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Vizita de lucru a tovarășului ’ 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități agricole 
și de mecanizare a agriculturii
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ȚÂRII- CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

LUPENI 10000! Ritmuri

înre- 
mina

Prin debutul rodnic pe 
luna septembrie, deci 
din prima zi a acestei 
luni, producția realiza
tă de cele două unități 
miniere ale Lupeniului 
s-a ridicat la 10 000 tone 
de cărbune. Este rezul
tatul depășirilor 
gistrate de către
Lupenl — 1 100 tone și 
mina Bărbăteni — 260
tone. Desigur, nici depă
șirile și nici nivelul ex
tracției de 10 000 tone 
ale celor două unități 
miniere nu reprezintă 
premiere absolute. Și în 
cursul lunii august 
lună deosebit 
gioasă atît în 
minei Lupeni 
valorificării 
a potențialului 
tehnico-material al 
tății in vederea sporirii 
extracției, lună 
cu o producție 
tară de peste 
cărbune, cît și 
teni, unde eforturile de 
redresare s-au soldat cu 
un plus de 651 de 
— producția medie 
că cumulată a celor 

•unități a mai atins 
menea nivele. Dar 
lizarea celor 10 000 
din prima zi a acestei 
luni, denotă că deși au 
încheiat luna preceden
tă cu un bilanț merito
riu, cele două colective 
nu și-au propus nici o 
zi de relache, ci pășesc 
cu consecvență și fermi
tate în ritmul unor rea- 
l'zări supermare, in rit
mul ce-1 impune sarcina 
de mare răspundere ce 
le revine ca furnizoare

susținute 
la extracția 
cărbunelui
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de 
spălat 

con- 
stabi-

Cariera
Cîmpu lui Neag

—O 
de prodi- 
aetivitatea 
pe linia 

superioare 
liman și 

uni-

încheiată 
suplimen- 
8000 tone 
la Bărbă-

tone 
zilni- 
două 
ase- 
rea- 
tone

rie cărbune cocsificabil > 
ridicarea extracției la 
nivelul cerințelor indus
triei siderurgice, ale e- 
conomiei naționale.

Pentru a fi realizată 
această sarcină, pentru 
ca preparatorii să livre
ze zilnic cantitatea 
cărbune special 
pentru cocsificare 
form programelor
lite, colectivele celor do
uă unități miniere din 
Lupeni trebuie să menți
nă nivelul mediu al ex
tracției zilnice la aceas
tă cotă superioară — 
10 000 tone de cărbune 
brut! Aceasta este sar
cina patriotică, coman
damentul nr. 1 pe ca^e-l 
ridică economia naționa
lă în fața rn.nerilor I.U- 
peniului și care trebuie 
onorat, așa cum o cere 
secretarul general al 
partidului, în mod exem
plar !

Că e posibil acest lu
cru o denotă producția 
din 1 septembrie, din 
multe zile ale lunii au
gust. O denotă, de ase
menea, eforturile celor 
două unități pentru fo
losirea bogatei dotări 
tehnice, pentru valorifi
carea potențialului 
man 
de care dispun unități
le, ..........................
prevederilor 
lor de măsuri elaborate 
odată cu trecerea la noul 
program de lucru, mai 
ales în ceea ce privește

Continuînd ritmul bun 
de lucru imprimat tuturor 
formațiilor, colectivul ca
rierei Cîmpu lui Neag ra 
portează și în primele zi- 
le ale acestei luni însem
nate depășiri de plan. Ast
fel, prin folosirea 
sivă a utilajelor de 
vare, încărcare și 
port a masei miniere ex
trase! și prin respectarea 
strictă a tehnologiilor de 
pușcare și înaintare în 
carieră, se obțin zilnic de
pășiri ale planului de cîte 
500 tone de cărbune. Con
comitent, se acționează 
pentru asigurarea în avans 
a fronturilor de lucru prin 
organizarea și ■ coordona
rea atentă a lucrărilor de 
descopertă.

inten- 
exca- 
trans-

Mina Lonea

Scrisoare deschisă de la
brigadierii studenți

ȘANTIERUL -
școală de educație 

patriotică
Zilele trecute, am 

citit cu emoție o 
scrisoare primită de 
la un grup de bri
gadieri 
care au lucrat 
de o lună pe 
tierul național 
tineretului din 
zi nul carbonifer 
Olteniei. Scrisoa
rea este semnată de 
opt dintre ei; Li- 
viu Băcăianu, Emil 
Popescu, Mircea
Sida, Ilie Jacu, 
drian Marian, 
drian Tenzler, 
tre Urecheatu < 
drian Truică. 
tru gîndurile 
moașe pe 
cuprinde, 
integra!

studenți, 
timp 
Șan- 

al 
ba- 

al

A-
A-

Pe
A-Și

Pen- 
fru- 

lecare 
publicăm 

scrisoarea.

„Sîntem un 
99 de studenți 
tului de mine 
troșani care, 
dnd prompt

grup de 
ai Insti- 
din Pe- 
răspun- 

la che-

’n pag. a 2-a)
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u-
și tehnico-material

pentru înfăptuirea 
programe-

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)
__________________________________

Un început bun în a- 
ceastă lună a fost înregis
trat și la mina Lonea, u- 
Bitate cu reale posibilități 
de sporire a producției 
zilnice de cărbune. Piuă 
în prezent, colectivul în
treprinderii a înregistrat o 
producție suplimentară de 
150 de tone obținută prin 
creșterea productivității 
muncii în abatajele echipa
te cu tavan de rezistență.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ- 
nia, a analizat, luni dimi
neața, în cadrul uneț în- 
tîlniri de lucru cu speci
aliști din domeniul cons
trucțiilor de mașini agri, 
cole și din agricultură, 
modul în care au fost 
transpuse în practică in
dicațiile privind realiza-

corn- 
recoltă- 

a porumbu- 
mecanizarea

rea unor mașini 
plexe, destinate 
rii integrale 
lui, pentru 
altor lucrări.

La analiză 
tovarăși din 
partid și de 
industriei 
de mașini, 
culturii și 
limentare, 
cere din institute de cer
cetare, proiectare și ingi-

au participat 
conducerea de 
stat, ministrul 
construcțiilor

ministrul agri- 
industriei a- 

cadre de condu.

desfășurat 
într-un lan 
aparțiriînd 
din sec. 

Corn.

ncrie tehnologică din do. 
meniul mecanizării agri
culturii.

Analiza s-a 
direct în cîmp, 
de porumb 
I.A.S. Afumați,
torul agricol ilfov, 
binele au fost supuse unoi’ 
exigente probe de lucru, 
dovedindu-și calitățile mul
tifuncționale la recoltarea

(Continuare în pag. a 4-a)

M £ S A J U I
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România, 
adresat participanților la Reuniunea regională europeană 

Anului Internațional al Tineretului
bată probleme de mare 
importanță pentru unirea 
forțelor tinerei generații 
și creșterea aportului ei 
la dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei țări, la 
lupta pentru progres so

cial, colaborare și pace 
în lume. Noi considerăm 
că actuala reuniune, ca, 
dealtfel, întreaga pregă
tire și desfășurare a A-

NICOLAE

consacrată
Stimați participanți,

îmi este deosebit de plă
cut să vă adresez dum
neavoastră, participanți- 
lor la această importantă 
reuniune internațională, 
un cald salut prietenesc, 
împreună cu cele mal 
bune urări.

Reuniunea regională eu
ropeană consacrată Anu
lui Internațional al Tine
retului — care își începe 
astăzi lucrările — consti
tuie un eveniment de sea
mă în viața tineretului, 
ea fiind chemată să dez-

nului Internațional al Ti
neretului trebuie să ducă 
la intensificarea partici
pării tinerei generații din 
Europa și din toate țările 
lumii la eforturile gene
rale pentru soluționarea 
marilor probleme ale epo
cii noastre, pentru făuri
rea unei lumi mai drepte 
și mai bune, a păcii și co- 

1 borării.
CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a 4-a)

Deschiderea celui de-al 28-lea 
Simpozion internațional I.U.P.A.C.

în domeniu! macromolecular
Luni, 5 septembrie, s-au 

deschis, în Capitală, sub 
auspiciile Uniunii Inter
naționale de chimie pură 
și aplicată — I.U.P.A.C. 
—, lucrările celui de-al 
29-lea Simpozion interna
țional de macromolecule.

Sosirea în rotonda Ate
neului Român a tovarășei 
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim

ii

Munca politica, 
o permanenta stare de acțiune

Sarcinile și indicațiile 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătui
rea de lucru de la Man
galia pun în evidență ne
cesitatea folosirii cu efi
ciență maximă a tuturor 
mijloacelor muncii orga
nizatorice și politico-edu
cative, în vederea reali
zării integrale a indicato
rilor de plan. Dacă ne ra
portăm, cu exigența ceru
tă de secretarul general 
al partidului, la cerințele 
majore ale 
conomice 
tru această 
arăta că și 
noastră de partid, în 
drul secției de stîlpi 
draulici, 
a TPSRUEEM, cu toate re
zultatele bune obținute, 
avem încă resurse interne 
și posibilități de îmbună
tățire a realizărilor. Iar 
aceste resurse pot fi puse 
în valoare prin intensifi
carea acțiunilor din dome
niul muncii 
ce, printr-o
coresnunzătoare, 

cuvînt printr-un 
conțmut imprimat 
cii șl vieții interne 
partid

Cu forțele 
colectivul nostru 
nut pe 8 luni o 
suplimentară de 
hidraulici, însumînd 
valoare de 2 680 mii 
și piese de schimb | 
prevederi de

dezvoltării e- 
prevăzute pen- 
etapă putem 
în organizația 

ca- 
hi- 

din Vulcan,

organiza tori- 
propagandă 

într-un 
nou 

mun- 
de

existente, 
a obți- 
producție 
725 stîlpi 

1 o 
lei, 

peste 
aproape 5

SPIRITUL
REVOLUȚIONAR 

trăsătură definitorie 
a epocii noastre 

socialiste

gu-
președintele 

Național pen- 
și Tehnologie, 
dintele 
științific al

Central de
întîmpina- 
prelungite

vă adresez dumneavoastă, 
participanților la această 
importantă reuniune ști
ințifică internațională, un 
salut călduros și cele mai 
bune urări din partea 
Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, 
a guvernului român, a 
Consiliului de Stat, pre
cum și a președintelui Re
publicii Socialiste Româ - 
nia.

Apreciem că asemenea 
reuniuni, și, în general, 
întărirea contactelor între 
oamenii de știință, a cola
borării și conlucrării lor 

cercc- 
chi-

au o însemnătate 
asigura- 

economic

viceprim-ministru al 
vernului, 
Consiliului 
tru Știință 
p r e ș e 
Consiliului 
Institutului
Chimie, a fost 
tă cu aplauze 
și cu cele mai calde sen
timente.

Simpozionul — 
oasă manifestare 
fică internațională 
nește peste 430 de 
și cercetători din 
țări ale lumii, cărora li se 
adaugă 700 de oameni 
știință și cercetători 
mâni.

în prezidiul ședinței 
deschidere au luat 
tovarășa 
tor inginer 
Ceaușescu, 
Bamford, 
viziei de 
a I.U.P.A.C., membrj 
conducerii 
oameni de 
și români.

Lucrările 
chise de 
Bamford.

Apoi, el 
varășei 
tor inginer Elena 
Ceaușescu rugămintea de 
a lua cuvîntul.

La deschiderea lucrări
lor simpozionului, —
a spus tovarășa Elena 
Ceaușescu — doresc să

prestigi- 
științi- 

— reu- 
savanți 

38 de

de 
ro- pentru promovarea 

țărilor în domeniul 
miei, 
deosebită pentru 
rea progresului 
și social al tuturor țărilor, 
pentru punerea tot mal 
largă în valoare a resurse
lor naționale și sporirea 
cantității de bunuri puse Ia 
dispoziția societății, pen
tru ridicarea nivelului 
general de viață și de ci
vilizație al fiecărui popor.

După ce a subliniat ro
lul deosebit pe care chi
mia îl joacă în această 
epocă a revoluției tehni- 
co-științifice. tovarășa
Elena Ceaușescu a spus >

Industria chimică a 
României ocupă un loo 
de seamă în programul de

nînd mereu pe prim plan 
lucrările de 
îmbunătățirea 
scurtarea termenelor 
execuție ale acestora.

Avem, deci, rezultate 
bune la S.S.H. în ce cons
tau totuși resursele noas
tre din punct de vedere 
al muncii 
și de propagandă? 
tetul de 
birourile 
bază au 
creșterea 
lor generale, au 
și în perioada dintre 
dunări pentru a asigura o 
eficiență cres^îndă 
unilor politice 
se. Dar, nu 
adunările au fost 
tite cu minuțiozitate, 
aportul unui număr 
mai mare de 
pentru a beneficia de 
analiză exigentă și 
dezbateri capabile să 
treneze toți membrii 
ganizațiilor 
activitate

producție, 
calității și 

de

organizatorice
Comi-

partid pe secție, 
organizațiilor de 

avut în 
rolului

atenție 
ad unări- 
acționat 

a-

de 
loc 

academician doc- 
Elena 

prof. C. II. 
președintele di- 
macromolecule 

ai 
I.U.P.A.C., alți 
știință străini

au fost des- 
prof. C. II.

a adresat to- 
academician doc- 

inginer

în condiți- 
ubstanțiale 
materiale, 

acți- 
re- 

materiale- 
înre- 
apro- 

lei. 
in. 

unui

milioane lei, 
ile reducerii 
a cheltuielilor 
Prin intensificarea
unii de recuperare și 
condiționare a 
lor refolosibile am 
gistrat economii de 

18 miljoane 
amintite 
efortul 

muncitori 
care au 
originale 

probleme- 
ca- 
au 

dâ.
pu

de

ximativ 
Rezultatele 
corporează 
mare număr
și cadre tehnice 
avut contribuții 
în soluționarea 
lor de specialitate cu
re ne-am confruntat, 
dovedit abnegație și 
mire muncitorească,

acți-
înlreprin- 

întotdeauna 
pregă- 

cu 
cit 

comuniști 
o 

de.
an- 
or- 

la o 
să

de bază 
susținută.

(Continuare în pag. a 4-a)

G’..eorghe 
secretar al 
partid al

DR1CU-CIUCĂ, 
comitetului de 

S.S.H. Vulcan

(Continuare io pag. a 2-a)

Transmisiune directă la posturile 
de radio și televiziune

Astăzi, în jurul orei 15,30, posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Botswana, președintele Parti
dului Democratic din Botswana, Q. K. J. Masire, ca
re, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, va efectua, împreună cu doam
na G. Masire, o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.



2 Steagul roșu MARȚI, C> SEPTEMBRIE 1983

Hememorarea personalității unui mare patriot
M IH A11 U G Â U IC [ H II

Mihail Kogălniceanu a 
văzut lumina zilei la 
lași, in 6 septembrie 1817 
unde dobîndește și pri
mele elemente de învă
țătură (cu dascălul 
Gheorghe de la Trisfe
titele, apoi cu Gherman 
Vida și Victor Cuenim). 
D’.n 1834 își desăvîrșește 
studiile în Franța și a- 
poi în Prusia (la Berlin) 
de unde trimite o serie 
d ■ s -risori familiei, veri- 
1 ’..bile mărturii literare și

> icr.rri Unt și întîile 
iu Ai de poziție în pro
blemele centrale econo
mice, sociale și politice 
ale vremii.

Revenind în Moldova, 
'! Kogălniceanu vizea
ză ducarca artistică a 
publ ului, îndrumarea 
scriitorilor contempo
ran.. în care scop publi
că revistele „Alăuta ro
mân-ască" (1838), „Dacia 
lteară" (1840) — titlu 
s mixîlizînd unitatea spi
rituală a tuturor româ
nilor, iar' în vede-ea va- 
hr’ f:cării materialelor și 
documentelor istorice 
r.l t.'ază : „Ar hiva româ
nească" (1840—1841, 1845).

In anul 1843 devine 
profesor de „istoria na
țională" ia Academia 
Mihăilcană din Iași, un
do prelegerile sale (în- 
cepînd cu vestita lecție 
de deschidere din 24 no
iembrie 1843) învederea
ză admirația față de e- 
roismul popor ului în lup
tele arttiotomane, ideea

unității întregii națiuni 
române.

Activitatea sa demo
cratică și progresistă de
termină pe domnitorul 
M. Sturdza să recurgă la 
represalii și persecuții 
(mergînd pînă la aresta
re și surghiun). Din 1845, 
M. Kogălniceanu între
ține legături strînse cu 
revoluționarii din Mun
tenia pe care-; întilneș- 
te periodic la Mînjia (azi 
com. C. Negri, jud. Ga- 

File de istorie
lăți) stimînd în chip 
deosebit pe N. Bălccscu.

Pînă la anul revolu
ționar 1848, M. Kogălni
ceanu se remarcă ca edi
tor competent al cronici
lor românești („Letopi- 
sițile Țării Moldovii", 
vol. 1—111, de exemplu) 
și ca popularizator al 
cunoștințelor de istorie 
națională.

Aflat in fruntea miș
cării patrioților moldo
veni în vederea realiză
rii Unirii, M. Kogălni
ceanu editează Jurnalul 
„Steaua Dunării" — 1855, 
devine membru al socie
tății „Unirea" — 1856, a- 
poi deputat în Aduna
rea ad-hoc (din partea ți. 

‘nulului Dorohoi), mem
bru al Adunării electi
ve a Moldovei, declarin-

du-se partizan al alege
rii lui Al. I. Cuza ca 
domnitor, nădejde deve
nită realitate la 5 ianua
rie 1859 cînd rostește un 
memorabil discurs:
....Alegîndu-te pre tine 
Domn în țara noastră, 
noi am voit să arătăm 
lumii aceea ce toată ța
ra dorește: la legi nouă, 
om nou...").

în aprilie I860 devine 
prim-ministru al Moldo
vei, iar în octombrie 1863 

prezidează guvernul 
României Înfăptuind un 
veritabil program de re
forme (secularizarea a- 
verilor mănăstirești, le
gea electorală,. legea 
rurală, legea învățămîn- 
tului, adoptarea sistemu
lui metric, etc.).

în aprilie 1876 este nu
mit ministru de externe 
în guvernul premierului 
M. Costache Epureanu, 
semnînd peste un an (4 
aprilie 1877), din partea 
României, convenția cu 
Rusia în vederea treceri, 
armatei ruse pe terito
riul țării noastre, Iar la 
9 mai rostește în Aduna
rea deputațilo^ celebrul 
discurs, anunțînd pro. 
clamarea independenței 
naționale. In iunie 1878, 
M. Kogălniceanu cu alți 

oameni politici ai vremii 
prezintă în fața Congre
sului de pace de la Ber
lin poziția demnă a Ro
mâniei (care va fi „auzi
tă", dar nu și „asculta
tă !“).

Istoric, orator, scriitor, 
om politic, academician, 
M. Kogălniceanu este in
teresat în rezolvarea u- 
nei game largi de chesti
uni ale vieții publice. Da
2 martie 1888 dădea răs
puns pozitiv, ca deputat 
și președinte al Academi
ei Române, unei inițiati
ve parlamentare venită
din partea 
Negruzzi, în 
jutorării lui 
iar la 12 mai

lui Iacob 
vederea a- 
Eminescu, 
1890 își

exprima aprecierea la 
adresa lui C.D. Gherea, 
♦ usținînd acordarea ce
tățeniei române pentru 
«Hninentul critic.

Da 20 junie/2 iulie 
1891, M. Kogălniceanu 
își dă obștescul sfîrșit la 
Paris (pe masa de opera, 
ție) fiind înhumat la 
lași.

„...Fiul căminarului 
llie de la Dorohoi, năs
cut la lași în 1817 —
afirma peste ani un pres
tigios poet român — 
e cel dinții creier româ
nesc organizat în sens 
modern, care primește 
și elaborează probleme
le gîndirii continentului 
din vremea lui pentru a 
le pune de acord cu in
teresele naționale".

l’rof. D.

Lupeni
(Urmare din pag. I)

îmbunătățirea plasării e- 
fectivelor, întărirea ordi
nii și disciplinei, a clima
tului de responsabilitate 
în fiecare colectiv și for
mație de lucru față de 
soarta planului. Da ora 
actuală, cele două unități 
dispun de linie de front 
suficientă ; la ambele uni
tăți s-a acționat cu stăru
ință pentru îmbunătăți
rea lucrărilor de repara
ții, în vederea folosirii la 
capacitate a- utilajelor, 
pentru reducerea învoiri
lor și a absențelor nemo
tivate în scopul plasării 
optime a fronturilor de lu
cru. Drept consecință, la 
mina Dupeni, de exemple 
media zilnică a absențe
lor nemotivate și a foilor 
de boală a scăzut cu cîtc 
100.

Desigur, realizarea cu 
consecvență, zi de zi, a 
unor nivele superioare de 
extracție pe măsura ma
rilor cerințe ale economi
ei naționale incumbă e- 
forturi consecvente în 
continuare, la ambele u- 
nități, pentru sporirea pro
ductivității muncii, prin 
folosirea eficientă a utila
jelor moderne din dotarea 
abatajelor, o mai bună 
gospodărire a forței de 
muncă, întărirea continuă 
a disciplinei, reducerea 
mai ales a nemotivatelor 
care sînt încă ridicate, 
precum și pentru asigu-

NOI CONSTRUCȚII IN FINISAJ
în cartierul Petroșani- tamente, care va fi pre- 

Nord, constructorii au dat în această lună. în 
început lucrările de fini- același cartier se mai 
sare la un nou bloc de află în diferite faze de 
locuințe. Este vorba de execuție alte 360 de a- 
blocul 110, cu 32 apar- partamente.

- 10 000
rarca noilor capacități de 
producție, pentru reali
zarea ritmică și integrală 
a sarcinilor de plan spo
rite. Acțiuni de o însem
nătate deosebită sînt în 
acest sens finalizarea mă
surilor privind trecerea 
la programul de lucru con
tinuu. Concomitent cu 
menținerea unor nivele 

superioare de extracție, 
asigurarea cărbunelui ne
cesar cocsificării impune 
acțiuni hotărîte, soluții 
lehnico-organizatorice ju
dicioase pentru îmbună
tățirea calității cărbune
lui brut, condiție hotărî- 
loare ca uzina, de prepa
rare să realizeze creșterea 
indicatorului de recupe- 
rar în cărbune.

Țara arc nevoie de cit 
mai mult cărbune, îndeo
sebi cărbune cocsificabil ! 
Conștienti de însemnăta
tea acestui comandament 
major și imperios al eco
nomiei naționale, minerii, 
specialiștii, toți oamenii 
muncii din unitățile car
bonifere — și mai ales 
cele cu mare pondere, 
deci minele Dupeniului — 
își consacră și își vor con
sacra și în viitor toate e- 
forturile pentru sporirea 
extracției, pentru menți
nerea producției medii zil
nice la cote superioare, 
dovedind astfel, așa cum 
au dovedit în atîtea rîn- 
duri, că sînt la înălțimea 
marilor sarcini pe care 
partidul le-a pus in față.(

Munca politică, 
stare de

(Urmare din pag I)

așa cum bine s-a 
„o permanentă sta- 
acțiune". Pregătite 
în pripă, adunările

creeze, 
spus, 
re de 
uneori ,.. . .. 
generale și-au pierdut efi
ciența, devenind de mul
te ori „ședințe" fără prea 
mare acoperire în sfera 
eficienței. Din această 
cauză, o seamă de propu
neri făcute de comuniști, 
deși au fost notate în car
nețele, nu au prins viață, 
iar în adunările următoa
re a fost' diminuat 
ritul de inițiativă, a

de a face noi 
Este limpede 

că exigența 
impunem în 

r--------  _ de la comite
tul de partid, care să se 
debaraseze de ' ''— 
mul, de rutina 
tă unor acțiuni. în 
obiectiv, arătăm că nu am 
privit toate activitățile, 
toate laturile muncii de 
partid în strînsă corelație 
si în dependență unele 

ce 
de 
la 

des-
i se

al 
am 

nea- 
——i noas

tră, am înțeles, de pildă, 
că slaba activitate desfă - 
șurată în domeniul pri
mirilor în partid este le
gată de faptul că birouri
le .......... *
nu 
na 
tre 
rii

zut interesul 
propuneri, 
pentru noi 
trebuie să o 
primul rînd

spi- 
scă-

formalis- 
impri ma

in od

și în dependență 
față de altele. După 
membrii < 
partid au 
adevărurile 
prins din 
cretarului 
partidului,

comitetului 
reflectat 
ce s-au 

cuvin tarea 
general 

------ . după ce 
analizat mai atent 

Stinsurile din munca

o permanentă 
acțiune»
Iată că, dacă analizăm 

cu obiectivitate fiecare 
latură a muncii de partid, 
aflăm numeroase resurse 
prin care putem să ne îm
bunătățim activitatea.
Este esențial, de exemplu, 
să întărim răspunderea 
față de plan a acelor 
muncitori sau cadre teh
nice care încă mai mani
festă tendința de a apela 
la justificarea unor nerea- 
lizări, înainte de a epuiza 
toate căile, toate posibili
tățile de realizare a lu
crării încredințate. în a- 
ceastă privință, vom inten
sifica acțiunile destinate 
întăririi răspunderii poli
tice și profesionale a maiș
trilor, a șefilor de echipă 
și muncitorilor, ne vom 
preocupa mai mult de în
tărirea combativității și 
stimularea inițiativelor 
înaintate.

Cu exigență, cu un plus 
de răspundere din partea 
fiecărui muncitor, colec
tivul secției noastre va 
obține realizări pe măsura 
potențialului său de gîndi- 
re și acțiune, pentru a fa
ce față sarcinilor de plan 
care, în perioada ce urmea
ză, sînt pentru noi deosebit 
de mobilizatoare.

în parcarea din fața 
întreprinderii miniere 
Divezeni, de foarte multă 
vreme stă „pe dreapta" 
autobuzul 31-HD-1298. 
După cum se vede în 
imagine, autobuzul nu 
are nici o roată fiind în 
imposibilitate de a fi 
mișcat din loc. Să nu 
mai fie oare nevoie de 
el?‘Nu credem.

Ștefan NEMECSEK

organizațiilor de bază 
au asigurat întotdeau- 
o strînsă coeziune în- 
comuniști și muncîto- 

_ , tineri. Sau, că rezulta
tele mai slabe ale unor 
formații de lucru sînt și 
ele în strînsă legătură cu 
ineficienta activității e- 
ducative, a dezbaterilor 
din învățămîntul politico, 
ideologic, a propagandei 
v zuale și discuțiilor de 
la om la om, x

f

I
I
I

I
I

l

I
iI
i
i

(Urmare din pag. I)

marea secretarului ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae
Ceausescu, de a da ță
rii cît mai mult căr
bune, am lucrat pe șan
tierul național 
neretului Motru, 
de două luni, 
de a contribui, 
de mineri, 
continuă a 
de cărbune.

Acum, cînd am în
cheiat activitatea, po
rnind întîiul carnet

brigadier în inimile 
noastre de tineri comu
niști s-a înfiripat un 
sentiment de mîndrie.

destul de greu, ca 
ce început, noi 
ne-am deprins
de, șantierul

ori- 
însă 

repe- 
transfor-

date 
viață 

înțeles 
că

i
*

al ti- 
timp 

dornici 
alături 

la ridicarea 
producției

ȘANTIERUL — școală 
de educație patriotică

gîndindu-ne că la 
au simțit acum 
ani tinerii de 
care au bătut la 
le primului 
național al tineretului.

Da început a fost

fel
35 de 
atunci 
porți- 

Șantier

mîndu-se cu fiecare zi 
de muncă într-o ade
vărată școală a bărbă
ției revoluționare.
Timpul a trecut și noi 
am rămas cu nostal
gia acestei perioade, în

care ne-au fost
- multe pilde de 

și în care am 
mai bine ca oricînd
prețul piinii e munca.

Acum urmează o bi
nemeritată 
după care vom 
cursurile 
niversitar 
datoriei 
conștienți 
doar 
vom reuși să 
oameni de nădejde 
țării, specialiști: 
mîine ai industriei 
niere".

noului an
cu

vacanță, 
relua 

u- 
simțul

împlinite 
de faptul că 

învățînd cu sirs 
reuși să devenim

DE IERI, au reînceput 
cursurile școlii de șoferi 
amatori. Ne vom reîn- 
tîlnț așadar, pe șosele, 
cu autoturismele care au 
asigurat unui mare nu
măr de absolvenți con
dițiile necesare însuși
rii cunoștințelor teoreti
ce șl practice ale condu
cerii auto. Prilej de me
ditație la înțeleptul sfat 
al instructorilor: respec

tați normele conducerii 
preventive !

AU TRECUT frumoa
sele luni de vară, iar 
inimoșii de altădată, — 
sau alții care ar trebui 
să pășească pe urmele 
lor — au dat uitării o- 
biceiul de a reface, pe 
alocuri, marcajele tu
ristice din munți. Acum, 
vine toamna, _ vor înce
pe școlile, t'impul liber 
e destinat altor preocu
pări...

FIINDCĂ tot a venit 
vorba despre școli, rea
mintim, ca în fiecare an, 
că aglomerația din ma

gazinele unde se pun 
în vînzare uniforme șco
lare și rechizite nu poa
te fi evitată decît dacă 
părinții și elevii se în
grijesc din vreme de 
cumpărături,

DA CABANA „Straja" 
din masivul cu același 

nume se extinde capa
citatea de cazare. Lu
crările au început încă 
din vară și vor fi termi- 
niate în luna octombrie, 
înaintea sezonului de 
schi. Pe lîngă amenaja
rea de noi camere se 
lucrează și la extinderea 
sălii de mese, locul tra

dițional de întîlnire a 
turiștilor. Da efectuarea 
acestor lucrări o impor
tantă contribuție o au 

minerii pensionari din 
Dupeni. (V.S.)

DUCRARIDE în vede
rea dării în funcțiune a 
noului local de alimen
tație publică din Petro
șani, cantina-restaurant 
de pe strada llie Pinti- 
lie, au intrat în faza 
finală. După terminarea 
lucrărilor de construc
ție, lucrătorii secției
Petroșani a l.P.R.U.C. — 
din echipa condusă de 
Vasile Băluț — au înce-

put montarea utilajului \ 
comercial. (1 £.)

DOTARE. Pentru a sa- |
tisface, în condiții de 
calitate și eficiență spo- |
rită, cerințele minelor ■
Văii Jiului, autobaza I
C.M.V.J. a fost dotată cu 
noi utilaje de transport. 
Recent au fost primite ■
6 excavatoare cu șenile I
care vor fi repartizate la 1
carierele Jieț, Victoria .
— Dupeni și Uricani. (V. i
Beldie). 1

Rubrică
Io n

reali/ată de
MUSTAȚĂ
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Pe marginea meciului 
JIUL - S.C. BACÂU

Joc spectaculos, dar ineficient

ale

Siminie, șeful 
„Ar trebui să 
autocritică. Ga- 

slabă, fără

dar

DIN COLȚUL 
TRIBUNEI

dete“ prea mari, 
prin jocul colectiv al e- 
chipei vom obține re
zultate bune".

Ion
man, 
nic
„Mi-a
Dacă

Odată cu începutul noului campionat reluăm ru
brica noastră „Din colțul tribunei" cuprinzînd opinii 
ale suporterilor asupra jocului echipei, sugestii 
acestora.

Nicolae 
galeriei : 
ne facem
leria Jiului e 
vlagă. Nu 
știu ce se 

întîmplă.
•Știm cu toții
cit de necesare sînt în
curajările noastre la bi
ne și la rău pentru 
ehipa Jiul. Cu toate 
cestea, 
să mai 
cor „Hai Jiul!". 
ceea, adresez 
suporterilor o 
călduroasă pentru a
participa la bucuriile și 
necazurile echipei. Cit
despre clubul suporte
rilor, să așteptăm (de
cînd o facem !) un semn
de la conducerea 
lui Jiul".

Jean Ababeî,
I.M. Vulcan : 
meciul de astăzi 
bătă — n.n.) cu S.C. Ba 
cău numai cuvinte 
laudă. N-avem

c. 
a- 

rar se întîmplă 
auzi, scandat in 

De a- 
vjturor 

chemare

clubu.

miner, 
„Despre 

(sîm-

de 
noi „ve-

cut meciul, 
repriza secundă 
insistau mai mult, 
înregistra 
mare. i 
Așteptăm 
mătoare, care, sperăm, 
că ne vor aduce satisfac
ții".

Emil Pârău, 
sportiv, Lupeni 
arătat scheme 
tehnice noi, 
scos din dispozitiv echi
pa adversă. Jocul pe a- 
ripi, atacul „cu toată e- 
ehipa" contraatacurile 
bine gindite silit atu- 
urî pentru formația care 
joacă pe teren propriu".

Gher
meca-

l.U.M.P,
plă- 

și în 
băieții 
puteam

un scor mai 
Oricum, e bine, 

i partidele ur
care,

instructor 
: „Jiul a 
tactice și 

care au

Opinii consemnate de 
Mircea BUJORESCU

REZULTATE 
CE: Politehnica
Dinamo București 
F.C. Bihor 
Hunedoara 
București — 
Mureș 5—0; 
Craiova 
re 4—0 ; 
țese — 
Galați 
Ploiești 
rești 3—i 
'Tîrgoviște 
troșani —

TEHNI-
iași — 

0—0 ; 
Corvinul 

Steaua 
Tg.

ETAPA
(simbâtă,

URMĂTOARE
10 septembrie) ;

1—1;
A.S.A.
Universitatea 

Baia Ma- 
studen- 

c.s.u. 
Petrolul 

Bucu-
C.S.
Pe-

Bacău 2—I

— F.C.
; Sportul 

Dunărea
3—0 ;

— Rapid 
■1; F.C. Olt —

2—0; Jiul
S.C. Bacău 2—0;

Chimia Rm. Vîlcea — F.C. 
Argeș 1—0.

F.C. Argeș — Steaua, Jiul 
Petroșani — Dunărea 

C.S.U. Galați, F.C. Bi
hor — Sportul studențesc, 
F.C. Baia Mare — F.C. 
Olt, Rapid — Corvinul 
Hunedoara, A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea 
Craiova, S.C. Bacău — 
Politehnica Iași, C.S. Tîr
goviște — Chimia Rm. 
Vîlcea, Dinamo — Petro
lul Ploiești.

C L A S A M Iî N T U L
1. Steaua 2 1 1 0 6—1 O o
2. Sportul studențesc 2 1 1 0 3—0 3
3. F.C. Olt 2 I 1 0 3—1 3
4. Dinamo 2 1 1 0 2—0 3
5. Universitatea Craiova 2 1 0 1 4—1 2
6. F.C. Argeș 2 1 0 1 3—2 2
7. Petrolul 2 1 0 1 4—4 2
8.-9. F.C. Bihor 2 0 2 0 1—1 2

Corvinul 9 0 9 0 1—1 2
10. Poli, lași 2 0 2 0 0—0 2
11. J IUL o 1 0 1 2—3 2
12-13 S.C. Bacău 2 1 0 1 1—2 2

Chimia Rm. Vîlcea 2 1 0 1 1—2 2
14. A.S.A Tg. Mures 2 1 0 1 3—5 2
15. Rapid 2 0 1 1 2—4 1
16. C.S. Tîrgoviște 2 0 1 1 1—3 1
17. Dunărea C.S.U. Galați 9 0 1 1 0—3 1
18. F.C. Baia Mare 2 0 1 1 0—4 1

ȘTIINȚA
— DINAMO

MINERUL PAROȘEN1 
— CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA 1—1 (0—1).
Suporterii echipei mineri
lor din Paroșeni care au 
luat loc duminică în tri
bunele stadionului „Mine
rul" din Vulcan, au Ur
mărit un joc frumos, 
spectaculos, desfășurat „în 
viteză", cu faze „calde" 
care plac atit de mult.

Dar iată pe scurt istoria 
unui meci al ineficientei 
gazdelor, în ciuda evolu
ției bune din teren. In 
primele minute ale parti
dei jocul se desfășoară 
mai mult la jumătatea te
renului. Incepind cu ac
țiunea prelungită de atac 
din min. 14, cînd înregis
trăm una dintre marile 
ocazii de gol (șutul lui 
Benone Popescu întîlneș- 
te bara dreaptă a porții

oaspete), gazdele jau ini
țiativa. De reținut sint fa
zele din minutele i 16 — 
Lăzăroiu și Ion Popescu, 
reușesc un „un-doi", dar 
fără a putea finaliza : 29 
— Țloloș șutează lung, 
plasat însă pe lingă poar-

Ghilezan. Este 0—I, scor 
cu care se încheie prima 
repriză.

După reluarea jocului, 
inițiativa a aparținut în 
exclusivitate gazdelor. 
Rareori oaspeții au trecut 
linia de centru, organizînd

FOTBAL, divizia C

tă ; min. 32 — Ion Popes
cu expediază balonul spie 
colțul lung al porții timi
șorene cu puțin pe lingă 
bara stingă ; 34 — șutul 
lui Stanei este reținut in 
extremis de portarul oas
pete. Lovitură de teatru 
în min. 42 ; oaspeții profi
tă de o greșeală a liniei 
defensive a gazdelor, se 
infiltrează pe culoarul 
lăsat liber și înscriu prin

cîteva contraatacuri, dar 
nepericuloase, cu excepția 
finalului meciului cînd au 
avut ocazia să preia din 
nou conducerea. Egalita
tea dc pe tabela de mar
caj este înregistrată în
min. 54, cînd Boloș în
scrie printr-o lovitură de 
la 11 m, acordată dc ar
bitru în urma unui fault
asupra Iu; Lăzăroiu în 
careu. In concluzie, meci

frumos, plăcut, în care 
gazdele au avut foarte 
multe goluri în vîrful bo
cancului, dai- ineficacita
tea și lipsa discernămîn- 
tului în finalizarea faze
lor decisive a liniei de 
înaintași au făcut ca e- 
chipa să piardă încă din 
start pe teren propriu un 
punct valoros.

A arbitrat la centru Ion 
Bălan din Arad.

La juniori, Minerul Pa- 
roșeni — Constructorul 
Timișoara 0—2.

Minerul Paroșeni : Coge, 
Ispir, Leleșan, Pinten, 
Popescu Ion, (Sălăjan — 
min. 46), Florescu, Lăză
roiu, Birsan, Popescu Ue- 
noiie, Stanei (Gîtan — min. 
62), Boloș.

Text și foto;

Ștefan NEMECSEK

Lăzăroiu și Popescu Benone, într-un duel aerian cu doi fundași timișoreni 
în careul oaspeților.

■ FOTBAL, tinerei- ; 
-: speranțe: Jiul Petro- ș 
1 șani — S.C. Bacău 1 
•i 2—0. Divizia B, So- i 
i meșul Satu-Mare — | 
i Minerul Lupeni 3—I. ; 
i Divizia C, Minerul Pa- i 
i roșeni — Constructo- i 
ș rul Timișoara 1—1, Mi- i 
i nerul Certej — Mi- ; 
i nerui-Știința Vulcan i 
i 2—1, Mureșul-Explo- l 
i rări Deva — Minerul i 
1 Aninoasa 2—0. Repu- = 
i blican de juniori : :•

BREVIAR

Campionatul județean de fot bal

Victorie meritată în urma urnii joc frumos
PREPARATORUL PE- 

TKILA — C.F.R. PETRO
ȘANI 4—0 (3—0). Jocul 
colectiv al gazdelor face 
ca angrenajul echipei oas
pete să se clatine lăsînd 
breșe de pătrundere 
spre poartă. In această 
situație chiar în min. 8 
Kertesz I ii deschide pe 
Siminiciuc, acesta face o 
cursă scurtă, centrează în 
careu și Kertesz II în
scrie, 1—0. încurajați de 
acest avantaj, jucătorii 
echipei Preparatorul do
mină cu autoritate și în 
această situație Kertesz

II prinde o minge scăpa
tă din brațe de portarul 
Tar și în min. 12 scorul 
devine 2—0. Jucătorii e- 
chipei gazdă crează în 
continuare multe faze de 
gol. Una dintre ele o no
tăm în min. 20 cînd Lo- 
rinesz II driblează cîțiva 
jucători, centrează în fața 
careului și Siminiciuc tri
mite cu capul mingea în 
poartă și, 3—0. Cea mai 
bună ocazie de gol a oas
peților se petrece în min. 
30 cînd Diaconu față în 
față eu portarul Haboțchi 
nu reușește să înscrie.

A doua repriză aparține 
tot gazdelor care domină 
continuu. In urma acestei 
dominări, apărătorul Li. 
țoiu este faultat în careu 
și arbitrul acordă 11 m 
transformat de Kertesz II 
și, 4—0.

Rezultat la juniori : 3—1. 
Au înscris de la gazde 
Roțig de două ori, Baron 
o dată, iar pentru oaspeți 
Grecu.

| C.S.M. Rapid Arad — ; 
i Jiul Petroșani 1—2. |
: Campionatul județean, j 
i seria Valea Jiului ; i 
I Avintul Hațeg — Auto- i 
: buzul Petroșani 4—0 i
i (0—2)- Prepara torul ;
i Petrilâ — C.F.R. Pe- f 
i troșani 4—0 (3—I), Pa- i 
i ringul Lonea — Sănă- ; 
i tatea Vulcan 3—0 (2—0). f 
î Măgura Pui — Prepa- i 
I ratorul Lupeni 4—3, 1 
; Hidromin Petroșani — f 
i Minerul Uricani (ne- ; 
î disputat), Minerul Boita ; 
; — Minerul Bărbăteni i 
î 2—1 (6—0). In parante- î 
i ze rezultatele meciuri- ț 
i lor de juniori.

■ HANDBAL, cam- = 
i pionatul republican al ; 
: juniorilor și școlarilor: i 
î C.S.Ș. Tg. Jiu — C.S.Ș. ț 
i Petroșani 24—21.

S. BĂLOI |

Vasile BELDIE

Arbitrul... a
O înfrîngere severă

PETROȘANI 
BUCUREȘTI

(>—21 (3—9). Ratarea Iui 
Constantin din min. 1 al 
jocului (l.p.) a arătat că 
bucureștenii au venit în 
Valea Jiului cu gîndul Ia
victorie. Studenții noștri 
s-au văzut dominați clar 
pînă în min. 20 de o e- 
chipă în formă, puterni
că, Paraschiv fiind cap 
limpede și talentat diri
jor al team-ului dinamo-

îi reușesc două dropgo- 
luri în min. 31 și 39, în 
timp ce adversarului său di
rect Bonea jocul nu prea 
îi reușește. Totodată, în 
momentul cheie al meciu
lui, arbitrul anulează un 
eseu reușit pe linia noas
tră de treisferturi prin 
Năstasc (min. 35). Prima

tate exemplar (Constan
tin, Paraschiv, Podărăs
cu, Petre) și printr-o a- 
nume știință a jocului zis 
„la ciupeală" de puncte 
pe care arbitrul bucureș- 
tean l-a încuviințat încă 
de la început. Astfel, ad
versarii noștri continuă 
să puncteze prin Podârăs-

R U G B I, divizia A
vist.

Abia în partea a doua 
a primei reprize rugbiștii 
din Vale echilibrează jo
cul, ca urmare a efortu
rilor făcute de Bucan, Ion 
Florentin. Băloi, Sușin- 
schi, Drumea, G, Ștefan, 
Petre Dobre și Oțetaru. 
Dar, odată cu echilibrarea 
jocului, de către localnici, 
arbitru) Gh. Huștiu (Bucu- 
rești) dictează o l.p. de la 
25 m pe care Podărăscu o 
transformă în min. 22 ■ 
0—3. Cei care înscriu în 
continuare sînt tot dina- 
moviștii, prin „internațio
nalul" Paraschiv, căruia

repriză se încheie cu sco
rul de 3—9, punctele noas
tre fiind înscrise de Luca 
prin l.p. de la circa 40 
m.

A doua repriză se des
fășoară sub semnul ace
leiași încleștări de forțe 
între două echipe de prim 
rang în rugbiul românesc. 
Tinerii Călin, Năstase sau 
V. Dobre joacă de la egal 
la egal cu cunoscuții Al- 
dea. Constantin, Marghes- 
cu, Dărăban, Caragea. 
Borș, dar diriamoviștiT se 
impun prin tușe execu-

cu, l.p. in min. 43 (3—12) 
și dropgo] min. 57 (3—15).

Față de cele cinci l.p., 
acordate adversarilor în 
partea a doua a jocului, 
studenții primesc doar 
două, dintre - care Luca 
o transformă pe prima în 
min. 68. 6—15. O neînțe
legere între Catană și Lu
ca se soldează cu alte trej 
puncte încasate prm trans
formarea unei l.p. de că
tre Constantin (min. 60) 
care nu iartă buturile 
noastre nici in min. 71 : 
6—21.

Cea de a doua l.p. 
cordată studenților, la 
mai cîțiva metri de 
turile adverse, este jucată 
pe schema „buldozerul" 
apărarea dinamovistă este 
păcălită, dar Ștefan Cons
tantin primește de la Ma- 
teescu mingea prea sus 
și nu reușește s-o culce în 
eseu. Au jucat foarte bi
ne Bucan, Oțetaru, Petre 
Dobre, Drumea, Sușinschi, 
Ion Florentin, Băloi, Cons
tantin Ștefan și Călin 
Ia Știința. Paraschiv, 
dărăscu, Bărăban, < 
gea, Borș, Gheorghe 
ricenco și Constantin 
la Dinamo. A arbitrat 
tinitor, cu greșeli Gh. 
tiu (București), un 
care înseamnă prima 
frîngere a echipei 
Vale, pe teren propriu, în 
această nouă perioadă corn- 
petițională. Să sperăm 
va fi și ultima 
re, că duminica 
Ia Iași, Știința 
să-și recupereze 
pierdute.

loan Dan

a- 
nu-- 
bu

de 
Po- 

Cara. 
Chi

de 
t păr- 

Huș- 
meci 

în- 
din

că
înfrînge- 
viitoare, 

va reuși 
punctele

Intîmplător, am asistat 
duminică, la Pui, la un 
meci din campionatul ju
dețean, seria Valea Jiului, 
disputat între echipa lo
cală „Măgura" și „Prepa
ratorul" Lupeni. Despre 
meci, mqi puține. Evolu
ția scorului a fost în de
plină concordanță cu ce
ea ce s-a petrecut pe te
ren, 3—0 pentru gazde, 
apoi oaspeții au egalat, 
prin Lumperdean (de do
uă ori) și Harangozo: 
3—3. In ultimul minut de 
joc (după unii, chiar după 
expirarea meciului) „Mă
gura" Pui a înscris Jin- 
tr-o poziție clară de of
said : 4—3(?ț). Arbitrul e 
suveran (deși brigada de 
duminică, din Valea Mu
reșului, declara că gaz
dele trebuiau să învingă, 
altfel o pățeau arbitri). 
Toate bune șj frumoase. 
Gazdele au învins. 
Dar în tabăra localnici
lor „spiritele" nu s-au po
tolit. Din momentul cînd 
s-a fluierat hnalul, în te
ren au pătruns suporte

rii localnici. Am văzut oa
meni în toată firea, chiar 
și femei, lovindu-i cu

stabilit scorul
umbrele pe fotbaliștii din 
Lupeni; Unde erau oame
nii de ordine, a căror pre
zență este obligatorie la 
orice manifestare sporti
vă ? Jucătorii din Lupeni 
s-au îmbrăcat, ncspălați, 
în autobuz. Unele între
ceri din campionatul ju
dețean, se mai termină și 
astfel. Lucru nepermis în- 
tr-o competiție de întreceri 
sportive. Și atunci se în
țelege nemulțumirea lui 
Emil Pătău, cel care pre
gătește echipa din Lupeni 
și dorința justificată de 
a contesta această parti
dă. Sc ridică totuși mai 
multe întrebări. Asociația 
sportivă „Preparatorul", 

cei care patronează și se 
ocup* de echipă de ce 
nu fac deplasarea ? 
C.M.E.F.S. Petroșani cum 
se ocupă de echipele din 
acest eșalon, formate din 
oameni ai muncii, care 
joacă din plăcere, fără 
nici un avantaj material. 
Considerăm că trebuie să 
ni se răspundă la aceste 
întrebări și să se ia mă
suri, în interesul ideii de 
sport in general.

Mircea BUJORESCU
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Vizita de lucru a tovarășului>

NICOLAI
(Urmare din pag. I)

porumbului, depănușatul 
' știuleților și stringerea și 
[ tocarea concomitentă a co- 
l cenilcr, toate operațiunile 
I fiind efectuate la aceste 
ț mașini complexe la o sin. 
! gură trecere. în acest fel, 
k terenul rămîne complet
* eliberat, permițîndu-se
I intrarea imediată a trac- 
! toar’elor cu pluguri pentru 
' executarea arăturilor de 
l toamnă.
' Secretarului general al 
1 partidului i-a fost prezen. 
J tată, mai întîi, combina
* autopropulsată C-6 P — 
' considerată o mașină de
■ bază pentru recoltatul po- 
i rumbului. Concepută să 
; lucreze pe șase rînduri, 
, combina, echipată cu un
* motor de 195 CP, realizea. 
I ză o viteză de lucru de 
i 2,8—4 km pe oră, o vite- 
I ză maximă de transport 
: de 20 km/h, iar gradul 
I de depănusare atins este 
! de 96 la sută.

Urmărind modul de
1 funcționare a combinei, 
1 tovarășul N i c o 1 a e 
i Ceaușescu apreciază rezul-
■ țațele muncii specialiști- 
! lor, constructorilor, reco. 
I mandind ca, paralel cu 
ț fabricația de serie, să se 
i urmărească, în timpul ac

tualei campanii, compor-
. tarea mașinii, să fie în 
, continuare perfecționată, 
astfel ca aceasta să ducă 

; la sporirea gradului de fia- 
I bilitate.
f Au fost Urmărite la lu- 
i cru, de asemenea, alte 
I două tipuri de combine 
f pentru recoltatul porum. 
: bului ; combina tractată 
i^de recoltat porumb C-3 P, 
destinată recoltării știu- 

i leților și tulpinilor de 
porumb și tocării acestora

■ din Urmă, și combina 
j tractată CT-3 R de recoltat
știuleți de porumb nede- 

' pănușați și tocarea tulpl- 
i nilor. în legătură cu a- 
! ceste mașini care reali- 
i zează recoltatul pe trei 
f rînduri, tovarășul Nicolae 
; Ceaușescu a cerut ca, pe 
i baza unor ansamble afla. 
) te în componența combi- 
i nei CT-3 R să fie îmbu. 
I nătățită mașina C-3 P șl 
i omologată ca o combină 
; de perspectivă.

A fost urmărită, apoi, 
' la lucru, combina C-8 P, 
' acționind pe 8 rînduri, e- 
i chipată cu motor de 195 

CP. Apreciind caracteris- 
( ticile tehnice ale combinei, 
i tovarășul Nicolae
* Ceaușescu a recomandat
, ca anual să se realizeze 
; 200—300 mașini, astfel ca 
i în cîțiva ani să se ajungă 
la un parc de 1 000 de

> combine de acest tip.
i. Pornind de la rezultate-
■ le bune obținute în pro- 

lectarea mașinilor multi.

CEAUȘESCU
funcționale pentru culesul 
porumbului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
specialiștilor să studieze 
posibilitatea realizării ri

nei mașini similare pen
tru recoltarea mecanizată 
a culturii de floarea soa
relui.

în cursul analizei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere 
la adresa muncii desfășu
rate de specialiștii în 
construcția de mașini a. 
gricole, recomandîndu-le 
să acționeze cu mat multă 
energie, să-și sporească e- 
forturile pentru a-și adu
ce o contribuție mai mare 
la soluționarea optimă a 
problemelor complexe pe 
care le ridică astăzi me. 
canizarea agriculturii.

Secretarul general al 
partidului a vizitat în con
tinuare Institutul de cer. 
cetări pentru legumicultu
ra și floricultură de la 
Vidra, căruia îi revin 
sarcini importante pe linia 
creării unor soiuri de le. 
gume de mare producti
vitate, livrării unor canti
tăți însemnate de semințe 
către unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, sta. 
bilirii tehnologiilor optime 
de cultură.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit pe un 
teren cultivat cu tomate, 
aflate în plin proces de 
coacere, a examinat cu 
atenție amplasarea cultu
rii, densitatea plantelor, 
stadiul lor de dezvoltare 
șl s-a interesat de produc
ția care se poate obține.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a străbătut a- 
poi cîteva ferme speciali
zate în cultivarea ardei
lor, vinetelor, verzei, do
vleceilor și altor legume. 
Secretarul general al parti
dului a criticat rezultatele 
inegale înregistrate la di. 
ferite soiuri, în primul 
rînd în ceea ce privește 
capacitatea productivă a 
plantelor. O atenție speci
ală s-a acordat folosirii te. 
renurilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arătind că este 
total nesatisfăcător modul 
cum s-a lucrat pînă în 
prezent, că succesiunea și 
rotația culturilor nu co. 
respund gradului de dota
re a institutului, posibi
lităților de care dispune.

în finalul vizitei, ca, de 
altfel, în întreg cursul 
dialogului cu specialiștii 
institutului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a evi. 
dențiat că sînt necesare 
măsuri care să pună mai 
bine în valoare capacitatea 
productivă a pămîntului, 
experiența cercetătorilor, 
în scopul realizării obiec
tivelor importante ce le 
revin în dezvoltarea și mo
dernizarea legumiculturii.

MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CfAUSESCII> ,
(Urinare din pag. I)

în viața internațională 
s-a ajuns la o încordare 
deosebită, la intensificarea 
fără precedent a cursei 
înarmărilor, ceea ce cre
ează mari pericole la a- 
dresa păcii, independenței 
și vieții tuturor popoa
relor. Problema fundamen
tală a epocii noastre
este oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la dezar
mare și, în primul rînd, 
la dezarmarea nucleară. 
Nici o rațiune nu poate 
justifica politica de înar
mare, adoptarea de noi 
programe de amplasare și 
desfășurare a armelor nu
cleare ! Trebuie făcut to
tul pentru oprirea ampla
sării, în acest an, a rache
telor nucleare cu rază me
die de acțiune în Europa, 
pentru retragerea și dis
trugerea , celor existente ! 
Noi considerăm că este 
încă timp, ca, prin c- 
forturi comune, să se a- 
jungă la un acord cores
punzător în această pri
vință. în cazul cînd nu 
se va ajunge la un aseme
nea acord pînă la sfîrșitul 
acestui an, ar trebui să 
se convină amînarea am
plasării rachetelor cel pu
țin pînă la finele anului 
Î984 sau începutul anului 
1985, pentru a se da timpul 
necesar continuării cu toa
tă hotărîrea a negocieri
lor. Este în interesul vital 
al tuturor popoarelor, al 
tinerei generații, de a lup
ta în modul cel mai hotă-

LA COSTINEȘTI ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

Reuniunea regională
Anulai Internațional

europeana consacrată
al Tineretului (A.I.T.)

La Costinești s-au des
chis, luni, 5 septembrie, 
lucrările Reuniunii regio
nale europene oonsacrate 
Anului Internațional al 
Tineretului (A.I.T.).

Reuniunea europeană — 
una dintre cele cinci ma
nifestări regionale care 
au loc în acest an, con. 
sacrate pregătirilor Anu
lui Internațional al Tine
retului își propune să 
dezbată probleme specifi
ce privind situația actuală 
a tineretului din Europa, 
politicile și programele e- 
xistente în domeniul tine
retului și să elaboreze, pe 
această bază, recomandări 
și măsuri corespunzătoa
re, la nivel regional, pen
tru marcarea, în 1985, a 
Anului Internațional al 
Tineretului, sub deviza 
„Participare, dezvoltare, 
pace".

La reuniune participă 
reprezentanți ai statelor 
din Europa, S.U.A. și Ca
nada, din partea Secre
tariatului O.N.U., a unor 
agenții specializate ale 

rît pentru ca Europa — 
de pe care au izbucnit în 
secolul nostru flăcările a 
două războaie mondiale 
— să devină un continent 
al păcii și colaborării, fă
ră rachete, fără arme nu
cleare, de nici un fel !

Tineretul trebuie să se 
angajeze cu toate energi
ile în această luptă, să 
militeze activ, împreună 
cu popoarele țărilor lor, 
pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru reduce
rea cheltuielilor militare, 
pentru crearea de zone 
denuclearizate în Euro
pa și în alte regiuni ale 
lumii, pentru adoptarea 
de măsuri practice, con
crete, de dezarmare. 
Este necesar să se acțio
neze cu cea mai mare ho- 
tărîre pentru eliminarea 
forței și a amenințării cu 
forța în relațiile interna
ționale, pentru soluționa
rea tuturor problemelor 
și conflictelor dintre sta
te numaj și numai prin 
mijloace pașnice, prin tra
tative. în zilele noastre, 
nu există imperativ mai 
arzător decît de a pre
veni războiul, de a apăra 
pacea, securitatea și viața 
popoarelor, de a îndepăr
ta primejdia unei catas
trofe nucleare !

Lupta tinerei generații 
pentru pace și dezarmare 
trebuie să se împletească 
strîns cu lupta popoarelor 
pentru lichidarea subdez
voltării — grav anacro
nism ce afectează pesto 
două treimi din populația

Națiunilor Unite, organi
zații neguvernamentale de 
tineret.

primit 
interes Mesa- 
reuniunii de 
Nicolae 
președintele

Participanțli au 
cu deosebit 
jul adresat 
tovarășul 
Ceaușestu, 
Republicii Socialiste Româ
nia. Mesajul a fost pre
zentat de tovarășul Petru 
Enache, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

în cadrul ședinței de 
deschidere, Leticia Shaha- 
ni, adjunct al secretarului 
general al O.N.U., a ex. 
primat deosebita aprecie
re la adresa contribuției 
României în direcția pro
movării problematicii ti. 
nerei generații, a pregă
tirii Anului Internațional 
al Tineretului.

în intervenția sa, tova
rășul Nicu Ceaușescu, pre. 
ședințele Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru 
A.I.T., a subliniat că reu
niunea regională europea
na reprezintă o importan
tă etapă în examinarea ce- 

globului —, a marilor 
decalaje economice și so
ciale dintre țările sărace 
și cele bogate, pentru 
instaurarea unei noi ordini 
economice, bazate pe de
plină egalitate șl echitate, 
care să asigure progresul 
mai rapid al țărilor ră
mase în urmă, să înles
nească accesul larg al po
poarelor la cuceririle ști
inței și tehnicii moderne.

în cadrul Anului Inter
național al Tineretului, 
trebuie acordată o atenție 
deosebită problemelor
fundamentale ale tinere
tului, legate de asigurarea 
dreptului la muncă, la în. 
vățătură, la sănătate și 
cultură, la instrucție și e- 
ducație. Este necesar să 
se întreprindă măsuri 
ferme pentru lichidarea 
șomajului, pentru redu
cerea cheltuielilor milita
re și crearea de noi locuri 
de muncă, pentru înlătu
rarea oricăror discriminări 
sociale și rasiale care mai 
împiedică tineretul din 
multe țări ale lumii să se 
afirme plenar în muncă, în 
viața socială și în condu
cerea societății.

Tuturor statelor, guver- 
9 nelor și popoarelor le revi

ne nobila misiune de a 
forma tineretul în spiritul 
patriotismului, al păcii și 
prieteniei, al răspunderii 
pentru cultivarea și dez
voltarea marilor valori 
ale științei și culturii, ale 
civilizației umane. în a- 
celași timp, este necesar 
să se acționeze cu forțe

lor mai potrivite căi și 
modalități de transpunere 
în viață pe continentul 
nostru a Programului de 
măsuri și activități cu pri
vire la A.I.T. Practic, in 
ansamblu, recomandările 
adoptate pînă acum sau 
care vor fi adoptate de 
ansamblul reuniunilor regio
nale vor determina spori
rea preocupărilor Organ i. 
zației Națiunilor Unite în 
domeniul tineretului.

Posibilitățile de acțiune 
în Europa, și la nivel mon
dial — a arătat vorbito
rul — sînt, fără îndoială, 
multiple datorită evoluți. 
ilar social-politice și rea
lităților specifice din fie. 
care țară, a orientărilor 
politice, filosofice, ideo
logice sau religioase. Gra
vitatea situației interna
ționale impune însă, cu 
necesitate, concentrarea 
eforturilor pentru înfăptu
irea păcii, dezarmării, 
securității și colaborării, 
pentru crearea unui cadru 
corespunzător formării și 

unite, împotriva concep
țiilor și mentalităților 
retrograde naționaliste, 
șovine, a rasismului și 
neofascismului, a propa
gandei războinice, a tutu
ror practicilor și manifes
tărilor care înjosesc ființa 
umană.

Făurind orîndulrca nouă, 
socialistă, poporul român 
face totul pentru ca tine
retul patriei noastre să 
se dezvolte într-un spirit 
sănătos, în spiritul muncii, 
al dragostei față de țară, 
al înțelegerii și colaboră
rii cu celelalte popoare, 
al angajării și răspunde
rii față de destinul de 
pace și liniște al lumii în 
care trăiește. Și în viitor, 
tineretul român va con
lucra strîns, pe multiple 
planuri, cu tineretul din 
Europa și din întreaga 
lume, pentru triumful 
luptei pentru pace, secu
ritate și dezarmare, pen
tru colaborare și destin
dere internațională.

Exprimîndu-mi convin
gerea că reuniunea dum
neavoastră se va înscrie ca 
o contribuție de seamă la 
buna pregătire și des
fășurare a Anului Inter
național al Tineretului — 
care va trebui să consti
tuie cadrul unor ample 
manifestări menite să a- 
firme puternic voința șl 
hotărîrea tinerei genera
ții de a-și făuri un viitor 
fericit, de pace, bună
stare și progres — urez 
succes deplin lucrărilor 
sale !

afirmării personalității 
multilaterale a tinerei ge
nerații, fapt ce a rezultat, 
cu deosebită pregnanță, și 
în procesul de adoptare a 
Programului de măsuri și 
acțiuni privind Anul In
ternațional al Tineretului.

Președintele Comitetu
lui consultativ al O.N.U. 
pentru A.I.T. a subliniat, 
în context, că pregătirea 
și marcarea Anului Inter
național al Tineretului pre
supun, în continuare, preo
cupări concrete din partea 
statelor, a factorilor gu
vernamentali și neguverna. 
mentali, inclusiv a organi
zațiilor de tineret.

Prin consens, a fost ales 
biroul reuniunii : președin. 
te — reprezentantul Româ
niei, Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afa. 
cerilor externe; vicepre
ședinți — reprezentanții 
Austriei, Cehoslovaciei și 
Norvegiei ; raportor — 
reprezentantul Olandei.

Lucrările reuniunii con
tinuă.

Deschiderea celui de-al 29-lea Simpozion internațional I.U.P.A.C.
(Urmare din pag. I)

dezvoltare economico-so- 
cială a țării. Pe baza în - 
făptuirii unui însemnat 
program de investiții, a 
fost creată o bază tehnică 
modernă, s-au construit 
uzine și combinate chi
mice de înalt nivel tehnic, 
capabile să producă o 
gamă largă de produse. 
Astfel, industria chimică 
realizează în prezent o 
producție de peste 300 de 
eri mare decît în perioa
da dinainte de război.

Odată cu dezvoltarea 
puternică a bazei mate
riale a industriei chimice, 
s-au asigurat și specialiș
tii de înaltă calificare, 
precum și cadrul organi
zatoric necesar mai bunei 

desfășurări a activității de 
cercetare științifică. Ast
fel, au fost înființate și 
dezvoltate noi unități de 
cercetare pe profile de 
specialitate, reunite, toa
te, în cadrul unui Insti
tut Central de Chimie. în 
aceste institute își desfă
șoară activitatea peste 
20 000 oameni ai muncii, 
iar în invățămîntul supe
rior circa 850 de cadre di. 
dactice.

în spiritul politicii ge
nerale, de largă colabora
re, a României socialiste,
— a spus în continuare 
tovarășa Elena Ceaușescu
— dorim să întărim con
tinuu participarea noastră 
la cooperarea științifică 
internațională, la schimbul 
mondial de valori științi

fice și tehnice, convinși că 
aceasta este în interesul 
tuturor popoarelor, al 
cauzei progresului și înțe
legerii între națiuni.

Noi considerăm că as
tăzi, mai mult ca oricînd, 
oamenii de știință de pe 
toate meridianele, fără 
deosebire de convingeri 
politice, filozofice, tre
buie să conlucreze tot mai 
strîns pentru a găsi solu
ții și a da răspuns marilor 
probleme ce confruntă o- 
menirea — problemele 
dezvoltării, ale energiei și 
materiilor prime, ale aii- 
mentației, sănătății, apă. 
rării mediului înconjură
tor, ridicării calității vie
ții și atîtea altele.

România socialistă se 
pronunță și acționează cu 

toată fermitatea pentru o- 
prîrea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare 
nucleară.

Oamenii de știință și 
cercetătorii din țara noas
tră, uniți în cadrul Co
mitetului Național „Oa
menii de știință și pacea", 
sprijină în mod activ po
litica statului nostru so
cialist și, împreună cu 
întregul popor, acționează 
c toată fermitatea pen
tru dezarmare, pentru în. 
lăturarea pericolului nu
clear.

în încheieie, îmi exprim 
convingerea că larga par
ticipare la acest simpozion 
internațional, schimbul de 

op’nii și de informații ști
ințifice ce se va realiza cu 
acest prilej vor contribui 
ia mai buna cunoaștere a 
experienței și â realizări
lor obținute de țările noas
tre în acest important do
meniu al chimiei și, toto
dată, vor duce la întărirea 
colaborării internaționale 
și la o mai strînsă con. 
lucrare între oamenii de 
știință, în interesul dez
voltării cercetării științi
fice în general, al pro
gresului și prosperității ță. 
i ilor noastre, al cauzei pă
cii în întreaga lume.

Cuvîntarea rostită de 
tovarășa Elena Ceaușescu 

a fost urmărită cu viu in
teres și subliniată cu a- 
plauze.
în numele participanți- 

lor, președintele diviziei 
de macromolecule a rugat 
să fie transnns președin
telui Republicii Socialis
te România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
calde și respectuoase mul
țumiri pentru urările de 
succes transmise simpo
zionului.

în plenul lucrărilor au 
fost prezentate comunică
rile tovarășei academician 
doctor inginer El e n a 
Ceaușescu — „Sisteme 
bloc copolimerice cu rețele 
diluate" și prof. P.J, 
Flory, laureat al premiu
lui Nobel — „Conformații 
ale macromoleculelor în 
faze condensate".

Lucrările simpozionului 
continuă în șapte secțiuni 
de specialitate.
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