcher, de a primi și a avea convorbiri cu o delegație comună iordaniano-palestiniană. Mohammad Melhem, care va face parte din această delegație, â apreciat decizia drept „o evoluție bună și pozitivă". El a .subliniat că. dacă se dorește, o pace autentică în Orientul Mijlociu, trebuie stabilită o le

Conflictul dintre Iran și IrakTEHERAN 21 (Agerpres). — Un comunicat difuzat de agenția IRNA relevă că avișane de luptă iraniene au bombardat vineri instalațiile energetice ale barajului de la Dukan, din nord-estul Irakului. Au fost bombardate, de asemenea, instalații industriale irakiene din provincia Missan.Comunicatul adaugă că un avion irakian care a pătruns în spațiul aerian iranian a fost doborit de artileria antiaeriană a Iranului.BAGDAD 21 (Agerpres). — For

AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

ALEGERE. Reprezentantul P. S. Sanmarinez, Pier Paolo Gasperoni, și reprezentantul P. C. Sanmarinez, Ubaldo Biordi, au fost aleși în funcțiile de căpitani regenți ai Republicii San Marino. Căpitanii regenți sînt aleși de Consiliul Mare și General (parlamentul) din rîn- dul membrilor acestuia, pe o perioadă de șase luni.
PROBLEMA CIPRIOTA. Intr-o declarație făcută în Consiliul de Securitate, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, apreciază că eforturile depuse pină în prezent au dus la apropierea pozițiilor celor două comunități din Cipru, ceea ce sporește șansele unui acord privind reglementarea negociată a situației din insulă. Membrii consiliului au adoptat textul unui document prin care se reafirmă sprijinul pentru misiunea de bune oficii a secretarului general al O.N.U. in problema cipriotă și se cere tuturor părților implicate să depună eforturi și să coopereze cu Națiunile Unite pentru a se ajunge cit mai repede posibil la o soluționare a situației Ciprului.
„URMĂRILE MEDICALE ALE 

UNUI RĂZBOI NUCLEAR" este 
tema unei conferințe științifice ale 
cărei lucrări au început la Wa
shington. La reuniune, care se des
fășoară sub egida Academiei na
ționale de științe, a S.U.A., specia
liști de renume,' reprezentând cele 

a Comitetului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.După cum este cunoscut, documentul pregătit de Comitetul consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. incorporează un ansamblu de recomandări adresate guvernelor, organizațiilor de tineret, organizațiilor internaționale din sistemul O.N.U. și altor foruri naționale și internaționale cu preocupări în domeniul tinerei generații, menite să asigure continuitatea acțiunilor stimulate de A.I.T., să le confere noi valențe, să contribuie la mobilizarea și implicarea sporită a tinerei generații în opera de construcție pe plan național, la rezolvarea marilor și complexelor probleme ce confruntă umanitatea, la materializarea idealurilor comune ale tinerilor și vîrst- nicilor de a trăi într-o lume a înțelegerii și păcii, în conformitate cu deviza generoasă înscrisă pe frontispiciul A.I.T. : Participare, 
Dezvoltare, Pace.Printre documentele de referință ale conferinței se află, de asemenea, Declarația comună a Conferin
ței mondiale a comitetelor naționale 
pentru A.I.T., desfășurată în capi
tala patriei noastre, în perioada 3—6 
septembrie, care a fost difuzată ca 
document oficial al actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.Așteptată cu un viu interes in cercurile O.N.U. și în întreaga lume, 
Conferința mondială a Națiunilor U- 
nite pentru A.I.T. reprezintă un coro
lar al unei valoroase inițiative a țării 
noastre, care are la bază concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind rolul și răspunderile deosebite 
ce revin-tinerei generații în făurirea 
prezentului și viitorului omenirii, a 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

nitatea și integritatea teritorială ale Angolei. Documentul subliniază că invaziile armate, repetate și premeditate. asupra teritoriului angolez constituie o încălcare flagrantă a legalității internaționale și o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale.Consiliul de Securitate a hotărît să trimită în Angola o comisie care să evalueze urmările raidului forțelor sud-africane și să prezinte un raport pînă la data de 15 noiembrie.
gătură directă cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant al poporului palestinian. Trebuie, de asemenea, recunoscut dregful poporului palestinian la autodet<frminare și la un stat propriu.MADRID 21 (Agerpres). — Problema palestiniană constituie esența conflictului din Orientul Mijlociu, iar pentru realizarea unei păci durabile este necesară respectarea dreptului palestinienilor la autodeterminare și la crearea unui stat pe pămîntul lor — a declarat președintele Egiptului, Hosni Mubarak, intr-un discurs rostit la Madrid, în Camera Deputaților.
țele aeriene irakiene au efectuat vineri 73 misiuni de luptă pe frontul de nord împotriva pozițiilor și concentrărilor de trupe iraniene, se a- rată intr-un comunicat citat de a- genția INA.Comunicatul informează, totodată, că două avioane iraniene care au trecut frontiera Irakului în sectorul de nord au fost alungate de apărarea antiaeriană irakiană, înainte de a-și fi realizat obiectivele. Alte două aparate iraniene au fost alungate de apărarea antiaeriană pe frontul de sud.

mai importante centre medicale 
americane, vor încerca să definiti
veze, pe baza datelor științifice, o 
teorie privind urmările pe care 
le-ar putea avea un război nuclear 
pentru populația S.U.A.

NEGOCIERILE INTRE C.E.E. 
ȘI CINCI ȚĂRI DIN AMERICA 
CENTRALA (Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala și Costa Rica) în vederea încheierii unui acord economic au luat sfîrșit la Bruxelles fără ca părțile să fi ajuns la un consens, informează agenția France Presse. Discuțiile s-au axat pe probleme financiare și acordarea unor facilități comerciale pentru produsele provenind din țările centro-americane.

MIȘCARE ANTINUCLEARA. A- dunările municipale din orașele japoneze Yamato, Midzusawa, Kiryu și Nihomatsu au adoptat rezoluții prin care localitățile respective au fost proclamate teritorii fără arme nucleare. în documentele respective se subliniază necesitatea respectării neabătute a , statutului nenuclear al Japoniei. Pînă în prezent, cinci prefecturi și aproape 600 localități nipone s-au autoproclamat zone libere de arme nucleare.
ȘOMAJ. In capitala Danemarcei 

există în prezent aproximativ 3 000 
de șomeri tineri, a declarat prima
rul Copenhagăi, Egon Weidekamp. 
Fiecare al treilea tînăr in vîrstă în

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei întîlniri care a avut loc la C.C. al P.C.U.S. cu un grup de veterani ai mișcării stahanoviste și fruntași ai întrecerii socialiste, Mihai] Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a subliniat importanta acestei mișcări și a întrecerii socialiste, apărute in urmă cu 50 de ani în condițiile necesității unei creșteri accelerate a eficienței muncii, prin folosirea posibilităților noi create de reconstrucția și dezvoltarea economiei naționale sovietice.Cu toate că de atunci a trecut jumătate de secol, a arătat vorbitorul, tradițiile mișcării stahanoviste ră- min actuale. în prezent, P.C.U.S. promovează accelerarea dezvoltării economice și sociale a țării, a progresului tehnico-științific, întărirea neabătută a disciplinei și ordinii in toate domeniile de activitate. Economia sovietică urmează să fie trecută pe făgașul intensificării, al sporirii eficientei producției, in următoarea perioadă de 15 ani urmînd să se asigure o creștere a potențialului industrial egală cu ceea ce s-a realizat în toți anii precedent ai puterii sovietice. Vorbitorul a subliniat că este necesar ca. prin accelerarea considerabilă a progresului social- economic, să .se ajungă la o nouă stare calitativă a societății, fiind necesar ca atenția să fie concentrată in direcția realizării practice a măsurilor stabilite.Subliniind că în producție au apărut primele rezultate, care nu constituie decît începutul unei activități vaste. Mihail Gorbaciov a arătat că, stimulînd pe toate căile inițiativa,
Aprecieri privind raporturile R. F. G. cu PoloniaBONN 21 (Agerpres). — Referin- du-se —. într-o cuvîntare rostită în localitatea Lockum — la rolul dialogului politic în edificarea unei păci trainice în Europa, ministrul afacerilor externe 'al R.F.G., Hans-Die- trich Genscher, a relevat importanța reluării dialogului activ între R.F.G. și Polonia, transmite agenția P.A.P. El a subliniat însemnătatea tratatului bilateral semnat de cele două țări la 7 decembrie 1970 care, împreună cu tratatele încheiate de R.F.G. cu U.R.S.S. și R.S.C. și cu acordul cvadripartit privind Berlinul Occidental, a adus o contribuție im

în sprijinul încetării experiențelor nucleare
LONDRA 21 (Agerpres). — Or

ganizația ecologistă internațională 
„Greenpeace" a cerut președintelui 
francez Francois Mitterrand să de
cidă încetarea experiențelor nucleare 
franceze in Pacificul de sud, infor
mează agenția Reuter.

Referindu-se la măsurile adoptate 
de Franța în urma atentatului ce a 
determinat scufundarea, în portul 
neozeelandez Auckland, a navei 
„Rainbow Warrior", aparținînd miș
cării „Greenpeace", președintele a- 
cestei organizații, David McTaggart, 
a apreciat, într-o conferință de pre
să, că problema esențială în cazul 
respectiv nu o reprezintă atit stabi

Mexicul — zguduit de un nou cutremur
• Cea mai mare tragedie din istoria țării • Deosebită acti
vitate pentru salvarea supraviețuitorilor și normalizarea 

situațieiCIUDAD DE MEXICO 21 (Agerpres). — După cutremurul devastator de joi dimineața din Mexic, vineri la ora 19,45 — ora locală — s-a produs un nou seism, avînd magnitudinea între 6,6 și 7,3 grade pe scara Richter. Epicentrul acestui nou cutremur a fost localizat la aproximativ 250 km nord-vest de Acapulco. Mai precis, epicentrul a fost stabilit Ia vărsarea fluviului Balsa in Oceanul Pacific, la circa 370 km sud-vest de Ciudad de Mexico — a anunțat Institutul seismologie din Hawai.Cutremurul a distrus alte citeva sute de clădiri din capitala țării, mai ales - dintre cele deja afectate de precedenta mișcare seismică, sporind, potrivit datelor oficiale, numărul persoanelor care și-au pierdut viața la aproximativ 2 000 și al răniților și dispăruților la peste 10 000. Turnul Aladi din Co

tre 18 și 25 de ani din capitala da
neză este silit să se înscrie pe 
listele de ajutoare, deoarece pen
tru ei nu există nici locuri de mun
că și nici de calificare prin ucenicie.

AUTORITĂȚILE UGANDEZE au anulat interdicțiile de circulație care erau în vigoare pe ansamblul teritoriului Ugandei după lovitura de stat de la 27 iulie care a dus la înlăturarea fostului președinte Milton Obote, transmite agenția France Presse.
SUPRAFEȚE CULTIVATE. Pe ansamblul statelor africane există circa 790 milioane hectare de teren arabil, ceea ce reprezintă 27,4 la sută din suprafața totală' a continentului. Dintre acestea însă sînt cultivate numai 181 milioane hectare, se arată intr-un raport al Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa.
REUNIUNE. După două zile de dezbateri, la Luxemburg au luat sfîrșit, sîmbătă, lucrările reuniunii informaționale a miniștrilor de finanțe din țările membre ale C.E.E., la care au participat, ca invitați, și miniștrii de resort din Spania și Portugalia, viitoare membre ale Pieței comune. Miniștrii au examinat în special întărirea Sistemului Monetar (Vest-) European și armonizarea, la nivel comunitar, a politicii fiscale. Dar, după cum relevă agenția 

înalta productivitate a muncii, trebuie să fie, totodată, trași Ia răspundere cei care lucrează neglijent, încalcă disciplina tehnologică, produc rebuturi. Ritmul, calitatea, spiritul de economie și buna organizare — iată principalele lozinci ale zilei, a spus el. în context, vorbitorul a relevat că este necesară o îmbunătățire hotărîtă a calității producției, a- ceasta fiind, în cele din urmă, o problemă economică, politică și morală. O proastă calitate a produselor, a spus secretarul general al C.C. alP.C.U.S., nu înseamnă decît o irosire, o risipire a bunurilor poporului si a muncii oamenilor. Vorbind despre calitate, nu trebuie să se înțeleagă că indicatorii cantitativi și-au pierdut importanța. Economisirea, folosirea rațională a potențialului de producție acumulat constituie rezerva cea mai importantă, condiția hotărî toare pentru sporirea eficienței economiei naționale.Mihail Gorbaciov a exprimat încrederea în rezolvarea problemelor care stau în fața societății, încredere bazată pe faptul că P.C.U.S. dispune de un program clar de acțiune și se sprijină pe forțele creatoare ale poporului,, pe spiritul de organizare și pe disciplină, pe înalta cultură politică și profesională a clasei muncitoare. țărănimii și intelectualității.
★La Moscova a avut loc o solemnitate in cadrul căreia Andrei Gromî- ko, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat înalte distincții unor veterani ai mișcării stahanoviste și fruntași în întrecerea socialistă.

portantă la reducerea încordării în Europa.Ministrul de externe al R.F.G., menționează agenția P.A.P., a subliniat, de asemenea, că o condiție primordială a păcii o constituie intangibilitatea frontierelor și respectarea integrității teritoriale a tuturor statelor din Europa în granițele lor actuale. „Noi, a spus Genscher, respectăm dorința tuturor polonezilor de a trăi în cadrul unor frontiere trainice. Noi nu punem aceste frontiere sub semnul întrebării, nici astăzi și nici mîine".
lirea responsabilităților ci, in primul 
rînd, încetarea experiențelor nuclea
re franceze. Asupra acestei chestiuni 
vitale trebuie să-și concentreze aten
ția președintele Mitterrand, a men
ționat el.

Nava „Rainbow Warrior" a fost 
scufundată în vreme ce se pregătea 
să conducă o flotilă a mișcării 
„Greenpeace" spre zona atolului Mu- 
ruroa, unde au loc testele nucleare 
franceze, în cadrul unei noi acțiuni 
de protest împotriva unor asemenea 
experiențe. Misiunea sa a fost pre
luată de velierul „Vega", care va 
ajunge în zona Mururoa în următoa
rele zece zile.

lonia del Valle s-a prăbușit cu un zgomot asurzitor, îngropînd sub dă- rimături sute de persoane.Mulți pacienți care se aflau internați la spitalele „Central" și „Londres" din Ciudad de Mexico au fost prinși sub dărimături.Echipe special constituite acționează cu dăruire pentru salvarea supraviețuitorilor și restabilirea cursului normal al vieții în capitala mexicană.Pistele aeroportului internațional „Benito Juarez" din Ciudad de Mexico nu au fost grav afectate și activitatea se desfășoară normal.Președintele țării, Miguel de la Madrid Hurtado, a declarat, la televiziune, că deși tragedia este cea mai mare din istoria țării, capitala Mexicului nu este rasă de pe suprafața pămîntului și revine progresiv la o situație normală.
nRÎ

France Presse, miniștrii nu au reușit să înregistreze decît pași mici în direcția soluționării acestor probleme. Pe de altă parte, participanții la reuniune au examinat problema datoriilor externe ale tarilor în curs de dezvoltare și poziția „celor zece" în perspectiva conferinței anuale comune a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, programată să se desfășoare începînd de la 6 octombrie.
AGENȚIA CHINA NOUĂ a fost împuternicită să anunțe că. în perioada 28 septembrie — 18 octombrie 1985, R.P. Chineză va lansa o rachetă purtătoare spre o zonă din largul mării cu o rază de 35 mile marine, avind centrul situat la 28 grade și 13 minute latitudine nordică și 123 grade și 53 minute longitudine estică. în legătură cu aceasta. guvernul chinez roagă guvernele țărilor care folosesc zona respectivă pentru navigația maritimă sau aeriană să informeze navele lor să nu pătrundă în regiunea anunțată sau în spațiul aerian al acesteia, zilnic între orele 10,00 și 17,00, în perioada menționată.
POZIȚIE. Vicepremierul neozeelandez. Geoffrey Palmer, a declarat la Washington, după convorbirile cu oficialitățile americane, că tara sa își menține poziția de a nu admite în apele sale teritoriale nave militare cu propulsie atomică sau cu încărcături nucleare la bord, în acest sens, el a arătat că reacția americană a fost disproporționat de mare, subliniind că atitudini similare cu ale Noii Zeelande au adoptat și alți aliați ai S.U.A., cum ar fi Danemarca. Norvegia sau Japonia. Vicepremierul Noii Zeelande s-a pronunțat în favoarea Tratatului privind crearea unei zone libere de arme nucleare în Oceanul Pacific, semnat luna trecută de mai multe state din regiune.
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