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UN CUPRINZĂTOR PROGRAM PENTRU
DEZVOLTAREA AGRICULTURII pentru creșterea contribuției acestei ramuri la progresul
întregii economii, la creșterea nivelului de trai
privește rezultatele obținute, intre
Există in toate județele șl intr-un
Consfătuirea de lucru pe proble
mele agriculturii care a avut loc zi
mare număr de unități agricole ex
județe, intre unitățile agricole înve
lele trecute la C.C.. al P.C.R. a avut
cinate, care au absolut aceleași con
periențe de mare valoare atit in
ceea ce privește organizarea muncii,
drept obiectiv analiza activității des
diții de climă, de sol, de dotare
fășurate pentru îndeplinirea planului
sistemul de retribuire, de aplicare ă
tehnică. Sint imitați agricole care
producției agricole in acest an, a re
obțin in mod constant producții de
acordului global, de creștere a co
5 000—6 000 kg griu Ia hectar, pro
zultatelor obținute oină acum, stabi
interesării lucrătorilor din agricul
lirea măsurilor necesare executării
tură, mecanizatorilor, muncitorilor
ducții bune și foarte bune de porumb,
in cele mai bune condiții a campa
agricoli, țăranilor cooperatori car?,
de carne, de lapte, de legume,
niei agricole de toamnă și pregătirii
trebuie mai atent studiate si mai cu
de alte produse. Se remarcă, de ase
temeinice a producției anului viitor.
menea. rezultatele economice gene
seamă să se treacă fără intirzîere și
Ea se înscrie în practica profund
cu toată hotărirea Ia generalizarea
rale bune obținute de multe unități
democratică promovată consecvent
lor. Pentru aceasta este insă necesar
agricole — atit întreprinderi agricole
de conducerea partidului nostru de
de stat, cit și cooperative agricole.
să fie studiate cu atenție realitățile
a se consulta per
din fiecare uni
manent cu activul
tate. problemele
de pa'tMd. cu ea-.
specifice ale fie
PE
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CONSFĂTUIRII
DE
LUCRU
drele d» 'Conduce
cărei unități și,
re din 'edpnomie.
sfătuipdu-se cu
cu oamenii mun
țăranii, cu lucră
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C.
AL
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R.
cii din diferite
torii din agricul
sectoare de acti
tură, organizațiile
vitate in vederea
de partid și orga
stabilirii celor mai potrivite măsuri
nele agricole să stabilească. împre
Ce demonstrează toate acestea î în
menite să asigure progresul economic
primul rind. faptul că există toate
ună cu ei. modalitățile cele mai
si social al tării.
potrivite pentru îndeplinirea planu
condițiile, pentru a realiza’ producții
Avind loc la puțin timp după în
rilor de creștere a producției in toate
agricole constant ridicate, că. așa
cheierea recoltării cerealelor păioase
sectoarele pe baza aplicării stricte a
cum sublinia tovarășul Nicolae
și la începutul campaniei agricole de
Ceaușescu, „Și experiența acestui an
regulilor de muncă științifice, a nor
toamnă, consfătuirea a prilejuit o
demonstrează că dispunem de tot
melor științifice. de lucru, a co
analiză, cuprinzătoare a rezultatelor
interesării fiecărui lucrător in rezul
ceea ce este necesar pentru obține
obținute în diferite sectoare ale agri
rea unor recolte stabile și sigure chiar
tatele muncii lui. Răspunderea pen
culturii și a constituit un bun prilej
in condiții meteorologice și de cli
tru organizarea generalizării expe
pentru a se stabili căile și măsurile
mă mai complicate". Puse fată in față
rienței bune revine in egală măsură
practice care urmează să fie aplicate
rezultatele obținute de unitățile agri
ministerului de specialitate, organe
pentru efectuarea la timp a lucrărilor
cole fruntașe cu rezultatele slabe ale
lor centrale agricole de cercetare, co
de sezon și a celor menite să asigure
altor unități, in condiții similare, se
mitetelor județene de partid și
înfăptuirea prevederilor din planul
impune cu putere concluzia că direc
organelor agricole județene, orga
pe 1982 privind sporirea . producției
ția principală in care trebuie ac
nizațiilor de partid din unitățile
agricole.
ționat pentru eliminarea neajunsu
agricole. Generalizarea experienței
în cuvîntarea rostită de tovarășul
rilor care există in unele unități
pozitive trebuie să se transforme pre
Nicolae Ceaușescu in încheierea lu
agricole este adoptarea <le măsuri
tutindeni dintr-un deziderat într-o ac
crărilor consfătuirii se face’o amplă
țiune practică. ț permanentă. într-o
practice care să asigure generalizarea
analiză a problemelor care trebuie
muncă concretă desfășurată pe cimp
experienței pozitive, atit in ceea ce
să preocupe in momentul de față
și nu în birouri, in. sectoarele zooteh
privește organizarea, cit și in ce pri
ministerele, organele agricole și
vește aplicarea normelor științifice
nice și mai puțin in ședințe, mai
organele județene de partid, pe
de muncă. Din momentul în care ai .puțin in discuții generale. în această
toți lucrătorii din agricultură. înin față proba concretă a unor rezul
optică trebuie privită și răspunderea
fățiștnd rezultatele obținute în agri
tate superioare, nu poți invoca nici
organelor agricole și organelor jude
cultură. creșterile însemnate în
un fel de cauze obiective, nici un fel
țene de partid pentru sprijinirea
numeroase sectoare ale producției
de cauze străine de munca, de spiri
unităților agricole. îndeosebi coopera
agricole, atit la’\ cereale, cît și
ted’ de răspundere al celor ’ care ăfnț
la alte produse, secretarul general al
tivele agricole de producție rămase
puși să organizeze și să conducă
partidului a atras atenția asupra di
ferențelor mari care există, în ce
(Continuare in pag. a II-a>
nemijlocit activitatea de producție.

A început
recoltarea
porumbului
TELEORMAN
. Concomitent cu strîngerea
florii-soarelui. sfeclei de zahăr
și a legumelor, in județul Te
leorman se recoltează porumbul,
din soiurile timpurii. Se lucrea
ză în unele ferme ale întreprin
derilor agricole de stat Roșiori
și Alexandria. A început,
de asemenea, recoltarea si în
unitățile agricole cooperatiste
din consiliile unice Purani și
Virtoape. ■ Pînâ aseară, pe an
samblul județului, se recoltase
porumbul de pe aproape 600
hectare. în toamna acestui an
va ti. recoltat mecanizat porum
bul de pe o suprafață cu 20 000
hectare mai mare față de anul
1980. (Stan Ștefan).

TULCEA
Luni. 31 august, oamenii ogoa
relor din județul Tulcea au în
ceput recoltarea porumbului ne
solele cultivate cu hibrizi tim
purii. pe tarlale ce vor îi însămințate cu griu. Țăranii coope
ratori din Iazurile si Turcoaia
sint primii care au început
stringerea acestei culturi. în zi
lele următoare, in funcție de
stadiul de coacere a lanurilor .cu
porumb, recoltarea se va extin
de și în alte unități agricole din
județ. în consiliile unice Baia,
Cerna. Greci, unde lanurile de
floarea-soarelui s-au copt mai
repede, a început recoltarea acestei culturi. în acest an. in
județul Tulcea s-au cultivat cu
floarea-soarelui 19 486 hectare.
(N. Amihulesei).

In ziarul de azi :
RUBRICILE NOASTRE : Cuvîntul cititorilor, cuvintul
oamenilor muncii ; Fap
tul divers ; Sport ; De
pretutindeni

în agricultura:

Recolta de toamnă
să fie strînsă la timp
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Relatări din județele Buzău, Dolj
și Constanța
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I La izvoarele muncii.
La o bifurcație. șoferul de pe TV-ul de intervenții
tehnice nu mai știa încotro s-o apuce. Oprește și se
adresează unei fetișcane însoțite de un bărbat ceva
mai virstnic. „Spre Ura Mare
..Pe aici, mai sint
trei kilometri". „Dumneavoastră unde mergeți ?" „Tot
acolo". .Atunci urcați". „Mulțam frumos". Tinăra avea
trăsături fine. îmbrăcată cu elegantă discreție. ,fustă
închisă ,și bluză ca spuma. O întreb de rostul, călătoriei. Răspunde că se duce la nunta unei prietene,
nu singură, că-i soață. „Abia aștept să-mi pun costumul național", mai adaugă ea. „De ce tocmai in
cgstum național ? “ „Așa. că mi-e dor", răspunde scurt..
După citeva ore. la primăria comunei, iji biroul pre
ședintelui, intra un bărbat proaspăt ras care purta, cu
semeție ușor ascunsă, un splendid costum popular.
Abia il recunoaștem pe intimplătorul nostru insoțitor,
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A fost de față Yuzuru Murakami,
ambasadorul Japoniei la București.
Conducătorul delegației, mulțumind
pentru întrevederea acordată, a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu un
cald salut din partea parlamentului
și a poporului japonez, iar poporului
român noi succese în dezvoltarea
multilaterală a patriei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat, la rindul său, cele mai bune
urări parlamentarilor din Japonia,
intregului popor japonez prieten.
în timpul întrevederii s-a relevat
că raporturile româno-japoneze cu
nosc un curs ascendent prin dezvol
tarea schimburilor economice, tehnico-științifice și culturale, prin lăr
girea colaborării bilaterale și a conlu
crării internaționale. S-a subliniat
importanța deosebită a vizitei efec
tuate in Japonia de tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa.
Elena
Ceaușescu. vizită care a dat un nou
tmpuls relațiilor româno-japoneze, și
s-a apreciat că sint posibilități pen
tru extinderea în continuare a aces
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Străvechea cetate a Devei - martoră a unor transformări înnoitoare

Foto : Cristina Popescu

Luni, 31 august, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit pe Taha
Zaky, ministrul industriei și resur
selor miniere din R. A. Egipt, aflat
într-o vizită in țara noastră.
La întrevedere a luat parte tova
rășul loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.
Au participat Ion losefide, amba
sadorul României la Cairo, și Moha
mmed Wafic Hosny, ambasadorul
R. A. Egipt la București.
Ministrul egiptean a arătat că ii
revine deosebită onoare de a trans
mite tovarășului ‘Nicolae Ceaușescu
un cald salut și cele mai cordiale
urări de sănătate și fericire din par
tea președintelui Republicii Arabe

Egipt, Anwar El Sadat, a guvernu
lui și a poporului egiptean. In același
timp, oaspetele a dat o inaltă apre
ciere succeselor obținute de poporul
român in dezvoltarea economică și
socială a patriei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
președintelui Anwar El Sadat, gu
vernului și poporului egiptean prieten
salutul său călduros, împreună cu
cele mai bune urări de progres și
prosperitate.
în cadrul Întrevederii s-au evocat
cu satisfacție bunele relații dintre
România și Egipt, care cunosc o dez
voltare rodnică, pe multiple planuri,
pe baza importantelor măsuri stabi
lite cu prilejul întilnirilor la nivel

VALORIFICARE-INOVARE
V ic tor Popanton, cum s-a recomandat apoi. Discuție
despre zootehnie. Este și firesc, comuna numără '2 977
de vite, tot una și una. alb cu negru, ca de pe ilus
trate. Experimentatul crescător de animale vorbește
de furajarea diferențiată cu „luțemă. ghijdei și trifoi".
Aflăm și alte lucruri interesante despre pasiunea ilvenilor față de această îndeletnicire transmisă de stră
moșii lor din negura vremurilor. Ni se povestește și
despre un sport neobișnuit : cositul. Da, chiar așa. Sint
organizate competiții in care flăcăi se întrec la coasă.
Ciștigătorii se cheamă că au devenit bărbați in toată
firea.
La un moment dat nu mai sint atent la conținutul
convorbirii. Urmăresc savoarea expresiilor, curgerea
, frazelor. O incintare. O vorbire curată și proaspătă,
ca și apele repezi ale llvei Mari. 11 întreb pe Popanton
cine era tînăra care se ducea la nuntă. „O nepoată.
Anuța, este textilistă la Năsăud". Mi se spune că la
nunțile lor mireasa și mirele, perechile de onoare,
alcătuite din drușt-e și colăcari, uneori pină la 20. și
o mare parte din nuntași se îmbracă in costume popu
lare. Unii iși pun opinci, pe care le păstrează pentru
asemenea prilejuri.
„Ce să vă mai povestesc eu, poftiți și dumneavoas
tră la nunta ’Zamfirei", mă invită Popanton. .Așa o
cheamă pe mireasă
întreb. ..Nu, dar fa fi ca nunta
din poezia unui poet care s-a născut pe meleagurile
noastre. Știți dumneavoastră cine".
Aici, sus, in Munții Birgăulvi, la unul din izvoarele
pure și de început ale spiritualității românești, oamenii
iubesc deopotrivă munca și frumosul.

L-

Constantin VARVARA

narea pe cale politică, prin tratative,
a stărilor de incordare și conflict
existente în diferite zone ale lumii,
pentru Încetarea cursei Înarmărilor
și reducerea cheltuielilor militare,
pentru reluarea și întărirea cursului
spre destindere, pace și independen
ță. ceea ce corespunde pe deplin in
tereselor fundamentale și aspirațiilor
legitime ale popoarelor.
In acest cadru, a fost reliefată În
semnătatea luptei pentru indepen
dența Namibiei, împotriva politicii
rasiste agresive a guvernului mino
ritar din Africa de Sud. S-a relevat,
totodată, faptul că interesele, păcii și'
destinderii reclamă lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi
ordini economice internaționale, pre
cum și întărirea colaborării și soli
darității țărilor in curs de dezvolta
re pentru valorificarea mai largă a
posibilităților ’ de care dispun, pentru
o contribuție mai mare in lupta Îm
potriva politicii imperialiste, de forță
și dictat, pentru promovarea unor
relații de deplină egalitate intre sta
te. de respect al independenței na
ționale, al dreptului fiecărui popor
de a-și făuri destinele așa cum la
doresc.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă condială, prietenească.

tor raporturi, spre binele ambelor
țări și popoare,al cauzei păcii, destin
derii și cooperării intre toate popoare
le lumii.
Schimbul de vederi In probleme
internaționale a scos in evidență ne
cesitatea intensificării eforturilor tu
turor statelor și popoarelor pentru
oprirea agravării situației politice
mondiale, pentru soluționarea pro
blemelor conflictuale din diferite zone
ale globului numai pe cale pașnică,
prin tratative. De ambele părți s-a
subliniat rolul însemnat pe care îl au
parlamentele, parlamentarii în strin
gerea legăturilor de prietenie și cola
borare intre țări și popoare, in in
tensificarea eforturilor ce se între
prind in direcția consolidării păcii,
înfăptuirii unor măsuri concrete de
dezarmare, și in special de dezarmare
nucleară, democratizării vieții inter
naționale și edificării unei noi ordini
economice mondiale.
întrevederea a decurs într-o
atmosferă cordială, prietenească.

Ministrul industriei și resurselor miniere din R. A. Egipt

r
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Nicolae Ceaușescu a transmis, la
rindul său, președintelui Republicii
Zambia calde urări de sănătate și
fericire personală, de progres și
prosperitate pentru poporul zambian
prieten.
în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de
prietenie și colaborare romănozambiene, care au cunoscut un curs
mereu ascendent și au cuprins in ul
timii ani tot mai multe domenii de
-activitate. S-a exprimat convingerea
că și în viitor se vor lărgi și diver
sifica aceste relații pe plan politic,
economic, tehnico-știintific si in alte
domenii de interes comun, pe baza
înțelegerilor convenite cu prilejul
dialogului la cel mai înalt nivel de la
București și Lusaka. In acest cadru,
a fost subliniat rolul parlamentarilor
români și zambieni în adîndrea ra
porturilor româno-zambiene, spre
binele ambelor țări și popoare, al
cauzei păcii și înțelegerii în Europa,
in Africa și in întreaga lume,
A avut loc, de asemenea, un schimb
de vederi in probleme actuale ale
vieții internaționale. In cadrul discu
țiilor s-a relevat necesitatea de a se
acționa pentru oprirea Înrăutățirii
climatului mondial, pentru soluțio

Delegația parlamentară din Japonia
Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, luni, delegația
parlamentară din Japonia, condusă de
Ganri Yamashita, președintele Co
mitetului de conducere al lucrărilor
Dietei japoneze, care, la invitația
Marii Adunări Naționale, a efectuat
o vizită in țara noastră.
Din delegație au făcut parte Tsuruo
Yamaguchi, Hideyoshi Hirose, Mitsuo
Higashinaka, membri ai Comitetului
de conducere al lucrărilor Dietei, pre
cum și Hideo Sliindo, directorul Di
recției pentru comisii a Camerei Re
prezentanților.
La întrevedere au luat parte
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale,, Stan Soare, pre
ședintele Grupului român din Uniu
nea interparlamentară, președintele
Comisiei pentru invăfțămint, știință și
cultură, și Mihai Drăgănescu, mem
bru al Comisiei pentru industrie și
activitate economico-financiară a
M.A.N.

Urgența urgențelor

V

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, delegația Adună
rii Naționale a Republicii Zambia,
condusă de Robinson Mwaakwe
Nabulyato. președintele adunării,
care a efectuat o vizită de prietenie
in țara noastră, la invitația Marii
Adunări Naționale.
Din delegație au făcut parte depu
tății Saundres Chikwanda Zirnba,
Frederick Shumba Hapunda, Igna
tius Bulanda Ngosa, Mubita Albert
Limbo, Denny Honey Kappandula.
La întrevedere au participat
Nicolae Giosan. președintele Marii
Adunări Naționale, Constantin Teodorescu și Decebal Urdea, depufați.
A fost prezent D, B. Moombe,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
Republicii Zambia in țara noastră.
Exprimind gratitudinea sa și a
membrilor delegației pentru primire,
președintele
Adunării , Naționale
Zambiene a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut cordial și
urări prietenești din partea pre
ședintelui Republicii Zambia, dr.
Kenneth David Kaunda, iar poporu
lui român prieten succese tot mai
mari în edificarea noii societăți.
Mulțumind pentru salut și urările
ce i-au fost adresate, tovarășul
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condiții necesare ale progresului științei și perfecționării producției
Pentru orice gen de activitate teo
retică sau practică, din domeniul Iiterar-artistic sau al științei și tehni
cii, este caracteristic fenomenul de
valorificare, ceea ce reprezintă, in
tr-un plan mai larg, procesul de pre
luare. selectare și utilizare pe o
treaptă superioară a acelor valori
existente deja, rod al muncii trecute,
care pot servi la propulsarea progre
sului societății! Aceasta se realizează
prin determinarea echilibrului optim
dintre elementele tradiționale care
conservă memoria socială, a soluțiilor
cunoscute și eficiente, verificate in
practică, și inovare, această condiție
necesară a progresului și expresie a
adecvării la realitățile și cerințele
contemporaneității.
Se cunoaște, spre exemplu, că în
construcția de mașini, echipamente
și aparate pină la 80 la sută din
soluțiile științifico-tehnice și structu
rile constructive se transmit de la
produs la produs prin aplicarea prin
cipiilor tipizării, unificării, concepției
modulare și a altor forme ale stan
dardizării, și pe baza unor combinări
și alcătuiri constructive noi.
Fixarea în noile produse a ceea ce
a fost creat anterior și verificat sub

PUNCTE DE VEDERE de dr. ing. Ion HERA-BUCUR

tru anumite discipline generale sau
de profil, din învățămîntul superior,
care dezorientează prin diversitatea
conceptelor și metodelor expuse pen
tru aceeași problemă, in loc ca for
țele științifice universitare existente
să fie concentrate in vederea elabo
rării unor lucrări fundamentale uni
ce, așa cum dealtfel s-a procedat in
anumite cazuri.
Procesul de căutare permanentă a
unui echilibru optim intre valorifi
carea tradiției și inovare apare in
tr-un mod evident in arhitectură, a
cărei istorie reprezintă o succesiune
neîntreruptă de creșteri și transfor
mări, de acumulări și salturi, avind
ca moment de bază contradicția dia
lectică dintre nou și vechi. Deși tipi
zarea arhitecturii, născută din nece
sitatea industrializării acesteia — in
primul rind a implementării tehnicii
prefabricărti — a condus in prima
perioadă de aplicare a ei la lipsă
de varietate și uniformitate în fizio
nomia multor orașe, cu timpul, odată
cu deplasarea centrului de greutate
al tipizării pe elementele componen
te și module funcționale, s-au creat

toate aspectele în condițiile produc aplicarea tipizării, unificării și stan
ției și exploatării asigura un înalt dardizării cu consecințe negative in
nivel tehnic al calității obiectelor ceea ce privește intreținerea utilaje
muncii și economisirea maximă a lor, înlocuirea și procurarea pieselor
cheltuielilor materiale și de muncă de schimb etc.
necesare in toate stadiile ciclului lor
în domeniul cercetării științifice
ignorarea princi
de viată. Se scur
piului valorificării
tează termenele
se manifestă prin
creării si asimilă
cercetarea în pa
rii tehnicii noi, se
ralel, în diferite
asigură o flexibi
în confruntare
litate și mobilita
institute departa
te inaltă a fabri
mentale șl de incației și. in ulti
vățămint superior,
creatoare cu
mă instanță.- se
a acelorași pro
accelerează pro
bleme — spre egresul
tehnico- cerințele economiei xemplu tipizarea
StiintifiC în In
și’ unificarea roți
lor dințate, conce
dustrie.
Interrelația și întrepătrunderea dia perea și construirea roboților etc. —
lectică a celor două noțiuni corela și mai ales in tendința, remarcată pe
tive — valorificare și inovare — nu buna dreptate recent intr-o publicație
este întotdeauna atent luată in con de specialitate, „ca de fiecare dată
siderație. existînd uneori tendința de cînd se organizează o cercetare să
a absolutiza cerința de noutate, de a
se mări artificial ponderea soluțiilor se ia totul de la început sau să se
și construcțiilor originale in produ facă altfel decit fac alții". Acest fe
sele nou create, scumpindu-se nejus nomen se constată frecvent, dealtfel,
tificat tehnica și făcînd imposibilă și în ceea ce privește manualele pen (Continuare în pag. a III-a)

—ȘTIINȚA-

înalt de la București șl Cairo. S-a
apreciat că există premise pentru
lărgirea in continuare a cooperării
economice româno-egiptene. inclusiv
constituirea de societăți mixte în di
verse sectoare de activitate.
Abordindu-se unele probleme ale
situației internaționale actuale, s-a
relevat necesitatea reluării și con
tinuării politicii de destindere, pace
și respect al independenței naționa
le, soluționării pe cale politică, prin
tratative a stărilor de incordare si
conflict, creării unui climat de secu
ritate și largă colaborare între toate
popoarele lumii.
întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială.

GORJ : Poligon de prefabricate

prin autodotare
în cadrul întreprin
derii județene Gorj de
coastrucții-montaj s-a
realizat prin autodo
tare un modern poli
gon de prefabricate.
Dotat cu utilaje și in
stalații care asigură
un înalt grad de

mecanizare, poligonul
este prevăzut cu o ca
pacitate de 30 000 mc
prefabricate pe an, adi
că necesarul pentru cel
puțin. 1 000 apartamen
te construite în sistem
industrial. (D. Prună)

TÎRNAVENI : însemnate economii

de energie și combustibil
Pe platforma mare
lui Combinat chimic
din Tirnăveni, schim
bătoarele și recupera
toarele de căldură —
instalații de o mare
complexitate tehnică,
realizate de specialiștii
unității, in cadrul ac
țiunii de reducere a
consumului de energie
și combustibil prin
valorificarea integrală
a resurselor energetice
secundare — au făcut
ca. de la începutul
anului și pină acum,
să fie economisite pes
te 22 000 tone combus

tibil conventional, iar
consumul de energie
electrică pe tona de
carbid să fie diminuat
cu aproape 200 kWh.
în același timp, este
aplicată cu rezultate
deosebite Chimizarea
oxidului de carbon
(ars pină acum Ia
faclă), procedeu care,
la nivelul combinatu
lui, a dus la realizarea
suplimentară a 3 000
tone acid formic. 2 000
tone acid oxalic si
4 800 tone sulfat de so
diu. (Gh. Giurgiu).
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O pasiune

bănoasă
Lucrează ca electrician — pasionat de meseria lui — la Salonta. Dar asta nu-l împiedică
pe Florian Galea să mai aibă o
pasiune, în timpul liber, in pro
pria gospodărie din comuna
Avram lancu, județul Bihor :
creșterea vitelor. Gospodar des
toinic, el este și autorul unui
record in materie. Despre ce este
vorba ? De la o scroafă, îngrijită
ca la carte, el a obținut, in mai
puțin de doi ani, nici mai mult,
nici mai puțin de 51 de purcei.
Purcei de pe urma cărora a în
casat 25 000 de lei. Sumă, nu
glumă ! Acum așteaptă o nouă
„recoltă".

Fintina din

muzeu
Puțini dintre cetățenii orașului
Dorohoi — și incă și mai puțini
dintre vizitatori — știu că in
subsolul Muzeului de științe na
turale din localitate există o
fintini. O fintină care datează
de aproape 100 de ani Și care
are o adîncime, sub cota funda
ției clădirii, de 30 de metri, din
tre care 9 metri sînt cu apă. In
stalația de pompare a apei la
suprafață, cu care fintîna a fost
dotată incă de la început, func
ționează și acum. In plus, direc
torul muzeului, profesorul Cor
nelia Andriescu, ne-a dat o
veste de ultimă oră : fintina a
fost reamenajată și, odată cu re
deschiderea instituției, va furni
za apă pentru acvariu. Și asia,
pentru ca fintina să nu fie doar
obiect de... muzeu.

Ceai de

40 de grade
Deunăzi, pe strada Căpitan
Andreescu din Tirgoviște miro
sea a țuică de la o poștă. Prin
împrejurimi nu se afla nici un
restaurant. Atunci de unde
miros de țuică fiartă ? Mirosul
de țuică venea din curtea casei
lui Grigore Vasilescu.
— Producție proprie, pentru
uz personal — a încercat el să
glumească.
Dar a înghițit in sec, in mo
mentul in care i s-au găsit in
căfnară nu mț^ Jțtțți^ițe 130 kg
faceți'cd aiîia zahăr?
— Păi, cite o dulceață, cite un
ceai...
Dar explicațiile lui — ca și țui
ca — miroseau a minciună de la
o poștă.

Permis

de rezervă
Urmărită de un echipaj al mi
liției, autobasculanta condusă de
Apostol Nlcodim zbura in phuă
noapte pe străzile orașului Tg.
Neamț. In calea sa a avariat un
autoturism și o căsuță. Oprit cu
greu din cursă, cel de la volan
a recunoscut că plecase după
niște lemne. Cind i s-au cerut
actele la control, s-a constatat
că respectivul avea permisul de
conducere anulat pentru grave
abateri de la normele de circu
lație.
Și totuși, avea asupra lui vn
permis de conducere. De unde
și pină unde ? Era unul și
același permis cu cel pe care-l
declarase cu ani in urmă pier
dut, dar pe care și-l păstrase
ca... rezervă, pentru orice even
tualitate. Acum a rămas fără
nici unul. In schimb s-a ales cu
un dosar de cercetare.

| Și-au
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cinstea
Capace de ceas, un lănțișor,
un medalion, cercei... Greutate :
235 grame. Toate din aur curat.
Toate aparținind pină deunăzi
lui Constantin Fedorca din Satu
Mare. Cum iși făcuse rost de
ele ? Unele bijuterii le procura
pe căi dubioase, ilicite. Alte pie
se au fost găsite în timpul lucră
rilor pe un șantier sătmărean.
unde Fedorca era constructor.
Citeva din piesele descoperite pe
șantier; nedeclarate și nepredate
organelor in drept, au fost
însușite și de un complice.
Gheorghe Glodeanu, din comuna
Arcud. Cei doi vor da seamă
acum in fața legii, pentru că au
pierdut... aurul cinstei.

Dispariția
din dulap
Ani de zile, D. P. din Lunca
Clinicului, județul Brașov, a
muncit cu hărnicie, a ciștigat
bani frumoși, a trăit in cumpă_ ,_______
tare, iar
prisosul și l-a pus
de-o parte. Dar in loc să depună
banii la C.E.C., i-a așezat, șută
peste sută, intr-un dulap.' Zilele
trecute, cind a vrui să mai
adauge citeva sute de lei la eco
nomiile lui. mai ia banii de unde
nu-s ! 4 anunțat imediat miliția,
care a început investigațiile in
vederea prinderii răufăcătorului.
Plnă una, alta, lui D.P. i-a pierit
somnul, intrucit nu e' vorba de
o sumă oarecare, ci de veste o
sută de mii de lei I
Rubrică malizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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Urgența urgențelor în agricultură:

RECOLTA DE TOAMNA SĂ FIE STRÎNSĂ LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI!
FLOAREA-SOARELUI
buzău:

Ritmic și la nivelul graficelor—așa trebuie să se lucreze peste tot

La 25 august, în unitățile agricole
din județul Buzău, precum și in cele
din județele Brăila și Vrancea, care
livrează sfeclă la Fabrica de zahăr
din Buzău, s-a declanșat campania de
recoltare a acestei culturi. Concomi
tent, în fabrică a început prelucrarea
sfeclei, primele 550 de tone de zahăr
fiind livrate pînă ieri comerțului. Fa
brica dispune in momentul de față de
un stoc de materie primă de 3183
tone, care nu este însă suficient pen
tru asigurarea funcționării instala
țiilor la întreaga capacitate și în zilele
cind nu se poate lucra din cauza ploii.
Examinind graficele din primele șapte
zile care au trecut de la începerea
campaniei, rezultă că unitățile agri
cole din județul Buzău sînt în restan
tă față de plan cu 2 700 tone, iar cele
din Brăila — cu 4 500 tone de sfeclă.
O primă explicație a acestor rămineri in urmă ar fi ploile căzute
săptămina trecută. Dar joi. 27 au
gust, în județul Buzău a fost
o zi cu soare. în care se putea
lucra din plin. De ce s-au livrat în
treprinderii numai 1 653 tone, față de
2 485 tone cit era planificat ? După
cum am constatat, atit la Fabrica de
zahăr din Buzău, cit și in cele patru
baze de recepție au fost asigurate
condițiile de preluare a întregii can
tități de sfeclă. „Pentru această cam
panie — ne spune ing. Ion Mocanu.
directorul fabricii — am realizat 14
îmbunătățiri tehnologice, intre care
un basculator auto, cu ajutorul că
ruia capacitatea de descărcare a sfe
clei sporește cu 500 tone zilnic, timpul
de staționare a mașinilor fiind re
dus la jumătate. De asemenea, cele
patru baze de recepție sint dotate cu
utilaje de încărcare-descărcare de
mare capacitate. Avem organizate
două coloane auto totalizind 1500
tone pe zi și două navete C.F.R. a
cite 20 țle vagoane fiecare".
Iată cum decurge recoltarea la

cooperativa agricolă Smeeni. unde
cultura de sfeclă ocupă o suprafață
de 340 hectare. în cele trei zile de
lucru, datorită bunei organizări a
muncii, au fost strînse cantitățile de
sfeclă prevăzute în grafice. „Am
identificat solele unde sfecla a ajuns
la maturitate și am repartizat pe cei
200 de cooperatori, dislocatoarele și
mijloacele de transport pe aceste te
renuri" — ne spune Gheorghe Dinu,
președintele acestei cooperative. La
ferma nr. 1 întilnim echipa condusă
de Stoian Neacșu, care ne precizea
ză : „Lucrăm in acord global, fiecare
cooperator avînd repartizate 1.6 hec
tare. La o producție de 30 tone la
hectar trebuie să lucrăm de diminea
ță și pînă noaptea. In aceeași zi dis
locăm. decoletăm. încărcăm și trans
portăm intreaga cantitate de sfeclă".
Efectul lucrului în flux ? Mijloacele
de transport fac cite 4—5 curse pe zi.
Pe primele suprafețe recoltate la
cooperativa agricolă de producție
Brădeanu. producția depășește 35
tone la hectar. Cele trei echipe to
talizind 90 de oameni, lucrau de zor.
La ora 12, șoferul de pe mașina
21-BZ-2155 efectua cea de-a treia
cursă. Ritmul de recoltare și livrare
este cel prevăzut in grafic. Cit pri
vește calitatea, aceasta lasă insă pe
alocuri de dorit, multe rădăcini fiind
decoletate necorespunzător. Coope
ratorul Ion Mardale este nemulțumit
de faptul că „in grabă, unii taie
sfecla fără milă, iar coletele ies prea
mari și se pierde rrfult zahăr". Con
siderăm că situația de mai sus se da
torează lipsei de supraveghere și
control din partea șefului de fermă,
Ion Nistor, care nu și-a făcut simțită
prezența o zi întreagă la această lu
crare.
Dar restanțele din primele trei zile
de recoltare au și o altă cauză : fap
tul că nu sînt folosite și combinele.
Cooperativele agricole din consiliul

La recoltarea sfeclei de zahăr pe terenurile cooperativei agricole de producție
Smeeni, județul Buzău
Foto : C. Stoicescu

La mina Leurda : COMPLEX DE ÎNALTĂ
PRODUCTIVITATE
La mina Leurda din
bazinul carbonifer al
Văii Motruiui s-au în
cheiat. înainte de ter
men, lucrările de mon
taj la un nou complex
de abataj dotat cu me
canisme de tăiere pe

straturi înalte de căr
bune. Intrat în exploa
tare, noul complex —
incredințat
brigăzii
conduse de Mihai Gaftiniuc — funcționează,
încă din primele zile,

la parametri superiori,
asigurînd creșterea cu
peste 5 000 tone a pro
ducției de lignit livra
te zilnic de colectivul
minei Leurda. (Dumi
tru Prună).

agroindustrial Pogoanele au livrat
zilnic cu cite 60 tone de sfeclă mai
puțin. Deși în acest consiliu s-a pre
văzut ca, din 1220 hectare cultivate
cu sfeclă, 400 să fie recoltate meca
nic, deși S.M.A.-ul dispune de 4
cupluri de combine și decoletoare cu
o capacitate de 25 de hectare pe zi,
se lucrează semimecanizat. „Vom
trece mai tîrziu la recoltarea meca
nică — ne spune ing. Aurelian
Gheorman, directorul S.M.A. Pogoa
nele — deoarece avem suficientă for
ță de muncă în cimp". Curioasă op
tică să amini recoltarea mecanică
pină la vremea ploilor ! Aceeași mo
tivație ne-a oferit și directorul
S.M.A. Padina, inginer Leonida Gavrilă. Deci 8 combine și alte utilaje
pentru care s-au cheltuit citeva mi
lioane stau în curtea S.M.A.-urilor, în
loc să fie in cimp.
Din modul cum a decurs, în aceste
zile de început, campania de recolta
re și prelucrare a sfeclei de zahăr
în județul Buzău rezultă că organi
zarea muncii nu se află în toate uni
tățile la același nivel. Este de da
toria organelor agricole județene, a
consiliilor agroindustriale, a comite
telor comunale de partid să exercite
un control exigent asupra modului in
care se realizează graficele de lucru
în fiecare unitate, fermă, și formație,
pentru a se asigura strîngerea la
timp și fără pierderi a întregii re
colte de sfeclă de zahăr.

Lucian CIUBOTARU
Stelian CHIPER

dolj:

Viteze de lucru inegale de la o unitate la alta

De cîteva zile, și pe ogoarele ju
dețului Dolj a fost declanșată re
coltarea florii-soarelui. „Strîngerea
acestei culturii — preciza ing. Du
mitru Toader, director adjunct la
direcția agricolă județeană — a fost
pregătită temeinic. Pentru a răspun
de indicației conducerii partidului,
vom incheia lucrarea in maximum
opt zile de la începerea ei in fiecare
unitate agricolă". Aflăm de la trustul
județean al S.M.A. • că in unitățile
cultivatoare au fost dirijate 880 com
bine autopropulsate C—12, toate do
tate cu echipamente adecvate. Con
comitent, s-a stabilit ca la strîngerea
acestei culturi să se lucreze in for
mații mari, complexe, cărora să li se
asigure intreaga asistență tehnică.
Care este situația la zi ? Din da
tele statistice reiese că pînă ieri, 31
august, floarea-soarelui a fost strînsă
și transportată de pe 2 100 hectare.
Din cele 31 de consilii unice agroin
dustriale cultivatoare, recoltarea a
fost declanșată in unitățile din 10
consilii, intre acestea aflindu-se cele
din zonele Calafat, Măcieșu de Jos,
Plenița, Horezu-Poienari. Băilești etc.
La ferma I.A.S. Craiova, din ca
drul consiliului agroindustrial Circea. vineri, înainte de prinz, se aflau
in lanuri 8 combine. Marin Mihăilescu, președintele consiliului, ne in
formează că toate utilajele funcțio
nează ireproșabil. Ca urmare,
in
mai puțin de o zi și jumătate, fioarea-soarelui a fost recoltată de pe
mai bine de 30 hectare. „Transportul
la baza de recepție se desfășoară în

ritm cu recoltarea, preciza interlocu
torul. în zilele următoare, pe mă
sură ce capitulele se vor coace,
lucrările vor începe și in cooperati
vele agricole. De fapt, specialiștii
noștri urmăresc in permanență evo
luția stării de vegetație, pentru ca,
la momentul potrivit, să dea cale li
beră combinelor in lanuri"
Dacă in unitățile din acest consi
liu agroindustrial se acționează cu
grijă Dentru a nu se pierde nimic din
recoltă, nu același lucru se întîmplă
în alte cooperative agricole. Astfel,
la C.A.P. Bistreț. din consiliul agro
industrial Catane. ținînd seama de
starea culturilor, recoltarea floriisoarelui putea începe incă din prima
parte a săptăminii trecifte, dar lu
crările au fost tărăgănate mult de
cadrele de qpnducere din această
unitate. Situații de asemenea natură
se întilnesc și în cooperativele agri
cole din Moțăței. Băilești etc., care
au întîrziat nepermis de mult înce
perea recoltării florii-soarelui.
După Consfătuirea de lucru de la
C.C. al P.C.R., organele județene de
partid și agricole au luat măsuri energice pentru impulsionarea re
coltării florii-soarelui. Trebuie ur
mărit in permanentă ca viteza zil
nică de aproape 5 300 hectare, pre
văzută la această lucrare, să fie atinsă
in cel mai scurt timp, astfel îneît re
coltarea florii-soarelui să se poată
încheia în timp scurt și fără pierderi.

Nicolae PETOLESCU
corespondentul „Scinteii"

Un cuprinzător program pentrn dezvoltarea agriculturii
(Urmare din pag. I)
în urmă de multi ani de zile și ale
căror planuri de redresare nu se
realizează tocmai datorită ineficien
tei activității practice desfășurate în
acest scop. Aceasta depinde, fără în
doială. in primul rind de spiritul de
răspundere al oamenilor puși să
conducă și să organizeze activitatea
în agricultură. Trebuie, spunea secre
tarul general al partidului, să ju
decăm oamenii nu după vorbe și re
ferate, ci după producțiile pe care
le-au realizat și să punem oameni,
pasionați, pricepuți, hotăriți să asi
gure înfăptuirea prograțnului de
dezvol’are a agriculturii.
Un șir de probleme importante de
care depinde dezvoltarea producției
agricole, dealtfel subliniate in repe
tate rînduri de conducerea partidu
lui, de secretarul său general, trebuie
Să-și găsească mai rapid rezolvarea.
Aceasta se referă, așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la în
făptuirea mai rapidă, mai hotărită a
programului de mecanizare com
plexă a agriculturii, la realizarea
neintirziată a mașinilor agricole
aprobate, crearea unor soiuri de
înaltă productivitate și eliminarea cu
desăvirșire a practicii de a folosi se
mințe. de exemolu la griu, din gene
rația a patra, la crearea unor noi
soiuri atit pentru cereale, pentru
plante tehnice, cit șl pentru legume
etc. Intr-un cuvînt. este necesar să
se treacă mai hotărit la legarea ac
tivității de cercetare. de creare, a
noi soiuri, de ceea ce cere practica
producției agricole.
Primul pas pentru aplicarea măsu
rilor stabilite la Consfătuirea de
lucru pe problemele agriculturii de
la C.C. al P.C.R. îl constituie execu
tarea in cele mai bune condiții a

scop, consiliile populare, comunale,
lucrărilor agricole de toamnă —
orășenești, județene, ținînd seama
strîngerea la timp și fără pierderi a
de atribuțiile pe care le au in con
recoltei, însămințarea griului și or
ducerea activității agricole, au dato
zului la un inalt nivel, care să garan
ria să asigure executarea la timp a
teze realizarea producțiilor mari pre
lucrărilor agricole. De asemenea,
văzute a se obține în 1982. în lumina
este necesar ca organele și orga
sarcinilor formulate de tovarășul
nizațiile de partid să acționeze pen
Nicolae Ceaușescu, la toate culturile
tru cunoașterea măsurilor stabilite
trebuie să șe muncească in formații
la consfătuire, a elementelor noi cu
mari, specializate, lichidîndu-se cu
prinse in cuvintarea tovarășului
desăvirșire depozitarea in cimp. pe
Nicolae Ceaușescu și să se treacă
pămînt. In ce privește insămințările,
fără intirziere la aplicarea lor. Dis
in mod obligatoriu trebuie să se în
cuțiile și analizele care vor avea loc
scrie in perioadele cele mai bune,
la județe și in unitățile agricole tre
respectindu-se întocmai structura
buie să asigure ca oamenii, înțelesoiurilor care urmează să fie dUltigind importanța acestor măsuri, să
vate. utilizindu-se numai semințe
participe cu toată puterea lor de
selectate și tratate. Pentru asigura
muncă la înfăptuirea lor. Iar aceasta
rea densității optime, cea mai mare
atenție trebuie acordată pregătirii
trebuie să se reflecte in modul in
terenului pentru a se asigura un pat
care se vor desfășura lucrările de
toamnă, toate acțiunile vizînd îmbu
germinativ bun, iar suprafețele cu
nătățirea' activității in toate sectcaunțiditate mare, să fie lucrate in mod
special. Trebuie să facem totul ț —
rfelfe agriculturii. ,.
:
sublinia sg-pfetarul; general aț-'Ț>ai*ti^ isr | Ră.spunzînd cu tot elanul chemări
ciulul — pentru ca arăturile și' inșă- ' lor* și îndemnurilor adresate de tova
mințările să" pună o bază trainică
rășul Nicolae Ceaușescu la consfă
pentru recolta anului 1982.
tuire, comuniștii din agricultură ță
La consfătuire s-a subliniat pe larg
rănimea, toți oamenii muncii de la
că una din condițiile valorificării de
pline a potențialului agriculturii,
sate sint chemați să muncească fără
întăririi unităților agricole o consti
preget pentru îmbunătățirea radicală
tuie perfecționarea activității de con
a activității, să obțină producții spo
ducere a agriculturii de către orga
rite, la nivelul sarcinilor mari ce re
nele de partid și de stat. In acest
vin agriculturii in acest cincinal.

Colectivul întreprinderii „Metaloglare a fonturii din față". La primele
lui de punere in funcțiune cu circa
80 Ia sută.
tehnica" din Tg. Mureș asigură do
mașini era o piesă de mare diametru;
Intr-adevăr, prin măsurile hotărîte
se prelucra greu, din care cauză, in
tarea tehnică a numeroase Întreprin
și aplicate de lucrătorii secției meca
realizarea tricotului, apăreau abateri
deri textile din țară și exportă
de pină la 5 sutimi. Pentru remedie
nică II, in colaborare cu filiala „Meproduse (mașini și utilaje textile)
talotehnica" a centrului de cercetări
într-un număr de 17 țări. Aici, per
rea acestei defecțiuni am propus și
științifice și inginerie tehnologică al
severenta preocupare a inginerilor și
aplicat următoarea soluție : reduce
rea numărului de praguri de Ia 24 la
Centralei industriale de utilaje pen
muncitorilor, care in fapt hotărăsc
tru industria ușoară, randamentul
numai două. Efectul : diminuarea, la
nivelul tehnic și calitatea mașinilor
mașinii J.A.R.-201 a crescut cu peste
și utilajelor pe care le concep și le
fiecare operație, a consumului de
40 la sută față de mașinile seriei zero.
energie cu 60 la sută ; economie de
fabrică, a fost încununată de multe
Această competiție pentru calitatea
reușite in ultimii ani. Cu nu mult
scule, de manoperă și realizarea unui
ireproșabilă a acestui nou produs ro
tricot de o calitate ireproșabilă". Do
timp in urmă, in întreprindere a fost
mânesc a făcut ca, in foarte scurt
omologat un nou produs care, prin
vedind inventivitate și răspundere
timp, mașina J.A.R.-201 să aibă per
parametrii săi tehnico-funcționali
muncitorească, îmbunătățiri similare
formanțe tehnice și calitative deose
au aplicat maistrul principal Kubik
înalți, se situează la nivelul celor mai
bit de inalte. Un
bune realizări si
singur exemplu :
milare pe plan
la tricotul ..ja
mondial. Este vor
La
întreprinderea
„Metalotehnica"
—
Tg.
Mureș,
în
urma
card
ajur" pon
ba de mașina de
tricotat rectilinie
aplicării a numeroase îmbunătățiri constructive și tehnolo derea deșeurilor
in totalul firelor
automată cu me
gice, se fabrică o mașină textilă cu performanțe tehnice consumate a scă
canism .jacard tip
J.A.R.-201, prima
zut de la 8.11 la
și calitative de nivel mondial
sută (la mașina
mașină textilă de
seria zero)
Ia
concepție origina
4.63 la sută (in
lă. cu comenzi
Gabor, lăcătușii Vasile Moronfălean,
electronice ale funcțiunilor și selec
probele de tip), iar stagnările (din ca
loan Rusu (și nu numai ei) la ansam
uza mașinilor) — de la 5,39 la sută la
tarea mecanică a acelor. Mașina
blul „bătăi tamburi jacard", la pro
4,36 la sută ; sînt performante care, pe
are in componența sa circa 100 000 de
tecția cuplajului de antrenare, la sis
baza tabelului comparativ întocmit de
piese și peste 2 000 de repere, la rea
temul de rulare a căruciorului, la
Institutul de cercetări textile, sînt si
lizarea ei contribuind nu mai puțin
mecanismul de pornire-oprire ș.a. ;
milare (și superioare chiar) mașinilor
de 1 000 de muncitori, maiștri, tehni
îmbunătățiri care au dus la mărirea
aduse din import. Este de remarcat
cieni și ingineri din întreprindere.
siguranței în funcționare, creșterea
că, in anul 1980, sporul de beneficiu
— Recunoaștem — ne spune ing.
fiabilității și, odată cu acestea, a pro
realizat pe seama celor 205 mașini
Henter Pal, tehnologul secției meca
ductivității muncii.
fabricate însumează 31 milioane lei,
nică II — că această mașină, reali
—
Uneori,
opririle
accidentale
—
iar prin reducerea importului — efor
zată după o pregătire extrem de mi- ’
aflăm
de
la
inginerul
Kosa
Barna
—
tul valutar al țării a fost diminuat,
nuțioasă și asimilată in timp record
pot avea drept cauză lipsa persona
in aceeași perioadă, cu 49 milioane
(doar 6 luni), a avut la primele tes
lului de exploatare calificat, potrivit
lei valută. Aceste rezultate sînt rodul
tări și unele imperfecțiuni. Unele
normativelor stabilite. Mai ales la
celor peste 3 000 de îmbunătățiri con
le-am sesizat noi : altele — benefi
componentele electrice, electromeca
structive aduse acestei mașini, care
ciarii. Pătruns de spiritul înaltei răs
nice și electronice. Am avut in ve
ilustrează preocuparea acestui colec
punderi muncitorești față de lucrul
dere și acest aspect, dar nu in dauna
tiv pentru ridicarea continuă a cali
bine făcut, de grija consecventă pen
calității mașinii. Dimpotrivă. în creș
tății și competitivității acesteia. „Dar
tru prestigiul „mărcii" întreprinderii,
terea performanțelor Iată numai un
familia acestei mașini — ne spune
colectivul secției a făcut și aplicat,
dr. ing. Koiozsvari Zoltan, șeful fi
exemplu : înlocuirea releelor „Reed"
din proprie inițiativă, numeroase
propuneri de îmbunătățiri construc
cu circuite electronice a dus ia creș
lialei «Metalotehnica» a centrului de
terea siguranței în funcționare și la
cercetări științifice și inginerie teh
tive și tehnologice, lucru ce a permis
reducerea
costului
de
producție
cu
nologică
al Centralei industriale de
perfecționarea continuă și în timp
1 800 lei pe mașină. Ne preocupă, de
record a acestei mașini.
utilaje pentru industria ușoară —
asemenea. înlocuirea opritoarelor
continuă cu executarea prototipului
Intr-adevăr, de la executarea se
mașinii J.A.R.-202 și 203 cu micropro
electromecanice cu opritoare fotoelecriei zero la trecerea la producția de
tronice. Un alt amănunt : prin autocesor, care oferă posibilități de a
serie, muncitorii secției mecanică II
utilare am soluționat, într-un mic la
executa o gamă de finețe sporită și
(și nu numai ei) au aplicat numeroa
se îmbunătățiri. Ne oprim în fața
borator foto, fotografierea și cardarea
asigură o și mai mare siguranță în
plăcilor pentru circuitele imprimate :
acestei mașini de mare complexitate
funcționare".
și eficiență. „Vedeți acest reper? —
avem standuri de probă pentru încer
Gheorghe GIURGIU
ne spune muncitorul specialist Ște
carea subansamblelor mașinii J.A.R.corespondentul „Scinteii"
fan Chirilă. Se numește „cama de re
201, ceea ce duce la scurtarea timpu

Experiența bună

să fie extinsă
și in alte cooperative
In unitățile agricole din jude
țul Constanța, recoltarea celor
9 412 hectare de fasole se apro
pie de sfirșit. Producția înregis
trată este, practic, dublă față de
cea obținută anul trecut, dar sub
nivelul evaluărilor făcute de
specialiști.
Minusurile de recoltă se dato
rase, in primul rind, faptului că
lucrările de dislocare și treierat,
lucrări care trebuiau făcute in
funcție, de stadiul de coacere,
s-au prelungit mult, depășind o
lună de zile, timp in care s-au
înregistrat pierderi prin scutu
rare. Așa, de pildă, la C.A.P.
Flntinele, in cinci zile au fost
dislocate numai 60 hectare,
ritm care explică de ce a durat
atit de mult recoltarea întregii
suprafețe de 200 hectare. La
C.A.P. Cobadin s-au înregistrat
15—20 la sută spărturi și ’*>11te impurități. Ca urtT / a
unor deficiențe asemănătoare,
fasolea de la C.A.P. Basarabi a
ajuns la baza de recepție cu 46,5
la sută spărturi și corpuri străi
ne, cea de la I.A.S. Pietreni —
cu 52 la șută, iar de la I.A.S.
Ciocîrlia — cu 43 la sută. Aducind deci la bază corpurile străi
ne, numeroase unități au lăsat
în cimp, prin scuturare, mari
cantități de boabe intregi, care
au dijmuit recolta.
Referindu-se la această pro
blemă, tovarășul inginer Gheor
ghe Anghel, director general ad
junct al direcției agricole, afir
ma că, in ultimul timp, au fost
făcute unele modificări la toba
combinei, scoțindu-se șinele care
spărgeau boabele, ceea ce a re
dus mult procentul celor sparte.
De ce nu s-a găsit această solu
ție mai înainte, in perioada de
probe? De asemenea, în unită
țile in care au mai rămas supra
fețe de dislocat, lucrarea se face
manual, prin mobilizarea tuturor
cooperatorilor. Este cazul coope
rativelor agricole Olteni, Cerchezu, Chiroaga și altele.
Ar trebui ca aceste soluții să
fie generalizate și la cooperati
vele agricole din Șipote și Corbu
de Sus, care mai au rte treierat
fasolea de pe S5 hectare fieca
re, din 200 și, respectiv, 300 hec
tare cultivate de cele din Topalu, care au încheiat dislocarea,
de cele din Negrești, Zorile,
Carvăn etc.

George MIHAESCU
corespondentul

„Scinteii"
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CONSTANȚA

Materialele refolosibile
valorificate cu grijă

Energeticienii din secția „electro"
a Combinatului chimic din Rimnicu
Vilcea, sub indrumarea maistrului
Alexandru Bîrsan, au reușit, în pri
mele șapte luni ale acestui an, să
recupereze și să recondiționeze în
semnate cantități de piese și ma- ’
teriale. Din cablurile electrice sub
terane scoase din funcțiune s-au
recuperat 11 250 kg plumb, 9 000 kg
cupru, 700 kg aluminiu și 800 kg
fontă ; de la contoarele electrice de
inaltă tensiune s-au colectat 4.20
kg argint pur și 37,9 kg deșeuri de
argint, provenite de la contactele
din cupru argintate. De asemenea,
renunțindu-se la unele casări, s-a

O

reușit să se recondiționeze și să se
pună în funcțiune electromotoare
in valoare de 1 025 331 lei, relee
maximale de curent și tablouri electrice de contorizare și centrali
zare in valoare de peste 400 000 lei,
s-au recondiționat sute de metri de
cablu de inaltă tensiune. Acțiuni
similare au fost întreprinse și in
secția „electro-utilități", unde au
fost recuperate din electromotoare
casate 10 200 kg de fontă și 2 700
kg de cupru, iar din cabluri elec
trice scoase din funcțiune — 1800
kg aluminiu, 600 kg plumb și 500
kg cupru. (Gheorghe Ispășoiu, teh
nician, Rimnicu Vîlcea)

invitație

Orașul Tirgu Lăpuș este situat la
50 de kilometri de Baia Mare și
figurează in documente ca primul
oraș din Țara Lăpușului. Localita
tea are 13 sate, cu o populație de
aproape 15 000 locuitori. Aici se
realizează anual o producție indus
trială de peste 350 milioane lei. în
unitățile economice și în instituți
ile orașului lucrează peste 6 000 de
oameni ai muncii. Sectorul agricol
cuprinde opt cooperative agricole
de producție, care dețin o suprafa
ță de 23 000 hectare teren agricol ;
cooperativele agricole au 8 000 de
bovine, peste 14 000 de ovine. Prin
tre obiectivele noi, care au luat
ființă in ultimii ani, se numără unitatea forestieră, de exploatare și
transport, fabrica de scaune, fabri
ca de produse lactate, fabrica de
piine, cooperativa meșteșugărească
„Țibleșul", ingrășătoria de berbecuți, complexul zootehnic al C.A.P.
In oraș există 58 de unități co
merciale. care și-au mărit in ulti
mii ani spațiile cu 1 500 mp. In cin-'
cinalul 1976—1980 s-au construit și
dat in folosință peste 500 de apar
tamente, 2 cămine de nefamiliști a
cite 264 locuri, o creșă cu 100 de
locuri, s-a introdus apa potabilă
in tot orașul, s-au construit și dat
în folosință două centrale termice,
în oraș funcționează 32 de unități
școlare, cu peste 3 500 de elevi și
243 cadre didactice. Să nu uităm
nici unitățile preșcolare, in număr
de 14, cu peste 700 de copii. Liceul
industrial minier pregătește an de
an cadre pentru unitățile de pro
fil din zonă. Orașul mai are o casă
de cultură, 8 cămine culturale să
tești. două secții de teatru popular,
formații cultural-artistice de amaIn ce privește dezvoltarea viitoa-

re, printre cele mai importante obiective ce se vor da în folosință
în actualul cincinal se numără ejtploatarea minieră Lăpușna, peste
500 de apartamente noi. iar baza
de producție a cooperativei de con
sum va crește mult.
Cind veți vizita Maramureșul, vă
poftim și in orașul nostru. Să ve
deți lucrurile mindre ieșite din
mîinile oamenilor de aici. (Florea
Petruț, Tirgu Lăpuș, județul Mara
mureș)
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Termenele
legale
nu

sînt

facultative
încă din luna aprilie 1980. între
prinderea de autocamioane din
Brașov are de recuperat de la Re
gionala de căi ferate din aceeași
localitate 275,25 lei, contravaloarea
unor produse deteriorate în timpul
transportului. Potrivit procedurii
legale, pentru recuperarea acestui
prejudiciu, am introdus la Oficiul
juridic și la arbitrajul din cadrul
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor cererea de arbitra
re nr. 15490 din 26 aprilie 1980.
Dar, de mai bine de un an. cu toa
te că am revenit de cîteva ori,
acest litigiu nu a fost soluționat.
Intrucit nici in alte cazuri nu se
respectă termenele prevăzute de
normele procedurii arbitrale refe
ritoare la soluționarea litigiilor de
mică valoare, solicităm forurilor de
resort să ia măsuri pentru asigura
rea operativității necesare in re
zolvarea unor astfel de litigii. (Teo
dor Silaghi, șeful compartimentului
juridic de la întreprinderea de au
tocamioane din Brașov)

PE SCURT. DIN SCRISORI
• înnoirea producției. La întreprinderea de reparat utilai electric
Cîmpina s-au asimilat sau sint în curs de asimilare mai ’multe pro
duse noi pentru sectoarele minier și petrolier. Cîteva dintre acestea ;
celule de 6 kV montate pe sănii pentru electrificarea instalațiilor de
foraj ; pupitru dispecer pentru telemecanizarea. comanda și urmărirea
centralizată a sondelor de țiței in pompaj ; echipamente aferente rețelei
de control centralizat prin radio al cimpurilor de sonde ; ansamblu dis
tribuitor de joasă tensiune pentru instalații de foraj etc. (Ion Negrei,
I.R.U.E.-Cimpina). • Printre gropi și hirtoape. In urmă cu citiva ani
a fost asfaltată șoseaua Craiova — Argetoaia. A rămas însă neasfaltată
o porțiune de 7 km. pe raza județului Mehedinți, pină la joncțiunea cu
șoseaua națională București — Timișoara. Drumul respectiv nu este în
treținut corespunzător, este plin cu gropi ; mașinile care transportă
schimburile de mineri în orașul Motru. autocamioanele și alte autove
hicule se deplasează greu în această zonă. Sugerăm Direcției județene
de drumuri și poduri Mehedinți să intervină cu mai multă promptitu
dine pentru înlăturarea acestor neajunsuri. (I. Cismaru, Aleea Someșul
Rece nr. 22. București). • Zestrea edilitară a orașului Hațeg, județul
Hunedoara, sporește de la un an la altul. în centrul civic al localității
se află în stadiu de finisare clădirile noului și modernului spital de
200 locuri și a cinematografului de 350 de locuri. (Nicu Sbuchca, orașul
Hațeg). • Energie electrică economisită. Oamenii muncii din industria
municipiului Giurgiu au economisit. în acest an. 7 392 800 kWh energie
electrică. In acțiunile de economisire a energiei electrice
___ _ se
. _ situează
în frunte colectivele de oameni ai muncii de la Grupul de șantiere al
T.C.I.A.Z.. fabrica de zahăr, de la baza de aprovizionare și desfacere
a produselor petroliere, șantierul naval etc. (Traian Barbălată, activist
cultural,. Giurgiu).
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Excelenței Sale Domnului general-locotenent (r)
GREGORIO CONRADO ALVAREZ ARMELINO
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO
Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Orientale
a Uruguayului, am deosebita plăcere de a vă adresa sincere felicitări și cele
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul
și nrosperilatea poporului Uruguayan.
îmi exprim convingerea că relațiile româno-uruguayene vor înregistra o
continuă dezvoltare și diversificare pe multiple planuri, in interesul celor
două țări și popoare, al cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România. a primit, luni, pe
Taha Zaky, ministrul industriei și re
surselor miniere din Republica Ara
bă Egipt, care efectuează o vizită în
țara noastră.
Cu acest prilej au fost discutate
posibilitățile pentru dezvoltarea în
continuare a colaborării economice
dintre cele două țări în spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul în

tîlnirilor și convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Anwar
El Sadat.
La întrevedere, care s-a desfășurat
intr-o atmosferă cordială, a luat
parte loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.
Au participat Ion Iosefide. amba
sadorul României la Cairo, și Mo
hammed Wafic Hosny, ambasadorul
Republicii Arabe Egipt la București.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegra
mă de felicitare lui Leon Mebiame,
prim-ministru, șef al Guvernului Re
publicii Gaboneze, cu ocazia învestirii
sale în această funcție.
In telegramă se exprimă convinge
rea că bunele relații de prietenie și
cooperare existente între țările noas
tre se vor amplifica șl diversifica în
folosul popoarelor român și gabonez,
al păcii și înțelegerii internaționale.

Republicii Socialiste România

Secretarul/ general al Partidului So
cialist din Chile. Clodomiro Almeyda.
care a făcut o vizită in tara noastră
la invitația C.C. al P.C.R., a părăsit,
luni dimineața. Caoitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de tovară
șii Virgil Cazacu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R. și Dumitru Turcuș.
adiunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.
★

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice Internationale, a avut
luni o întrevedere cu delegația Adunării Naționale a Republicii Zam
bia. condusă de Robinson Mwaakwe
Nabulyato. președintele Adunării.
Au fost abordate aspecte ale coo
perării româno-zambiene în domenii
de interes comun, fiind relevate noi
căi si mijloace de extindere și di
versificare a schimburilor comercia
le bilaterale, pe baza înțelegerilor
convenite cu prilejul întîlnirilor la
nivel înalt.
A participat D. B. Moombe. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii I 'mbia în țara noastră.
Luni, del*»?hția parlamentară zambiană, condusă de Robinson Mwaak
we Nabulyato, președintele Adunării
Naționale a Republicii Zambia, care,
la invitația Marii Adunări Naționa
le. a efectuat o vizită în țara noastră,
a părăsit Capitala.
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de Virgil Teodorescu,
vicepreședinte al M.A.N., de alți deputați.
A fost prezent D. B. Moombe, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Zambia în țara noastră.
★

La 31 august, tovarășul Virgil Ca
zacu, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R..
a primit pe tovarășul Simon Sanchez
Montero, membru al Comitetului
Executiv, secretar al C.C. al P-C. din
Spania, care se află în țara noastră,
la invitația C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej s-a procedat la o
informare reciprocă privind preocu
pările celor două partide, exprimindu-se, de ambele părți, satisfacția
față de evoluția ascendentă a rapor
turilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din Spa
nia, care se dezvoltă în spiritul sti
mei și respectului reciproc, al înțilnirilor și convorbirilor rodnice dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, și Santiago Carrillo, secretar
general al Partidului Comunist din
Spania, în interesul poporului român
și poporului spaniol, al cauzei păcii,
securității și independenței naționale,
al colaborării și înțelegerii între po
poare. In cadrul întilnirii s-au abor
dat și unele aspecte actuale ale si
tuației internaționale.
Convorbirea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.
★

Luni după-amiază, tovarășul Virgil
Trofin, viceprim-ministru al guver
nului, mi' Irul minelor, petrolului și
geologiei
primit pe prof. dr. Ki-

zilei

t

★

Delegația parlamentară din Japo
nia, condusă de Ganri Yamashita,
președintele Comitetului de conduce
re a lucrărilor Dietei japoneze, care,
la invitația Marii Adunări Naționale,
a efectuat o vizită în țara noastră, a
părăsit Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
parlamentarii japonezi au fost salu
tați de Virgil Teodorescu vicepre
ședinte al M.A.N., Stan Soare, pre
ședintele Grupului român al Uniunii
Interparlamentare, președintele Co
misiei pentru învățâmînt, știință și
cultură, alți deputați.
Erau prezenți Yuzuru Murakami,
ambasadorul Japoniei la, București,
și membri ai ambasadei.
★

Și in această toamnă cartea româ
nească este bine reprezentată la tra
diționalele tirguri internaționale de
profil. Pentru tirgul din capitala so
vietică, care va avea loc intre 2 și
8 septembrie, au fost selectate circa
1 400 de titluri — carte social-politică,
științifică, tehnică, de largă informare
despre România, beletristică, de artă,
pentru cOpii și tineret, antologii bl- lingve, volume in limbi de largă cir
culație.
Un bun prilej de etalare a produc
ției noastre editoriale actuale îl va
oferi și Tîrgul internațional de carte
de la Sofia (15—21 septembrie). Din
cele circa 850 de titluri care vor fi
prezentate aici o pondere însemnată
vor ocupa lucrările de literatură so
cial-politică, precum și volumele de
beletristică, aceasta din urmă repre
zentată prin antologii de folclor, cărți
de valorificare a moștenirii noastre li
terare. de teatru, poezie și proză con
temporană, printr-o serie de tălmă
ciri din literatura bulgară.
(Agerpres)

Valorificare- inovare
(Urmare din pag. I)

posibilități de variație în asamblare
și de flexibilizare în timp a spațiului
arhitectural.
Valorificarea în știință, tehnică și
producție nu este specifică numai
producției contemporane. aceasta
fiind un atribut care a caracterizat
producția socială in toate perioadele
și secțiunile ei. In fiecare perioadă
istorică dată, stadiul de dezvoltare al
științei și tehnicii a depins nu numai
de caracterul orinduirii sociale, res
pectiv de nivelul forțelor de produc
ție, ci și de valorificarea bagajului
de cunoștințe acumulat in perioada
premergătoare. In acest sens, valori
ficarea are un caracter general și
trebuie privită drept o condiție obli
gatorie a dezvoltării producției, teo
ria generală a valorificării cuprinzind totalitatea cunoștințelor care
exprimă legitatea dezvoltării lumii
materiale și a sistemelor care-o com
pun, de pe poziția unității dialectice
a raportului dintre ele.
Orientările fundamentale ale ac
tualului cincinal avind drept obiectiv,
după cum s-a arătat la Congresul al
II-lea al Consiliului oamenilor mun
cii, nu atît crearea de noi unități
economice, cit ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al potențialului exis
tent, care trebuie valorificat intr-un
mod superior, impune, după opinia
noastră, o serie de reconsiderări de
ordin conceptual din partea factori
lor cu preocupări pe linie de cerce
tare. proiectare și inginerie tehnolo
gică, in comparație cu scopurile ur
mărite in cincinalele trecute. Bună
oară, acțiunile de modernizare a ca
pacităților de producție existente, de
eliminare a locurilor inguste, de me
canizare și robotizare a fabricației
încep să aibă prioritate absolută în

• INELELE LUI SA
TURN Cercetătorii de la
laboratorul din Pasadena (Cali
fornia — S.U.A.). analizind re
zultatele zborului lui „Voyager2". au emis ipoteza că inelele
Iui Saturn ar putea să fie res
turile vechilor sateliți ai plane
tei. transformați în pulbere în
urma nenumăratelor ciocniri
dintre ei. După părerea lor.
semne ale acestor ciocniri exis
tă si in prezent in jurul lui Sa
turn. Astfel, unii dintre nume
roșii săi sateliți seamănă cu
sfărimăturile unor "ornuri ce
rești mai voluminoase.
Noile date recepționate Ia Pa
sadena par să indipe. de aseme
nea. că cea mai mare parte a
formelor de relief de pe satelitul
Encelade au o vîrstă de numai

preocupările proiectanților construc
tori și tehnologi, iar in acest cadru
teoria valorificării, cu principiile pe
care se sprijină, trebuie să-și gă
sească un teren vast de aplicare.
Referindu-ne în sensul celor de mai
înainte la un singur domeniu — cel
al tipizării produselor, unde pină
acum accentul s-a pus pe latura
selectivă — vom constata că pre
ponderente devin acțiunile axate
pe dezvoltarea aspectelor construc
tive, adică realizarea de familii, serii
unitare și sisteme de produse "Com
puse din blocuri funcționale, module
și grupuri tehnologice, adaptate cit
mai fidel cerințelor tehnologice sub
aspectul consumurilor energetice,
productivității, puterii necesare, ma
sei de metal încorporat in obiecte
etc. Aceste sisteme tehnice modulizate, realizate în general din elemen
te constructive deja existente, cărora
li se dau întrebuințări noi. întruchi
pează in cel mai înalt grad princi
piile de bază ale teoriei valorificăriiTotodată, modulele și grupurile teh
nologice tipizate și omologate repre
zintă elemente de mare flexibilitate
și adaptabilitate pentru modernizarea
diferitelor segmente ale fabricației și
elirpinarea locurilor inguste din sec
țiile și sectoarele de producție.
Promovarea principiilor valorifică
rii și succesiunii intr-o măsură mai
accentuată decit pină acum in în
treaga activitate economico-socială
nu presupune, așadar, diminuarea în
plan teoretic și practic a tendinței
spre inovare și modernizare, ci Utili
zarea mai eficierită, cu mai multă
responsabilitate a potențialului exis
tent, sub forma resurselor materiale
și umane, a soluțiilor științifice și
tehnice, a cunoștințelor, experienței
și tradiției.

aproximativ 100 milioane de ani
și ar putea fi rezultatul erupții
lor de apă sau materie încălzită
din adincurile acestui satelit, si
milare fenomenului vulcanic.
Potrivit opiniilor avansate de
specialiștii americani. Encelade
ar fi un satelit activ, care ar
avea un nucleu cald, rezultat al
interacțiunii forțelor gravitațio
nale ale planetei Saturn și sate
litului acesteia. Dione, între care
evoluează Encelade. O altă des
coperire considerată interesantă
de către specialiștii americani o
constituie faptul că satelitul
Titan — singurul din sistemul
solar care are o atmosferă pro
prie — este lipsit de ionosferă.
Explicația fenomenului nu se
cunoaște, dar descoperirea este
apreciată ca fiind de o impor
tanță deosebită pentru înțelege

19.45 Oălătorie prin tara mea. Facerea
lumii la Berbești. Reportaj de
scriitorul Dinu Săraru
10.15 Teatru TV. „Cabana" de Claude
Bonnefoy. Premieră pe tară. Tra
ducerea și adaptarea de Vlrgll
Dănclulescu și Radu Vasillu. In
terpretează : Margareta Ppgonat,
Gheorghe Cozorici, Vasile Nitulescu. Regla artistică : Cornel popa
22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Film serial pentru copil. Micul
prinț. Reluarea ultimului episod
19.50 Vechi melodii populare
20,15 Viata economică a Capitalei
20,45 Publicitate
20.50 Seară de balet
21.45 Din muzica și dansurile popoarelor
22,15 Telejurnal
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Cronica

Luni au continuat lucrările celui
de-al XVI-lea Congres internațional
de istorie a științei, prestigioasă mani
festare ce reunește in aceste zile în
capitala României un mare număr de
riakos Zachos. președintele firmei i savanți de pe diferite meridiane ale
„Public Petroleum Corporation of
globului. Nobila deviză „Știință și
Greece" din Atena. A fost examinat
tehnologie, umanism și progres", sub
stadiul relațiilor de cooperare între
care se desfășoară congresul, prile
organizațiile românești de profil și
juiește fructuoase schimburi de in
firma din Grecia in domeniul cerce
formații și opinii, o cuprinzătoare
tării geologice, forajului și exploată
trecere în revistă a celor maf de
rii petrolului și gazelor, evidențiinseamă realizări ale geniului uman
du-se, în contextul general al relații
in cele mai diverse domenii, a mo
lor economice bune existente între
dului în care progresele științei și
cele două țări, noi posibilități pen
tehnicii se regăsesc în plan social.
tru dezvoltarea acestei cooperări.
Folosirea cuceririlor științei în sluj
ba omului, exclusiv în scopuri paș
*
/
nice, a constituit tema dominantă a
Luni, tovarășul Cornel Onescu.
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Româ
nia. a primit delegația Secretariatu
lui Sindical Internațional al Partidu
lui Socialist din Chile, condusă de
Rolando Calderon, membru al Co
PROGRAMUL 1
mitetului Central al Partidului Socia
9,00 Teleșcoală
list din Chile, secretar general al
10,00 Șoimii patriei
Centralei Unice a Oamenilor Muncii
10,10 Desene animate : Tom șl Jerry
10.30 Matineu muzical-coregrafic
din Chile, care se află în tara noas
11,05 In lumea enigmelor
tră într-o vizită de prietenie. S-a
11.30 „Nimic despre fotbal". Fantezie
făcut un schimb de păreri asupra ac
muzlcal-distractlvă
tivității centralelor sindicale din cele
12.25 Telex
două țări și in legătură cu unele pro
16,00 Telex
bleme privind situația din mișcarea
16,05 Volei masculin : România — Un
garia.
sindicală internațională. Au fost evo
18,00 Șantiere libiene — reportaj
cate bunele relații dintre sindicatele
18.25
Statul și Instituțiile democrației In
din România și Centrala Unică a
societatea noastră socialistă
Oamenilor Muncii din Chile și s-a
18,50 1001 de seri
exprimat hotărîrea de a le extinde
19,00 Telejurnal
și aprofunda în viitor.
19.25 Actualitatea economică
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TOTAL : 10 790 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștigurilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite ciștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile
C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000 001—099 999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul
zero de la serie nu se ia in conside
rare.

simpozioanelor din cea de-a patra zi
a lucrărilor congresului. Este vorba
de cele intitulate „Tehnologie, uma
nism și pace — aspecte istorice" și
„Rolul instrumentelor științifice în
dezvoltarea științei" — care continuă
și marți, precum și de dezbaterea
consacrată protejării și valorificării
moștenirii culturale și naturale.
Politica consecventă a României de
pace, prietenie, de largă colaborare
internațională, inclusiv in domeniile
pe care le dezbate reuniunea de la
București, ideile generoase, de largă
recunoaștere și apreciere internațio
nală ale
președintelui Nicolae
Ceaușescu au reținut și de această
dată atenția prin sublinierile făcute
în referatele oamenilor de știință din
țara noastră, care au evidențiat nece
sitatea umanizării relațiilor internaționaie, condiție a dezvoltării sociale
în epoca afirmării revoluției științifice și tehnice, a integrării problemelor educației pentru pace în an
samblul acțiunilor vizind cristalizarea
personalității umane.
Tot luni s-au desfășurat simpozioa
ne consacrate publicațiilor privind
istoria științei și a acusticii muzicale.
Au continuat discuțiile în secțiile
științifice „Fizica și astronomia",
„Științele biologice", „Științele me
dicale și farmaceutice", „Tehnologie
și inginerie", „Știința și societatea",
„Probleme metodologice în istoria și
filozofia științei" și au început dez
baterile in secțiunea „Matematică și
mecanică".
Mai multe secții științifice —
„Știința și arheologia din antichitate
pină in anul 1600", „Chimia" și „Știin
țe ale pămîntului" — și-au încheiat
lucrările.

Intr-o altă secțiune a congresului,
cea a ședințelor tematice, au avut
loc schimburi de opinii pe temele :
„Necesarul și întimplătorul în desco
perirea științifică" și „Științele ma
tematice și fizice în țările arabe în
timpul evului mediu".
Luni seară a avut loc o întîlnire —
organizată de Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie — a unor
participanți străini la cel de-al
XVIrlea Congres internațional de is
torie a științei, cu oameni de știință
români. Au participat membrii Co
mitetului Uniunii internaționale de
istorie a științei, academicieni, pro
fesori, șefi de delegații participante
la congres, precum și membri ai Aca
demiei Republicii Socialiste România,
directori generali ai unor institute
centrale din țara noastră, profesori
universitari, cercetători.
în spiritul cuvîntării rostite la des
chiderea congresului de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru
al guvernului, președintele Consiliului
Național pentru Știință și Tehnologie,
s-au purtat discuții prietenești, fruc
tuoase privind desfășurarea lucrărilor
congresului, proiecte de colaborare
tehnico-științifică in viitor. De ase
menea, s-a discutat despre dezvol
tarea colaborării și cooperării între
popoare pentru făurirea unei păci
trainice în lume, pentru asigurarea
dreptului la viață al tuturor popoare
lor, despre rolul important al oame
nilor de știință în făurirea unei lumi
mai drepte și mai bune.
Lucrările congresului continuă pe
secțiuni.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Sportivi români medaliați
în întreceri internaționale
La campionatele mondiale de ca
„Turneul Prietenia" la rugbi —
notaj academic (feminin), care s-au
juniori, ce a avut loc în R. D. Ger
desfășurat în R. F. Germania, echi
mană, a fost cîștigat de echipa
pajele României au participat la toa
României. în meci decisiv, România
— U.R.S.S. : 16—7.
te cele șase finale. Un mare succes a
obținut Sanda Toma care a cucerit
In „Turneul Prietenia" la handbal
din nou titlul de campioană mon
— juniori, disputat la Bacău, echipa
dială în proba de simplu. Echipa
țării noastre s-a clasat pe locul se
jele 2 fără cîrmaci, 4+1 vîsle și 8+1
cund, după cea a Cehoslovaciei. In
au cîștigat medaliile de bronz in
meci direct între aceste două forma
probele respective. Echipajele de
ții : România — Cehoslovacia : 24—17
dublu vîsle și 4+1 rame s-au clasat
(14—6).
pe locurile 4 și, respectiv, 5. Cano
La Campionatele mondiale de lupte
toarele noastre au fost pregătite de ■ greeo-romane
(Norvegia), sportivii
antrenorii Victor Mociani, Gheorghe
români Ștefan Rusu (68 kg) și Ion
Gheorghiu, Maria Drăghici și Ion
Draica (82 kg) au primit medaliile de
Boicu.
bronz ale categoriilor lor.

Fotbal în seriile diviziei B
Seria I : Politehnica Iași, cu o nouă
victorie, 1—0 în fața I.M.U. Medgi
dia, a obținut 6 puncte în 3 etape ;

în cîteva rinduri
• Luni la Brăila, în cadrul compe
tiției internaționale de volei mascu
lin „Trofeul Danubiu", echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 3—0
(15—6, 15—5, 15—13) selecționata
R. F. Germania.
• La Miinchen a fost efectuată
tragerea la sorți ă „Cupei campioni
lor europeni" la baschet. în compe
tiția masculină Steaua București va
juca in grupa A împreună cu forma
țiile B.S.C. Saturn Koln, Torpan
Pojat (Finlanda) și Maccabi Tel
Aviv. Baschetbaliștii români vor sus
ține primul meci la București, la 8
octombrie. în compania formației
Saturn din KolrL
în competiția feminină, echipa
Universitatea Cluj-Napoca va întilni
în meci preliminar formația Sporting
Club din Atena.
• Turneul internațional de tenis de
la White Plains (S.U.A.) a fost cîști
gat de jucătorul cehoslovac Ivan
Lendl, prin neprezentarea lui Ilie
Nâstase, care în ziua finalei a parti
cipat la un turneu demonstrativ la
Jericho (New York), concurs unde
avea un angajament anterior. In cele
două partide de la Jericho. Vince
Van Patten l-a întrecut cu 6—4. 6—3
pe Ilie Năstase, iar Yannick Noah l-a
invins cu 4—6, 6—3, 6—4 pe Brian
Teacher.
• Astăzi, la Brăila. începe cea de-a
8-a ediție a competiției de box „Me
morialul Ion Covaci", la care parti
cipă peste 100 de pugiliști în frunte
cu componenții lotului republican.
Competiția se încheie la 5 septem
brie.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viață pentru luna august
1981 au ieșit următoarele opt_combinații de litere : H.G.B. ; P.D.H. ;
Y.W.Q. ; H.P.F. ; N.P.W. ; K.M.E. ;
N.U.S. ; B.U.H.
Toți asigurații cărora le-au ieșit
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele
lor urmează să se adreseze unităților
ADAS pentru a li se stabili drepturile
cuvenite.
Pentru a participa și la următoarele
trageri lunare de amortizare este ne
cesar ca asigurații să achite primele
de asigurare la termenele stabilite.

F.C.M. Siderurgistul Galați, al doilea
rezultat de egalitate în deplasare
(0—0. cu Viitorul Gheorgheni) are
acum 4 puncte ; neînvinsă rămîne și
Gloria Bistrița (5 puncte), dar care
a pierdut un punct acasă, 0—0, cu
Ceahlăul.
Seria a Il-a : Conduce F.C. Petro
lul, 6 puncte din 3 meciuri, dumini
că, 1—0 cu Metalul București ; vic
torie la scor a Rapidului, 4—0, în fața
Metalului Plopeni și 5 puncte în cla
sament pentru feroviari ; surprinză
toare victorie a echipei Rulmentul
Alexandria la Brașov, 1—0 cu
I.C.I.M. ; scorul etapei în seriile di
viziei B — la Călărași, Dunărea —
Pandurii 6—1.
Seria a IlI-a : Singura echipă cu
6 puncte în 3 etape — F.C. Baia
Mare, duminică, 3—1 cu C.F.R. ClujNapoca ; și F.C. Bihor rămîne neîn
vinsă, Minerul Uba Seini — F.C. Bi
hor 1—1, aceasta din urmă totalizînd
5 puncte.

ARAD • Sub egida Casei corpu
lui didactic din Arad, la Monumen
tul eroilor de la Păuliș, pe locul
unde în septembrie 1944 elevii școlii
de subofițeri din Radna au luptat
cu vitejie pentru apărarea »pămîntului străbun, invadat de cotropi
torii fasciști, a fost lansat volumul
de versuri „Păuliș ’44". Editat de
societatea literară „Relief româ
nesc" din București, poemul an
tirăzboinic al profesorului Iulian
Negrilă din Arad reprezintă un vi
brant omagiu adus eroilor ce s-au
jertfit pentru apărarea acestui mi
nunat colț de țară.
BIHOR • Muzeul Țării Crișurilor din Oradea organizează periodic
expoziții tematice, menite să pre
zinte vizitatorilor valori din patri
moniul său. In prezent, pot fi vi
zionate expozițiile : „Mărturii ar
heologice despre antichitatea muni
cipiului Oradea". „Arta decorativă
în colecțiile secției de artă a mu
zeului" — care reunește obiecte ar
tistice din porțelan, faianță, sticlă
și metal făurite de vechi manufac
turieri europeni — „Comuna Budureasa la sfîrșitul secolului XIX
si începutul secolului XX" — re
constituire, prin intermediul obiec
telor și fotografiilor, a unui mod de
viață tradițional — care va fi ur
mată de prezentări ale altor vechi
așezări rurale din județ. (Al. Peti).

rea realităților complexe ale
sistemului solar.

• PRIMUL CRANIU
DE RAMAPITEC. Descope
rirea in China, in districtul Lufeng din provincia Yunnan, a
primului craniu de ramanitec.
datind de acum 8 milioane de
ani. prezintă o deosebită impor
tantă pentru cercetările asupra
originii omului. Pină la această
descoperire nu se găsiseră decît
părți de maxilare si dinți ale
acestui presupus înaintaș al
spetei umane, la început în In
dia, apoi în Kenya. Grecia,
Turcia, China si Pakistan. Ramapitecill din Turcia este cel
mai timpuriu, iar majoritatea
zonelor arheologice in care au
fost descoperite resturi de ale
Iul se găsesc în Asia.

• VIDEOMAGNETOFON PORTATIV.
magnetofonul este de preferat,
din mai multe puncte de vede
re, camerei de filmat : banda
magnetică nu trebuie developa
tă si poate fi utilizată de multe
ori. Pină acum, videomagnetofonul nu putea însă concura cu
camera de filmat pentru că cele
mai ușoare modele cintăreau
zeci de kg. Recent, două firme
japoneze au reușit să creeze
videomagnetofoane a căror greu
tate este de numai 2 kg și. res
pectiv, 2,6 kg. Pe o singură ca
setă se pot înregistra imagini

si sunete timp de două ore.
Astfel, firmele producătoare de
camere de filmat pentru ama
tori au acum de înfruntat un
concurent foarte serios,

• ASCENSIUNE AL
PINĂ LA 80 DE ANI. Un
alpinist italian. Giuseppe Gavarelli, din Milano, și-a sărbătorit
cea de-a 80-a aniversare escaladînd muntele Cervin (4 478 m)
din Alpi. El a atins virful fără
dificultăți urcind pe coasta el
vețiană. după care a coborit pe
cea italiană. Săptămîna trecută,
aceeași performanță a fost rea

SĂRBĂTOAREA

NAȚIONALĂ A

JAMAHIRIEI

ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE
Excelenței Sale
Colonelului MOAMMER

EL

GEDDAFI

Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
TRIPOLI

Cea de-a Xll-a aniversare a Zilei Revoluției Îmi oferă plăcutul prilej
de a vă adresa cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și de fericire
personală, iar poporului libian prieten, noi succese pe calea progresului
și bunăstării.
îmi exprim și cu acest prilej convingerea că. în conformitate cu În
țelegerile convenite împreună, relațiile prietenești si de cooperare fruc
tuoasă dintre țările noastre se vor dezvolta continuu. în interesul popoare
lor român și libian, al cauzei păcii, independentei naționale si securității
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

terenuri agricole și au fost plantați
circa 3 milioane de pomi fructiferi.
Tot in ultimul deceniu, in Libia au
fost săpate nenumărate puțuri pen
tru irigații și aprovizionare cu apă
și au fost construite 6 500 km de
drumuri, acțiune în realizarea că
reia un rol important l-a jucat co
laborarea cu România.
Poporul român, care nutrește
sentimente de caldă prietenie și
solidaritate față de lupta popoarelor
arabe pentru libertate și progres
social, urmărește cu interes și spri
jină eforturile depuse de poporul
libian in vederea propășirii conti
nue a țării sale. Intre Republica
Socialistă România și Jamahiria
Arabă Libiană Populară Socialistă
s-au statornicit relații de strinsă
colaborare, ce se dezvoltă an de an,
in avantajul ambelor țări și popoa
re. O contribuție de cea mai mare
însemnătate in acest sens au adus-o
acordurile și înțelegerile realizate
cu prilejul întîlnirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și con
ducătorul Marii Revoluții de la 1
Septembrie, colonelul Moammer
El-Geddafi, care au deschis ample
perspective conlucrării pe cele mai
diverse planuri. Astfel, specialiștii
români au participat la realizarea
a mii de apartamente și săli de
școală la Tripoli, la construirea
unui port pescăresc, la amenajarea
de ferme agricole in plin deșert, ca
și la înfăptuirea altor obiective eco
nomico-sociale. Medici și cadre sa
nitare acordă asistență la Garian
și în alte localități libiene.
întreaga evoluție a relațiilor de
prietenie și colaborare rodnică româno-libiene confirmă o dată in
plus că dezvoltarea și adîncirea
acestei conlucrări corespund pe
deplin intereselor celor două țări și
popoare, cauzei înțelegerii și picii
in lume.

Vizitînd litoralul libian, care se
întinde pe o distanță de 1 900 km
ți unde este concentrată majoritatea
populației Libiei, de circa 3 mili
oane locuitori, ai prilejul să cunoști
cea mai pitorească și mai fertilă
regiune a acestei țări. Aici, pe
această fișie îngustă, unde se află
ți principala zonă agricolă a țării,
au fost ridicate cele două mari ora
șe libiene, Tripoli și Benghazi, care
in ultimul deceniu înregistrează o
dezvoltare rapidă, profilindu-se ca
puternice centre ale vieții economi
ce ți culturale. Tot in această re
giune, lingă apele înspumate ale
Mediteranei, au luat ființă, din do
rința de a valorifica marile bogății
ale subsolului, rafinăria de la Zawia și combinatul siderurgic de la
Misurata — adevărați piloni ai ti
nerei industrii libiene.
Dar Jamahiria Libiană, țară care
sărbătorește astăzi cea de-a Xll-a
aniversare a Marii Revoluții de la
1 Septembrie 1969, cunoaște un pro
ces de adinei transformări economico-sociale nu numai in nord,
acolo unde prin tradiție se desfă
șoară cea mai mare parte a activi
tății productive. Autoritățile libie
ne acordă o atenție deosebită ex
pansiunii acestei zone spre întin
derile deșertice din sud. alocind
fonduri impresionante fertilizării
pământurilor aride, construirii de
drumuri, dezvoltării localităților
rurale. Numai in cincinalul 1976—
I960, după cum arată ziarul ,,El
Ardh“, sectorului agricol i-au fost
alocați 1 700 milioane de dinari,
ceea ce a permis realizarea unor
vaste proiecte cerealiere și de creș
tere a animalelor. Unul dintre cele
mai cunoscute programe de acest
gen este „Al-Jebel Al-Akhdar“,
Muntele verde, din partea de est
a țării, in cadrul căruia au fost
puse in valoare peste 100 000 ha de

I.R.R.C.S., Ligii de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne., Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de artă și cul
tură. un numeros public.
Au fost prezenți All Abdel Matlob
Younis, secretar al Comitetului Popu
lar al Biroului Poptilair al acestei țări
la București, membri șl Comitetului
Popular.

Cu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socia
liste. luni după-amiază a avut loc în
Capitală o manifestare, organizată de
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinățatea. în cadrul că
reia ziaristul Viorel Popescu a îm
părtășit impresii de călătorie din
această țară. In încheiere a fost pre
zentat un film documentar libian.
Au participat membri ai conducerii

Vremea în luna septembrie
După cum comunică meteorologul
de serviciu, Lldla Rahău, temperaturile
medii ale lunii septembrie vor £1
mal ridicate decît valorile medii multlanuale. Din punct de vedere al precipi
tațiilor, acestea vor oscila în jurul valo
rilor normale, ceva mai frecvente în
prima jumătate a lunii.
Caracteristici ale evoluției vremii :
I— 10 septembrie. Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Ploi
cu caracter local vor cădea îndeosebi în
estul țării. în celelalte zone ale țării, în
deosebi în a doua parte a intervalului,
ploile vor fi Izolate. In timpul zilei,
temperatura aerului va atinge 26 de gra
de și chiar mai mult în regiunile din
sud. Temperaturile cele mal scăzute vor
fi cuprinse între 7 și 17 grade, in pri
ma parte a perioadei, remareîndu-se
apoi o scădere de cîteva grade ce va
determina valori minime între 4 șl 14
grade. In unele zone se va produce
ceață dimineața.
II— 24 septembrie. Timpul va avea un

aspect, In general, frumos. Cerul va fi
variabil, mal mult senin. In primei»
5—6 zile pe alocuri se vor semnala ploi
de scurtă durată, mal ales In zonele de
deal șl munte. In evoluția temperaturii
se așteaptă diferențieri mal înseninate
între noapte șl Zi. Astfel, in timpul zi
lei, temperatura va crește, atingind p»
alocuri 30 de grade, in timp ce dimine
țile vor fi mai răcoroase, mercurul ter
mometrelor coborînd pină în jurul va
lorilor de 3 grade în nord și de ÎS—14
grade In sud.
25—30 septembrie. în acest interval,
vremea va deveni in general instabilă,
îndeosebi în vestul șl nordul țării, unde
înnorărlle vor fi mai pronunțate și vor
cădea ploi cu caracter local. In celelal
te zone, ploile vor fi izolate. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 5 și
15 grade, iar cele maxime vor atinge 24
de grade, depășlndu-se pe alocuri această valoare in Clmpla Dunării șl in
sudul Moldovei.

(Agerpres)

plastic clujean Makar Alajos, reali
zate in această localitate. (Al. Mureșan).
GORJ • La Hobița s-a încheiat,
după o lună de zile de rodnice
eforturi creatoare, cea de-a doua
ediție a taberei naționale de sculp
tură „Brâncușiana". Cei 10 sculp
tori — membri ai Uniunii artiștilor
plastici, participanți la această ma
nifestare, au îmbogățit cu noi lu
crări de înaltă vibrație artistică
patrimoniul muzeului în aer liber
ce se conturează în preajma casei
memoriale Constantin Brâncuși. (D.
Prună).
HUNEDOARA • La Castelul Corvineștilor din Hunedoara a fost
deschisă expoziția de arheologie in
titulată „Permanență și continuitate
multimilenară pe meleagurile Hu
nedoarei". care prezintă obiecte
vechi, începînd din epoca neolitică
și terminind cu piese din secolul al
XIII-lea. (Sabin Cerbu).
CLUJ • A ieșit de sub tipar Al
manahul Asociației scriitorilor din
Cluj-Napoca, care reunește schițe,
povestiri, piese de teatru, eseuri și
umor semnate de prestigioși scrii
tori clujeni. • Un fapt de cultură
este consemnat în comuna Sic. unde
a fost vernisată expoziția „Oameni
și peisaje de pe aceste meleaguri".
Sint expuse lucrări ale artistului

lizată de germanul Bruno Wiek,
originar din Flenzburg. Totuși
recordul de vîrstă al ascensiunii
muntelui Cervin îi rămîne elve
țianului Ulrich Inderbinen, în
virstă de 81 de ani.

• CE S-A ÎNTiMPLAT
CU AVIONUL LUI SAINT
exUpery. După 37 de ani au
devenit cunoscute împrejurările
morții cunoscutului scriitor fran
cez Antoine de Saint Exupâry.
Luptător în cadrul Rezistenței,
scriitorul-pilot a decolat de pe
un aerodrom din insula Corsica
pentru a efectua fotografierea
din aer a regiunii sud-estice a
Franței. Din acest zbor, el nu
s-a mai întors. Nimeni n-a putut
să spună ce s-a întîmplat cu
avionul lui, întrucît nu s-au pri

GALAȚI • Timp de trei zile, la
Galați s-a desfășurat festivalulconcurs interjudețean de muzică
ușoară și populară „Steaua Dună
rii", organizat de Consiliul jude
țean al sindicatelor, în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". La această acțiune, aflată la
prima ediție, au participat artiști
amatori dintr-un mare număr de
județe ale țârii. (Dan Plăeșu).
CONSTANTA • La Teatrul de
păpuși din Constanța a fost pre
zentată cea de-a treia premieră a
stagiunii actuale cu spectacolul in
titulat „Varietăți", de Ștefan Lențiș,
în regia autorului. Scenografia este
semnată de Mircea Nicolau. în dis
tribuție : Vasile Hariton, Dromihete
Ghiman. Aneta Foma-Hristu. loan
Ionescu-Jora, Georgeta Nicolau,
Maria Burtea, Marinela Marinescu
și Mircea Romanescu. (G. Mihiescu).

SUCEAVA • Galeria de artă din
Suceava găzduiește o expoziție de
pictură pe sticlă, cuprinzînd lucrări
ale creatorului sucevean Romeo
Calancea, Sint prezentate 55 de ta
blouri inspirate diq trecutul glorios
și prezentul luminos al acestui colț
de țară. (Sava Bejinariu).

mit nici un fel de semnale de Ia
pilot, iar stațiile radar n-au reu
șit să fixeze locul unde se afla.
Căutarea resturilor avionului în
mare n-a dat nici un fel de re
zultate. Acum se știe că avionul
lui Saint Exupâry a fost doborit
de un avion de vînătoare ger
man pilotat de un oarecare Ro
bert Heichel care, după raid, a
alcătuit un raport precis, cu
toate semnalmentele avionului,
inclusiv numărul de bord. Por
nind de la acest număr, istoricii
francezi au putut stabili că
acesta a fost avionul Iui Saint
Exupâry.

• PIESE DIN PULBE
RE DE TITAN. în prezent, ti
tanul poate ti

prelucrat

prin

metalurgia pulberilor. Firma
..Gould Inc" din S.U.A. a dez
voltat un proces de compactare
la rece în matrită. ceea ce con
feră pieselor din aliaje de titan
o rezistentă ridicată.

• REDAREA VOCII
IN SEMNE GRAFICE.
cialiștil companiei japoneze
„Nippon Denky" — una dintre
cele mai mari firme nipone
producătoare de computere —
au pus la punct o instalație de
redare a vocii umane în semne
grafice. Aparatul reproduce cu
vintele vorbitorului în semnele
alfabetului silabic nipon. Pen
tru a obține textul scris, banda
magnetică înregistrată este in
trodusă în instalație.
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AMPLE ACȚIUNI PENTRU PACE
ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR
• Aproximativ 10 000 de persoa
ne au luat parte la o manifestație
organizată la Bremen (capitala
landului vest-german cu aceiași
nume) împotriva hotărîrii Statelor
Unite de a produce bomba cu neu
troni și a deciziei N.A.T.O. privind
stationarea de noi rachete nucleare
în Europa. Participantii la această
acțiune au atras atenția că „pacea
este unică și indivizibilă".
Alte aproximativ 5 000 de per
soane au luat parte. în aceeași zi,
la Pirmasens (landul RhenaniaPalatinat) la o demonstrație de
protest itapotriva intenției autorită
ților militare americane de a stoca
într-un depozit de armament din
localitatea Fischbach 2 000 tone de
gaz toxic care acționează asupra
sistemului nervos uman. Ei au
avertizat că o cantitate relativ re
dusă din această substanță ar fi su
ficientă pentru uciderea a 300 000
de persoane.
• In cuvtntarea rostită la deschi
derea lucrărilor celei de-a XXXI-a
.Conferințe Pugwash, prof. W. Ep
stein,
președintele
Comitetului
Pugwash din Canada, s-a pro
nunțat în favoarea opririi cursei
înarmărilor și creării unei atmos
fere de încredere intre state. Lu
crările Conferinței Pugwash. la
care iau parte 200 de oameni de
știință din 50 de țâri ale lumii, se
desfășoară în localitatea canadiană
Banff. Participantii la reuniune, a
cărei temă este „Calea către pace
tatr-o lume de criză", examinează,
timp de șase zile, problemele fun
damentale ale vieții internaționale
actuale, ta primul rînd cele legate
de reducerea încordării, promova
rea destinderii, realizarea dezarmă
rii. întărirea păcii și securității in
\ Europa și ta întreaga lume.

• Primul ministru al Norvegiei,
Gro Harlem Brundtland, a declarat
că guvernul norvegian are o atitu
dine negativă fată de producerea
armei cu neutroni. Hotărirea S.U.A.
de a trece la producerea acestei
arme va face mai dificile tratative
le de limitare a armamentelor nu
cleare in Europa — a spus premie
rul, care a adăugat că nu întrevede
o situație în care Norvegia să fie
dispusă să amplaseze arma cu neu
troni pe teritoriul său.
•

• Un grup de personalități ale
vieții politice Si cultural-artistice
din Portugalia au semnat un docu
ment adresat președintelui Ronald

Demonstrație a militonților pentru pace la Amsterdam (Olanda)

La încheierea vizitei oficiale la
Amman, Claude Cheysson a declarat,
intr-o conferință de presă, că Franța
este dispusă să participe la o con
ferință internațională consacrată si
tuației din Orientul Mijlociu.
După întrevederile avute la Amman
și Beirut, ministrul relațiilor externe
al Franței. Claude Cheysson. care
se află la Damasc într-o vizită ofi
cială, a avut luni convorbiri cu vicepremierul și ministrul sirian al afa
cerilor externe, Abdel Halim Khaddam. informează agențiile Reuter
și France Presse. Au fost abordate
probleme ale relațiilor bilaterale și
aspecte ale situației internaționale,
îndeosebi cea din Orientul Mijlociu.

ti

PARIS 31 — Trimisul Agerpres,
Stefan Zaides, transmite : Sub patro
najul președintelui Republicii Fran
ceze, Francois Mitterrand, luni s-au
deschis la Paris Zilele medicale bal
canice, sub deviza Uniunii Medicale
Balcanice — „Sănătate, prietenie". A
șaptea sesiune a acestei prestigioase
manifestări științifice se desfășoară
și sub auspiciile Asociației Interna
ționale pentru Cercetări Medicale și
Schimburi
Culturale
(AIRMEC).
România este reprezentată de amba-

• Papa loan Paul al II-Jea a lansat
un apel în favoarea abolirii arme
lor nucleare, care — a relevat el —
„de la fatalul bombardament asu
pra Hirosliimei au crescut, din nefe
ricire, atit ca număr, cit si in ce
privește puterea distructivă". Su
veranul pontif a subliniat că la ora
actuală trebuie evidențiată o dată
în plus necesitatea „de a se depune
toate eforturile pentru dezarmare șl
pentru a se asigura pacea in lume".

România ol
MOSCOVA — Trimisul Agerpres
I. Dumitrașcu transmite : Duminică
și-a închis porțile expoziția națio
nală „România ’81“. Timp de zece
zile, in noul complex expozițional
din capitala Uniunii Sovietice, un
număr de 25 de întreprinderi româ
nești de comerț exterior au prezen
tat o gamă largă de produse —
imagine sintetică, cuprinzătoare a
pbtehțialului economic al țării noas
tre.
Exponatele din standurile ame
najate in pavilionul central, pe 0
suprafață de 7 000 metri pătrați, ca
și pe platforma în aer liber, pe
aproximativ 5 000 metri pătrați, au
fost primite cu un viu interes, vi
zitatorii și specialiștii apreciind
unanim calitatea și diversitatea
produselor, ca și buna organizare a
expoziției.
Expoziția României a fost vizita
tă de membri ai conducerii de par
tid și de stat a Uniunii Sovietice,
miniștri și reprezentanți ai condu
cerii ministerelor, instituțiilor și

aadorul nostru la Paris, Comellu
Mănescu, de prof. univ. M. PopescuBuzeu, președinte de onoare și secre
tarul general al Uniunii Medicale
Balcanice.
Precedate de o reuniune a Consiliului general ăl U.M.B. și de o ședintă a comitetului mixt U.M.B.AIRMEC. Zilele medicale balcanice
vor continua, pină la 4 septembrie.
pe secțiuni. Medicina românească va
fi prezentă cu 82 de comunicări.

PARIS

Conferință O.N.U.
consacrată programului de
asistență pentru țările sărace

PARIS 31 (Agerpres). — trimisul
Agerpres transmite : La Palatul
UNESCO din Paris încep astăzi lu
crările Conferinței O.N.U. pentru
problemele țărilor celor mai puțin
dezvoltate. Stat reprezentate statele
membre ale organizației mondiale,
instituțiile specializate ale O.N.U.,
alte organizații cu caracter inter
național. Acest larg forum inter
național este chemat să exami
neze și să stabilească soluții și
orientări într-un domeniu major pen
tru dezvoltarea viitoare a omenirii,
cum este cel al asistenței pentru sta
tele cel mai puțin dezvoltate.
.
Ordinea de zi a reuniunii include
punerea la punct și adoptarea unui
program de asistență pentru anii ’80
în favoarea țărilor cel mai puțin dez
voltate.
Asemenea probleme reflectă preo
cupările pe plan internațional pentru
punerea în acțiune a noului program,
care trebuie să îmbine transferurile
de resurse cu măsurile destinate să
transforme in deceniul actual econo
miile celor 31 de țări cel mai puțin
dezvoltate care numără o populație
de 270 milioane locuitori.

GEORGETOWN 31 (Agerpres) —
Linden Forbes Burnițam, liderul
Partidului Congresul Național al
Poporului (P.N.C.), președintele Re
publicii Cooperatiste Guyana, l-a
primit pe ambasadorul Marin Argint,
reprezentantul P.C.R. la lucrările
celui de-al IV-lea Congres al P.N.C.
Președintele Bumhâm a rugat să
I se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu, din partea
sa și a soției sale, cordiale urări de
♦

La Georgetown s-au încheiat lu
crările Congresului Partidului Con
gresul Național al Poporului, partid
de guvernămînt ta Guyana. Cei
peste 4 500 delegați au dezbătut pro
bleme legate de situația politică și
economică a țării, au elaborat direc
țiile principale de acțiune pe peri
oada următorilor doi ani. în dome-

Extinderea cooperării
româno-nigeriene
LAGOS 31 (Agerpres). — In cadrul
vizitei întreprinse in Nigeria, Ion
M. Nicolae, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, a avut con
vorbiri cu Ishaya Audu, ministrul
afacerilor externe. Ebun Oyagbola,
ministfiil planificării naționale, Ibra
him Gusau Alhaji, ministrul agricul
turii, Mohamed Hassan Alhaji, mi
nistrul minelor și energiei, precum și
cu alti membri ai guvernului. Analizindu-se stadiul relațiilor economice
. dintre România și Nigeria, au fost
identificate noi. posibilități de coope
rare in domeniile energetic, agricol,
al materialelor de construcții și în
alte sectoare de activitate economică.
Totodată, au fost, semnate noi con
tracte intre întreprinderi românești și
firme nigeriene.

Mișcarea de nealiniere - factor important în lupta pentru
democratizarea vieții internaționale, independență și progres
Printr-o rezoluție adoptată la ulti
ma conferință ministerială a țârilor
nealiniate, care a avut loc în februa
rie la Delta, s-a hotărit sărbătorirea,
incepind din acest an, a zilei de
1 septembrie ca „Zi a nealinierii".
Marcarea pentru prima dată a acestei
date coincide cu împlinirea a două
decenii de la Conferința la nivel
inalt a țărilor nealiniate, de la
Belgrad, din 1961, care a pus bazele
mișcării de nealiniere, mișcare ce s-a
afirmat și se afirmă ca una din mari
le forțe progresiste ale contempora
neității. ca o componentă majoră a
marelui front antiimperialist, în
lupta pentru independență și suve
ranitate națională, pentru democra
tizarea vieții internaționale.
Apărută ca rezultat al uriașelor
transformări revoluționare politice,
economice și sociale din perioada
postbelică, al luptei anticolonialiste și
• de emancipare națională, mișcarea de
nealiniere a cunoscut un proces de
continuă dezvoltare. Deosebit de
semnificativ este faptul că. dacă
în urmă cu două decenii, mișcarea
de nealiniere grupa doar 25 de
state, în prezent ea cuprinde 93 de
state și două mișcări de eliberare
națională, ceea ce reprezintă peste
două treimi din țările lumii. în Cea
mai mare parte a lor țări mici și
mijlocii, in curs de dezvoltare. Dar
transformarea mișcării de nealiniere
intr-un factor de o deosebită impor
tanță al vieții internaționale nu se
poate explica doar prin larga ei sferă
de cuprindere, ci in primul rînd prin
orientările și obiectivele sale, stabi
lite la Conferința de la Belgrad și
reconfirmate și dezvoltate ulterior la
celelalte reuniuni la nivel înalt. Prin
tre aceste obiective, la loc de frunte
se află : promovarea păcii, apărarea
independentei naționale si respec
tarea dreptului inalienabil si im
prescriptibil al popoarelor de a fi
stăpine pe propria lor soartă, afir
marea unor relații noi, de deplină
egalitate și respect reciproc între
state, edificarea unei noi ordini po
litice și economice mondiale.
întreaga evoluție a vieții interna
ționale a evidențiat și ilustrează afir
marea mișcării de nealiniere ca o
forță activă in sprijinul luptei po
poarelor pentru libertate și apărarea
independentei lor naționale, pentru
securitate, pace și dezarmare, pentru
eliminarea definitivă a politicii de
forță și reglementarea exclusiv pe
cale pașnică a tuturor diferendelor,
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, pentru colaborare rodni
că și multilaterală între toate țările
și popoarele lumii.
România socialistă, care participă

La vestea încetării din viată, în urma unui atentat, a președintelui Repu
blicii Islamice Iran, Mohammad AH Rajai, și a primului ministru Mohammad
Djavad Bahonar, ta numele poporului român și al meu personal, vă adresez
sincere. condoleanțe, iar . familiilor îndoliate întreaga compasiune.

organizațiilor cu profil economic,
de un numeros public.
Alături de realizări importante
in diverse domenii de activitate, au
fost prezentate exponate concretizind colaborarea, specializarea și
cooperarea in producție dintre
România și Uniunea Sovietică.
In cadrul expoziției au fost orga
nizate totodată conferințe, filme do
cumentare cu materiale tematice
privind exponatele și mărfurile ro
mânești destinate exportului.
A fost încheiat un volum impor
tant de contracte comerciale, intre
altele in domeniul construcțiilor de
mașini și utilaje, fiind convenite,
de asemenea, o serie de înțelegeri
ce urmează să fie finalizate.
Expoziția națională „România *81*
a prilejuit desfășurarea unei inten
se activități comerciale cu parte
nerii sovietici pentru livrări reci
proce de mărfuri și dezvoltarea co
laborării economice și tehnico-știin
țifice dintre cele două țări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
★

TEHERAN 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului, Mohammad Aii
Rajai, și primul ministru. Mohammad
Djavad Bahonar, și-au pierdut viața
în atentatul care a avut loc duminică
la Teheran, anunță cotidianul „Re
publica Islamică", organul oficial al
Partidului Republicii Islamice, de guvernămint, postul de radio național
și agenția iraniană de presă PARS,
reluate de agențiile internaționale de
presă.
Atentatul, survenit In birourile pri
mului ministru, a provocat moartea
a 3 persoane și rănirea altor nouă,
precizează sursele citate.
Funeraliile președintelui Moham
mad. Aii Rajai și primului minis
tru, Mohammad Djavad Bahonar. au
avut loc luni la Teheran.
’•

Președintele Republicii Cooperatiste Guyana
h primit pe ambasadorul României

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT (Agerpres). — Președinte
le Elias Sarkis l-a primit, la Beirut,
pe Claude Cheysson, ministrul rela
țiilor externe al Franței, care a inminat șefului statului libanez o
scrisoare din partea președintelui
Francois Mitterrand. Oaspetele fran
cez a conferit, de asemenea, cu pri
mul ministru libanez, Shafic Al
Wazzan.
Cu prilejul vizitei sale în capitala
libaneză, Claude Cheysson a avut, de
asemenea, o întrevedere cu Yasser
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), în cadrul
căreia au fost examinate aspecte ala
situației din Orientul Mijlociu.

Reagan, ta care protestează
potriva deciziei Statelor Unite
de a produce bomba cu neutroni,
informează agenția I.P.S.

Consiliului Provizoriu Prezidențial al Republicii
Islamice Iran

de mai multi ani, în calitate de
invitat, la intreaga activitate a miș
cării de nealiniere, „dă o inaltă apre
ciere, așa cum subliniază'președintele
NICOLAE CEAUȘESCU. rolului țări
lor nealiniate in soluționarea pro
blemelor deosebit de complexe care
confruntă omenirea contemporană.
Considerăm că activitatea țărilor
nealiniate reprezintă un factor de
mare importanță in promovarea noi
lor principii dc relații intre state, in
lupta pentru lichidarea politicii im
perialiste și colonialiste, a oricărei
politici dc inegalitate, dominație și
asuprire, pentru afirmarea suverani
tății și independentei popoarelor, a
dreptului lor .de a fi stăpine pe pro
priile bogății naționale, pe propriile
destine".

O certată de prim ordin a actuali
tății o reprezintă oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, în
primul rind a dezarmării nucleare,
in înfăptuirea acestui țel fiind in
teresate popoarele din țările neali
niate, toate popoarele lumii, deopo
trivă afectate de povara insuportabilă
a spiralei cheltuielilor pentru înar
mare. de riscurile crescînde la adre
sa păcii și securității in .întreaga
lume. în acest sens, mișcării de
nealiniere ii revine un important rol
in mobilizarea popoarelor împo
triva proiectelor de escaladare a
cursei înarmărilor, a amplasării de
noi rachete nucleare în Europa, a
producerii bombei cu neutroni, pen
tru trecerea la măsuri concrete și
efective de dezarmare, de reducere

20 de ani de la prima conferința la nivel

înalt, de la Belgrad, a țârilor nealiniate
îndeosebi în actualele condiții in
a bugetelor militare, a forțelor mili
ternaționale complexe, cind s-a ajuns
tare și armamentelor.
la o încordare deosebită ca urmare
Transpunind in viață orientările
a menținerii vechilor focare de ten
programatice stabilite de Congresul
siune, și apariției unor noi conflicte
al XII-lea al P.C.R., România socia
și probleme litigioase, care gene
listă acordă, o atenție deosebită dez
rează grave primejdii pentru inde
voltării raporturilor de prietenie și
pendența și suveranitatea popoarelor,
solidaritate cu statele in curs de dez
pentru pacea întregii lumi. România
voltare, cu țările nealiniate. Ca țară
consideră că trebuie să se facă tot
socialistă și în același timp ca țară
mai mult simțită acțiunea unită a . in curs de dezvoltare. România se
țărilor nealiniate, a tuturor popoare
simte puternic legată de aceste țări
lor, a forțelor progresiste de pretu
prin aspirațiile comune spre progres
tindeni, pentru oprirea agravării cli
și prosperitate, prin preocuparea de
matului politic in lume, pentru re
a lichida decalajele economice, prin
luarea și consolidarea politicii de
atașamentul ferm față de cauza li
destindere, colaborare și respect al
bertății și independenței popoarelor,
independenței naționale, pentru solu
prin hotărîreâ de a acționa pentru
ționarea conflictelor și litigiilor din
eliminarea din viața internațională a
tre state numai și numai pe cale
vechii politici imperialiste de forță,
pașnică, prin tratative politice. Inte -dominație și dictat, pentru edificarea
resele supreme ale popoarelor impun
unei noi ordini economice și politice
promovarea cu toată fermitatea în
mondiale. Pornind tocmai de la araporturile internaționale a princi
ceastă convergentă de aspirații, țara
piilor deplinei egalități in drepturi,
noastră acționează cu fermitate pen
respectului independentei și suvera
tru întărirea solidarității și colatxjrănității naționale, neamestecului in
ri’l cu țările nealiniate, dezvoltind
treburile interne și avantajului re
larg raporturile politice, economice și
ciproc, renunțării la forță și la ame
conlucrarea pe plan internațional cu
nințarea cu forța, respectării dreptu
aceste țâri.
lui fiecărui popor de a-și hotărî
O însemnătate hotăritoare au avut
singur soarta, stricta respectare și
în această privință intîlnirile secre
generalizare a acestor principii in
tarului general al partidului nostru,
viața internațională — așa cum se
președintele
republicii, tovarășul
prpnunță mișcarea de nealiniere
Nicolae Ceaușescu, cu șefi de stat
— fiind o condiție esențială pentru
și guvern, cu reprezentanți ai vieții
asigurarea păcii și colaborării în în
politice din țările nealiniate, ‘fie în
treaga lume.
cursul numeroaselor vizite intreprin-

se peste hotare!, fie pe pămintul
României. Punind o bază trainică
colaborării bilaterale, documentele
comune semnate cu aceste prilejuri
au evidențiat larga unitate de vederi
asupra evoluțiilor vieții internațio
nale, identitatea telurilor de făurire
a unei lumi mai bune și mai drepte,
marcind in același timp contribuții
de preț la consacrarea și generali
zarea principiilor noi de relații inter
statale, la găsirea de soluții pentru
rezolvarea marilor probleme cu care
este confruntată in prezent omenirea
In cadrul O.N.U. și al, altor organis
me internaționale. România și țările
nealiniate conlucrează activ, adueîndu-și contribuția la eforturile vizînd
înfăptuirea dezarmării. edificarea
securității pe continentul european,
lichidarea ultimelor vestigii coloniale
și a politicii de apartheid. înlăturarea
decalajelor și subdezvoltării, depă
șirea divizării lumii ta blocuri, re
luarea și Întărirea cursului spre
destindere.
Faptul că la Conferința la nivel
înalt din 1976 de la Colombo tării
noastre i s-a conferit statutul de
invitat permanent la reuniunile și la
toate activitățile mișcării de neali
niere constituie, fără îndoială, o ex
presie a raporturilor tot mai strinse
de cooperare și solidaritate dintre
România și aceste țări, o pregnantă
recunoaștere a justeței și realismului
politicii noastre externe de pace și
înțelegere internațională, pusă în
slujba împlinirii aspirațiilor înaintate
ale lumii contemporane, o ilustrare
a marelui prestigiu de care această
politică se bucură pe arena interna
țională. înalta apreciere pe care țara
noastră o dă mișcării de nealiniere
s-a materializat în participarea ac
tivă a României la ultimele reuniuni
ale țărilor nealiniate, prin mesajele
președintelui Nicolae Ceaușescu adresâte acestor Importante manifes
tări internaționale și care au reafir
mat poziția partidului și statului
nostru cu privire la rolul mișcării de
nealiniere în soluționarea marilor
probleme ale lumii contemporane. In
ce o privește, așa cum « arătat în
repetate rindurl tovarășul Nicolae
Ceaușescu, România este hotărîtă să
dezvolte și în viitor raporturile de
solidaritate și colaborare cu țările
nealiniate, să lărgească continuu
conlucrarea cu aceste țări pe arena
mondială, cu convingerea fermă că
aceasta servește pe deplin interese
lor tuturor popoarelor, cauzei păcii,
independentei si progresului în în
treaga lume.

sănătate și noi succese In prodigioa
sa activitate desfășurată atit pe plan
/intern, cit și pe arena internațională,
in lupta pentru pace și destindere în
întreaga lume, pentru instaurarea
unei noi ordini economice internațio
nale. De asemenea, a rugat să se
t'ransmită un cald salut tovărășesc
tuturor comuniștilor din România,
întregului popor român.
In cadrul convorbirii au fost evo
cate relațiile politice, economice și
culturale dintre Republica Socialistă
România și Republica Cooperatistă
Guyana, manifestîndu-se dorința de
dezvoltare a lor pe toate planurile.
■*
niul activității internaționale, partlcipanții s-au pronunțat pentru conti
nuarea cursului politicii de nealinie
re a tării, pentru coexistenta pașnică
intre națiuni, pentru dezarmare și
pace, pentru asigurarea și consoli, darea independenței politice și eco
nomice a statelor in curs de dezvol
tare.

MAPUTO

Trupele rasiștilor de la Pretoria
își extind operațiunile în Angola
LUANDA 31 (Agerpres). — Forțele
agresoare ale regimului rasist de ta
Pretoria care ocupă mai multe loca
lități din provincia angoleză Cunene
își extind operațiunile și in regiunea
Cuando-Cubango, a transmis luni
agenția de presă Angop. reluată de
France Presse. în context, agenția
respinge afirmațiile regimului de la
Pretoria în legătură cu așa-zisa re
tragere progresivă a trupelor sudafricane de pe teritoriul Angolei.
Forțele invadatoare, menționează,
de asemenea. Angop. continuă să
provoace pierderi de vieți omenești,
precum și importante pagube mate
riale, distrugind, intre altele, infra
structura ce permite legăturile rjutiere
intre provinciile Cunene și Huila, si
tuată spre Vest.
Totodată, ziarul „Jornal de Ango
la", citat de agenția France Presse,
informează că trupele sud-africane
au folosit arme chimice în cursul
operațiunilor lor agresive pe teritoriul angolez.

NAIROBI (Agerpres). — Președin
tele Kenyei, Daniel Arap Moi, pre
ședinte în exercițiu al Organizației
Unității Africane (O.U.A.), a adresat
secretarului general al O.N.U., Kurt
Waldheim, un mesaj in care aprecia
ză că invazia forțelor rasiste sudafricane in Angola „este nu numai o

Aprecieri elogioase
pentru produsele românești
MAPUTO 31 (Agerpres). — La Ma
puto a avut loc deschiderea celei de-a
17-a ediții a Tirgului internațional
„Facim-81“. Țara noastră este pre
zentă la această manifestare econo
mică internațională cu o gamă varia
tă de produse ale industriei con
structoare de mașini, industriei chi
mice și ușoare.
Pavilionul României a fost vizitat
de Joaquim Alberto Chissano, mem
bru al Comitetului Politic Permanent
al C.C. al Partidului FRELIMO, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. Mo
zambic, Jocinto Soares Veloso, mem
bru al Comitetului PolitJc Permanent
al C.C. al Partidului FRELIMO. mi
nistrul securității. Antonio Branco,
ministrul industriei și energiei, Salamao Munguambe, ministrul comerțu
lui exterior. Jose Oscar Monteiro, mi
nistru de stat la președinție, Joaquim
de Almeida, secretar de stat pentru
pescuit, care au. făcut aprecieri elo
gioase la adresa calității și caracte
risticilor tehnice ale produselor româ
nești;

★

După anunțarea încetării din viață
a președintelui republicii și a primu
lui ministru. parlamentul iranian
(Majlisul) s-a întrunit intr-o sesiu
ne de urgentă. Conform Constituției
tării, interimatul funcției supreme in
stat a fost încredințat Consiliului
Provizoriu Prezidențial, compus din
președintele parlamentului, Hashemi
Rafsanjani, și președintele Curții Su
preme. Moussavi Ardebili. Intr-un
comunicat oficial, reluat de agenția
France Presse. consiliul a cerut tutu
ror miniștrilor să-și îndeplinească
responsabilitățile ce le revin pînă la
numirea unui nou prim-ministru.
Potrivit prevederilor constituționale,
noi alegeri prezidențiale urmează să
fie organizate in termen de 50 de
zile.

violare flagrantă a suveranității și
integrității teritoriale a, țc k,«i țări,
dar ea constituie, de ^«îfenea, o
gravă amenințare la aprusa păcii in
sudul Africii și in întreaga lume".
Daniel Arap Moi lansează, totodată,
un apel Națiunilor Unite și. ta pri
mul rind Consiliului de Securitate,
de a adopta măsurile corespunzătoa
re impotriva regimului sud-african
pentru ca asemenea acțiuni să nu se
mai repete niciodată.

LUSAKA (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută la Lusaka, președin
tele Zambiei, Kenneth David Kaunda, a arătat că guvernul minoritar
de la Pretoria își face iluzii privind
menținerea sistemului de apartheid
cu ajutorul unor agresiuni și acte te
roriste Îndreptate impotriva țărilor
africane vecine, informează agenția
Reuter. Solutionarea problemelor ce
privesc sudul Africii — a subliniat
șeful statului zambian — se poate
realiza numai prin respectarea drep
tului populației majoritare de a
participa la conducerea treburilor
propriei țări.
Pe de altă parte, președintele Kaunda a lansat un apel pentru inten
sificarea eforturilor consacrate solu
ționării echitabile a problemei namibiene, pentru a se evita o înrăută
țire a situației in sudul Africii.

Fermă condamnare a agresorilor
Agresiunea trupelor rasiste de la
Pretoria continuă să fie energic con
damnată pe plan internațional.
Țările nealiniate membre' ale Con
siliului de Securitate au prezentat un
proiect de rezoluție care „condamnă
energic regimul rasist de la Pretoria
pentru actele de agresiune premedi
tate și neprovocate" împotriva Repu
blicii Populare Angola și „cere re
tragerea imediată și necondiționată a
tuturor trupelor sud-africane de pe
teritoriul angolez". De asemenea, în
document se cere impunerea de
sancțiuni împotriva Africii de Sud
ca urmare a actelor sale de agresiu
ne împotriva Angolei, informează agenția France Presse.
Organizația de solidaritate a po
poarelor afro-asiatice (O.S.P.A.A.)
denunță, alături de intreaga opinie
publică internațională, agresiunea și
își. exprimă solidaritatea deplină cu
lupta poporului angolez — se arată
intr-o declarație difuzată de organi
zație. Invazia trupelor sud-africane
pe teritoriul Angolei — stat african

independent — reprezintă o sfidare
la adresa opiniei publice mondiale și
pune în pericol pacea și securitatea
nu numai în Africa australă, ci și ta
intreaga lume — se relevă ta docu
ment.
Biroul de coordonare al țărilor
nealiniate, reunit in ședință specială
la sediul O.N.U. din New York, a dat
publicității o declarație în care „con
damnă în modul cel mai hotărît" ac
tul agresiv comis de trupele regimu
lui rasist sud-african. Documentul
cere Consiliului de Secuțjtr'Ș să asi
gure retragerea imediată/*-' ’ -condi
ționată a trupelor sud-af^,
de pe
teritoriul angolez.
Intr-o declarație-difuzată la sediul
Națiunilor Unite, președintele Comi
tetului O.N.U. pentru decolonizare,
Frank Abdullah (Trinidad Tobago),
denuntind agresiunea, subliniază ne
cesitatea adoptării de către comuni
tatea internațională a unor măsuri
concrete pentru ca asemenea acțiuni
să nu șe mai repete.
(Agerpres)

GENTIILE DE PRESA

pe scurt

EXPOZIȚIE GEORGE ENESCU. tn cadrul acțiunilor prilejuite de
aniversarea a 100 de ani de la nașterea marelui muzician român George
Enescu, la Copenhaga, în sala primăriei din Frederiksberg, s-a deschis
expoziția „Centenarul George Enescu". La ceremonia inaugurală au rostit
alocuțiuni primarul districtului Frederiksberg și ambasadorul României
m Danemarca, Stana Drăgoi. Violonista Ștefana Țițeica a interpretat frag
mente<din op era compozitorului român. Au participat oameni de cultură
și artă, compozitori, reprezentanți
ai radiodifuziunii, ziariști, un numeros
.
public.
CONVORBIRI BULGARO-MOZAMBICANE. La Sofia au avut loc
convorbiri între Todor Jivkov. se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de' Stat
al R.P. Bulgaria, și Samora Moises
Machel,
președintele Partidului
FRELIMO. președinte al Republicii
Populare Mozambic, aflat in vizită
în capitala bulgară, relatează agen
ția B.T.A. Au fost examinate rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre cele două partide și state, păr
țile reafirmindu-și hotărirea de a
dezvolta in continuare aceste relații
, în diverse domenii de activitate. A
fost reafirmată solidaritatea celor
două partide și state cu lupta po
poarelor din Africa împotriva ra
sismului și politicii de apartheid.
CONGRESUL MONDIAL DE
BIOFIZICA, desfășurat la Ciudad
de Mexico, și-a încheiat lucrările.
Au participat peste 3 000 de oameni
de știință din aproximativ 40 de
țări. Delegația română, .condusă de
prof. dr. Vasile Vasilescu, șeful ca
tedrei de biofizică de la Institutul
medico-farmaceutic din București,
a prezentat rapoarte și comunicări,
care s-au bucurat de aprecierile
unanime ale participanților.

COMITETUL O.N.U. PENTRU
DECOLONIZARE a adoptat o re
zoluție în care reafirmă legitimi
tatea luptei poporului namibian.

desfășurată în orice formă. îm
potriva ocupației ilegale a terito
riului său de către R.S.A.
CONFERINȚA INTERNAȚIONA
LA HIDROLOGICA. La sediul
UNESCO de la Paris s-au înche
iat lucrările Conferinței internațio
nale asupra hidrologiei și bazelor
științifice ale folosirii raționale a
resurselor de apă. La reuniune", ale
cărei lucrări au început la 18 au
gust cu participarea a 250 de dele
gați din 90 de țări, au fost exami
nate rezultatele transpunerii în
practică a Programului hidrologic
internațional lansat de UNESCO
în 1975. activitățile Organizației
Meteorologice Mondiale (O.M.M.)
îw acest domeniu, precum și prin
cipalele inițiative ale O.N.U. în
ceea ce privește resursele de apă și
prioritățile propuse în Programul
hidrologic al O.M.M.
O PUTERNICA EXPLOZIE s-a
produs luni în clădirea cartierului
general al forțelor aeriene ameri
cane din Europa, de la Ramstein
(R.F.G.), care găzduiește, de ase
menea, sediul Comandamentului
mixt aerian al N.A.T.O. pentru Eu
ropa centrală. Potrivit unui comu
nicat oficial. 20 de militari — ame
ricani și vest-germani — au fost
rițniți, dintre care 7 au fost spita
lizați. Parchetul federal din Karls
ruhe a anunțat că este vorba de
un atentat terorist.

GIBRALTAR. Un purtător de
cuvint al Ministerului Afacerilor
Externe al Spaniei și-a exprimat
satisfacția in legătură cu concluzi
ile raportului Comitetului pentru
relații externe al Parlamentului
britanic în problema Gibraltarului,
transmite agenția E.F.E. Documen
tul. a spus el, recunoaște necesita
tea rezolvării acestui contencios
ne calea negocierilor, in baza acor
dului semnat intre cele două țări
la Lisabona.
ATENTAT TERORIST LA VIENA. tntr-o declarație oficială, re
luată de agențiile internaționale de
presă, ministrul de interne al Aus
triei, Erwin Lănc, a anunțat că trei
teroriști înarmați cu pistoale-mitralieră și grenade au comis, simbătă,
un atentat impotriva unei sinagogi
din centrul Vienei. Atentatul s-a
soldat cu doi morți și 17 răniți. Doi
dintre teroriști, intre care unul
rănit, au fost arestați, cel de-ai
treilea reușind să fugă. Un purtător de cuvint al Organizației
___ ___ pentru
Eliberarea Palestinei a declarat că
O.E.P. condamnă ferm actul crimi
nal comis simbătă impotriva sina
gogii din Viena, pe care „unii în
cearcă să-l atribuie O.E.P.". Purtă
torul de cuvint, citat de agenția
palestiniană de informații WAFA.
relevă că O.E.P. apreciază că acesta
este un act laș și criminal.

TAIFUNUL
AGNES", Serviciile meteorologice nipone au antin___
țat că taifunul ,,Agnes" a atins diirMnică insula Okinawa, viteza vtntului ajungind la 126 kilometri pe
oră. întregul trafic aerian și mari
tim a fost suspendat, iar cel rutier
— întrerupt in mai multe puncte.
Spre deosebire de alte fenome
ne asemănătoare, taifunul „Agnes“
nu a fost urmat de ploi puternice,

Rado BOGDAN
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