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sărbătoare națională

Sub semnul hotărîrii oamenilor muncii de a înfăptui sarcinile actualului cincinal,

într-o atmosferă însuflețitoare, de puternică unitate în jurul partidului, 

al secretarului său general, ieri s-a desfășurat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a vizitat, sîmbâtă dimineața, importante întreprinderi indus
triale din Capitală.

împreună cu secretarul general al partidului, la vizită au 
participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Gheorghe Oprea și Gheorghe Pană.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN UNITĂȚI ECONOMICE Șl LA OBIECTIVE 

SOCIAL-EDILITARE DIN CAPITALĂ

Țării-mai mult cărbune, 
mai multe minereuri!

Astăzi, de ziua bravilor mineri ai patriei

Desfășurată în atmosfera de patrio
tism revoluționar, de puternică emu
lație specifică activității pe care o 
desfășoară colectivele de pe întreg 

, cuprinsul țării în aceste zile pre- 
'ergătoare aniversării zilei de 23 

i, ust — marea noastră sărbătoare 
năy.onală —, noua întîlnire de lucru 
a prilejuit un dialog direct și apro
fundat al secretarului general al 
partidului cu colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile vizitate, cu fac
tori de răspundere din centralele in
dustriale și ministerele de resort 
despre modul în care se realizează 
sarcinile pe anul în curs. în acest 
cadru s-au stabilit, totodată, mă
surile ce se impun pentru înde
plinirea integrală și la timp a pre
vederilor actualului cincinal. în cen
trul dialogului s-au situat probleme
le legate de realizarea ritmică a pro
ducției fizice la toate sortimentele 
nominalizate în plan, Îndeosebi a ce
lor destinate exportului, creșterea ca
lității produselor, feducâteă mâl Ac
centuată a consumului de materii 
prime, energie și combustibili, spo
rirea generală a eficienței activității 
economice.

Creatorii bunurilor materiale din 
întreprinderile vizitate și-au re
afirmat, și de această dată, ho- 
tărîrea lor fermă de a-și mo
biliza și mal puternic eforturile șl 
energiile creatoare pentru îndeplini
rea exemplară a prevederilor cinci
nalului, a sarcinilor izvorîte din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară lărgită 
a C.C. al P.C.R., pentru transpunerea 
neabătută în viață a istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XII-Iea al 
partidului privind creșterea neîntre
ruptă a progresului economic al țării, 
a bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Asemenea tuturor întilnirilor secre
tarului general al partidului cu oa
menii muncii, noua vizită de lucru a 
pus cu pregnanță în relief rolul 
esențial, determinant al tovarășului 
Nico’ e Ceaușescu în elaborarea ce

lor mai potrivite soluții menite să 
asigure evoluția întregii vieți econo
mico-sociale pe baze științifice, în 
deplin afcord cu realitățile existente, 
cu cerințele actualei etape pe care o 
parcurge țara noastră.

Vizita a Început la ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ CHIMIC 
„GRIVIȚA ROȘIE", und8 mu“- 
citorli, inginerii și tehnicienii au făcut 
o entuziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, exprimindu-și și 
cu acest prilej, asemenea întregului 
nostru popor, recunoștința fierbinte 
pentru activitatea neobosită desfășu
rată de secretarul general al partidu
lui, de numele căruia se leagă cele 
fnai mari realizări obținute de po
porul nostru in Ultimii 17 ani, și în 
fîndui Cărora se înscrie însăși între
prinderea lor. .......................

O companie alcătuită din membri 
al gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire militară a ti
neretului prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat sint salutați de’ ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, loan 
Avram, de directorul general al Cen
tralei de utilaj chimic, ing. Aurel 
Vartic, de cadre de conducere din în
treprindere și reprezentanți ai oame
nilor muncii.

Dialogul de lucru începe în fața u- 
nor grafice ilustrînd activitatea între
prinderii. Raportînd secretarului ge
neral că indicațiile date Ia vizita pre
cedentă, din luna august a anului 
trecut, au fost transpuse întocmai în 
fapt, directorul Întreprinderii, ing. 
Stelian Necula, a arătat că, pe baza 
acestor prețioase orientări, colectivul 
unității și-a realizat și depășit toți 
indicatorii de plan pe primele șase 
luni ale anului; sarcinile la export,

la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie

de pildă, au fost depășite cu 8,2 Ia 
sută. Au fost înfățișate, de aseme
nea, preocupările întregului colectiv 
pentru extinderea mecanizării, auto
matizării și robotizării producției, 
asimilarea de noi tehnologii și noi 
produse, pentru reducerea importu
rilor și diminuarea consumurilor spe
cifice de metal, energie și combus
tibil.

în hala de pregătire a subansam- 

blelor grele sudate, produse gigant, 
cîntărind fiecare zeci și chiar sute de 
tone, sint înfățișate stadiul de pre
gătire a fabricației unor instalații de 
tehnică nucleară, precum și tehnolo
giile de realizare.

A fost prezentat tn continuare noul 
depozit-atelier de materiale de sudu
ră, care permite păstrarea acestor 
materiale scumpe în condiții irepro
șabile Și asigură, cu ajutorul cal

culatorului, un control riguros a- 
supra consumului lor. Directorul 
întreprinderii informează, de ase
menea, despre stadiul asimilării în 
fabricație a programului preselor de 
vulcanizat anvelope și a fabricației 
preselor de reșapare și recondiționa- 
re a pneurilor, arătind că aceste sar
cini vor fi realizate încă în cursul

(Continuare în pag. a Ii-a)

Ca in fiecare an, 
sărbătorim în această 
duminică de august 
„Ziua minerului", zi 
in care întregul nostru 
popor omagiază glo
rioasele tradiții de 
luptă revoluționară ale 
minerilor, cinstește 
munca lor neobosită, 
plină de dăruire si ob- 
negație, consacrată 
dezvoltării bazei ener
getice și de materii 
prime a tării, progre
sului și infloririi 
necontenite a Româ
niei socialiste.

Detașament de frun
te al clasei noastre 
muncitoare, minerilor 
le revin in acest an și 
în întregul cincinal 
actual sarcini mari și 
complexe in asigurarea 
de cantități cit mai 
mari de cărbune, mi
nereuri feroase și ne
feroase și diferite sub
stanțe minerale utile, 
necesare dezvoltării e- 
conomice a țării in rit
murile prevăzute. Cit 
de vibrantă și insufle- 
țitoare este și acum 
chemarea adresată de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secreta
rul general al partidu
lui, la Plenara comună 
a Comitetului Central 
al Partidului Comu
nist Român și a Con
siliului Suprem al 
Dezvoltării Economice 
și Sociale, din noiem
brie anul trecut : „Fa
ceți totul, dragi tova
răși, pentru a răspun
de cerințelor întregii 
națiuni, asigurați în- 
tr-o măsură cit mai 
însemnată necesitățile

de energie și materii 
prime ale economiei 
noastre naționale, ale 
poporului !“.

Acum, in apropierea 
marii sărbători națio
nale de la 23 August, 
minerii intimpină ziua 
lor cu o serie de 
realizări în muncă. In 
șapte luni din acest 
an, ei au extras in 
plus, față de aceeași 
perioadă a anului tre
cut, 50 000 tone lignit 
și cărbune brun, 355 
tone plumb-metal in 
concentrate, 717 tone 
zinc in concentrate, 
1 310 tone caolin. Și in 
acest an a continuat 
procesul de mecaniza
re, de introducere a 
tehnicii moderne, de 
deschidere a unor noi 
mine și de dezvoltare 
a unora dintre exploa
tările miniere exis
tente.

De bună seamă, chiar 
In acest moment săr
bătoresc, evidențiind 
succesele obținute de 
un șir de colective 
fruntașe din industria 
minieră, nu trebuie 
pierdut insă din ve
dere că unele unități 
din această ramură, 
îndeosebi din sectorul 
de extracție a cărbu
nelui, nu și-au realizat 
integral planul de pro
ducție. Este un motiv 
in plus pentru mobili
zarea tuturor forțelor, 
așa cum au dovedit 
minerii că știu să se 
mobilizeze la chemarea 
partidului, spre a asi
gura in acest an creș
terea mai susținută a 
producției de cărbune 
destinat cocseriilor și

PAROȘENI : Un nou 
complex mecanizat

In cadrul programului de meca
nizare ce se întreprinde î<5 bazinul 
carbonifer ăl Văii Jiului, în sectorul 
II al minei Vulcan a fost introdus 
un nou complex de susținere și tă
iere mecanizată a cărbunelui. Com
plexul, preluat de o formație de 
mineri condusă de Victor Romega, 
va asigura ritmuri superioare de 
extracție și creșterea producției de 
cărbune. Din primele zile ale in
trării în funcțiune a complexului, 
minerii realizează cu noul complex 
productivități înalte, de 10 tone căr
bune pe post. (Sabin Cerbu).

HARGHITA : Succese de 
prestigiu in muncă

Prin folosirea rațională, la întrea
ga capacitate a utilajelor, prin buna 
organizare a muncii în toate schim
burile, colectivul de la întreprin
derea minieră Bălan a realizat 
peste prevederile planului 2 225 
tone pirită și 50 tone cupru in con
centrate. însemnate sporuri de pro
ducție, totalizînd 1 650 tone caolin 
preparat și mari cantități de dolo- 
mită măcinată, au obținut și mine
rii de la întreprinderea minieră 
Harghita. (L D. Kiss). 

centralelor termoelec
trice, de minereuri 
feroase și neferoase, 
printr-o mai bună or
ganizare a muncii, in- 
tărirea ordinii și dis
ciplinei in producție și 
folosirea cu randamen
te superioare a mijloa
celor tehnice din do
tare.

Țara are nevoie de 
mai mult cărbune, de 
mai multe minereuri 
feroase și neferoase, 
de mai multe substan
țe minerale utile ! De 
aceea, minerii au 
marea și patriotica în
datorire de a-și con
sacra toate forțele, ac- 
ționind in spiritul 
sarcinilor și exigențe
lor formulate in repe
tate rinduri de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
muncind fără preget, 
cu înaltă responsabili
tate, pentru a realiza 
integral sarcinile de 
plan pe acest an, pen
tru a-si aduce întreaga 
contribuție la creșterea 
mai puternică a bazei 
energetice și de mate
rii prime a țării — 
obiectiv prioritar, ce
rință vitală a dezvol
tării economico-sociale 
a patriei noastre in 
actualul cincinal și in 
perspectivă.

Felicitindu-i de ziua 
lor, întregul popor ii 
înconjoară cu dragoste 
și căldură pe bra
vii mineri ai țării, 
urîndu-le noi și însem
nate izbinzi in munca 
lor dedicată progresu
lui susținut și multila
teral al economiei na
ționale, infloririi pa
triei socialiste l

i

ȘOTINGA : 18 000 tone 
cărbune peste prevederi
Minerii din Șotînga, județul Dîm

bovița, au extras și livrat supli
mentar în șapte luni din acest an 
18 000 tone cărbune net. Acest fru
mos succes, pe care destoinicul co
lectiv al minei îl dedică marii săr
bători de la 23 August și „Zilei 
minerului", a fost obținut prin or
ganizarea mai bună a muncii, 
creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor, întărirea ordinii și dis
ciplinei. (Gheorghe Manea).

ALTÎN-TEPE : Suplimentar 
importante cantități 

de minereuri
Oamenii muncii de la exploatarea 

minieră Altin-Tepe, județul Tulcea, 
întîmpină marea sărbătoare de la 
23 August și „Ziua minerului" cu 
importante depășiri de plan la pro
ducția fizică. Organizînd mai bine 
munca în abataje, mecanizînd lu
crările in subteran, minerii din a- 
ceastă unitate au extras și livrat 
beneficiarilor peste prevederile pla
nului la zi 2 900 tone minereu de 
fier, 700 tone pirită, 415 tone sulf 
în concentrate. (Neculai Amihu- 
lesei).
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In fața machetei grandiosului ansamblu din fon a Uranus In timpul vizitei le întreprinderea „Republica"
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întreprinderea textilă „Dacia flori ale dragostei șl recunoștinței

vada o constituie noile modele de 
auto'oufze cu amenajări speciale pen
tru transportul interurban, troleibu
zele cu ■ instalație electrică modifica
tă — care ii sint -prezentate tovară-' 
șului Nicolae Ceaușescu. Produsele 
se disting prin inalții lor parametri 
tehnici și -de confort, prin linia'con
structivă modernă, elegantă. Sint 
prezentate,' de asemenea, diverse ti
puri de autoutilitare, autocamionete, 
multe din ele urmind a fi exportate. 
La fel ca și alte produse românești 
care și-au demonstrat competitivita
tea pe piața externă, autobuzele, 
troleibuzele și autoutilitarele fabri
cate in această întreprindere se bucu
ră astăzi de prestigiu in zeci de țări 
ale lumii.

Secretarul general al partidului este 
invitat. in continuare, să viziteze 
hala de montaj general a noii între
prinderi bucureștene, utilată cu agre
gate de înalt randament, concepute 
și realizate in țară, cu linii tehnolo
gice complexe, care asigură mecani
zarea operațiilor, o producție sporită. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este in
format despre modul cum se acțio
nează pentru asimilarea unor noi 
tipuri de autovehicule, care pină nu 
de mult se înscriau în profilul de 
producție al altor unități din țarăt 
Este vorba de gama de autoturisme' 
ARO 320 și de mașini diverse pentru 
prestări de servicii.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a stat de vorbă cu 
muncitori, interesindu-se în legătură 
cu munca și viața lor.

în dialogul cu factorii de răspun
dere, cu specialiștii, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se res
pecte cu strictețe măsurile stabilite 
in direcția tipizării.

Mulțumind secretarului general al 
partidului pentru vizita efectuată, 
gazdele s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru transpu
nerea in practică a prețioaselor in
dicații primite cu acest prilej, pen
tru onorarea exemplară a sarcinilor 
ce le revin pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Pe întreg parcursul vizitei in în
treprindere, t o v a.r ă ș u INicoîa'e 
Cfeapșescu'. tovarășa Elena Ceaușescu 
atr fost întimpinați de muncitoare cu 
multă dragoste și căldură; acestea 
oferindu-le flori, adresindu-le calde 
cuvinte de bun sosit, urări de viață 
lungă și sănătate..

Felieitindu-le pe harnicele, textilis- 
te •, pentru succesele dobindite, tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat, 
la plecare, îndemnul de a continua 
seria realizărilor de pină acum, re- 
comandindu-rle să aibă permanent in 
vedere utilizarea la parametri ma
ximi a capacităților, valorificarea su
perioară a materiilor prime, diversi
ficarea sortimentelor și. sporirea ca
lității acestora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elenă Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat s-au oprit, apoi in ZONA U- 
RANUS A CAPITALEI. Aicl au 
inc.eput din anul 1980 însemnate lu
crări edilitare, ce includ sistematiza- 

. rea rinei cunoscute artere bucurește- 
■ ne, Calea 13.Septembrie. Aceasta, va 

avea in viitor șase benzi de circula
ție și va fi flancată de un ansamblu 
de locuințe cu circa 3 000 de aparta
mente in blocuri, prezentind fiecare 
particularități constructive. Pe tra
seul noii artere au (ost finalizate 
pină acum rețelele de apă,. termofi- 
care, gaze, telefon, canal. Construc
torii lucrează la circa 1 800 de apar
tamente, din care aproape 400 sint in 
stadiul de recepție. Realizatorii aces
tui ansamblu vop preda beneficiari
lor ■ pină la .finele lunii decembrie 

■ 1 400 de apartamente, iar pină la în
ceperea noului an școlar vor pune

acestui cincinal, fiind devansate cu 
mult termenele fixate și', soluționtn- 
du-se integral cerințele de astfel de 
utilaje ale economiei naționale.

Sint prezentate apoi linia de fabri
cație ar fermentatoarelor destinate in
dustriei de biosinteză, precum și u- 
riașe coloane de distilare pentru ra
finării, intre care cele destinate rafi
năriei-Anatolia, din Turcia. Secreta
rul general al partidului apreciază 
eforturile colectivului de a realiză 
asemenea instalații de mare comple
xitate, pe care puține țări din 
lume le-au asimilat în producție.

în fiecare ’ hală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută cu muncitorii și 
tehnicienii, interesindu-se de con
dițiile lor de muncă, de preocuparea 
pentru îndeplinirea sarcinilor . de 
plan, de clștigurile realizate. Expri- 
mindu-și deplina satisfacție pentru 
condițiile de muncă, pentru spri
jinul permanent acordat de con
ducerea partidului in realizarea sar
cinilor. ce le revin, muncitorii asigură 
pe secretarul general al partidului 
că- se vor strădui să-și îndeplinească 
cu' cinste sarcinile de plan și angaja
mentele asumate in întrecere. ,

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros 
colectivul acestei mari întreprinderi 
pentru realizările de pină acum și 

■ pentru preocupările stăruitoare în
dreptate in direcția introducerii teii- 
nipii noi,

. viitor să 
zării în 
sarcinilor 
revin in 
nergetic nuclear.

Cel de-al doilea obiectiv economic lâ dispoziția copiilor ce vor, locui in 
vizitat a fost ÎNTREPRINDEREA 
TEXTILĂ „DACIA", importantă 
unitate a industriei ușoare româ
nești care, alături de alte întreprin
deri similare din țară, a cunoscut, in 
ultimul deceniu și jumătate, o puter
nică ' dezvoltare. Semnificativ, în 
acest , sens, este faptul că producția 
valorică a întreprinderii a creșcpt. 
de. la 142 milioane lei; cit se realiza 
in -1965, la 830 milioane lei in 1982.

La intrarea în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au 
fost salutați de tovarășa Lina 
Ciobanu, ministrul industriei ușoare, 
Constantin Popescu, adjunct al mi
nistrului,-directorul general al Cen
tralei industriei bumbacului Bucu- 
rești-, de cadre de conducere ale aces- 

unități e^qnpmice. -rale/a; fiecărei cjădii’iirftșfcfpl;incit tot
..., .Secretarulul.general al partiquluț n; .ceea.Ce să realizează.iri'\aceast'ă-pai'te;l''

■ .rșîbt prezentate de. către directorul, ă Câpitâlei să fie frumos, săconfere*' 
"tehnic al Întreprinderii, inginer Au- ' ■- - - - ■ •
rică Ciobanu, coordonatele esențiale 
ale muncii rodnice desfășurate' de. 
colectivul unității.. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că întreprin
derea și-a îndeplinit toți indicatorii 
de plan pe perioada care a trecut din 
acest an, manifestindu-se o perma-- 
nentă preocupare pentru diversifica
rea- gamei de produse,' valorificarea 
superioară a materiei' prime, crește- ‘ 
rea calității firelor și țesăturilor. în 
prezent, produsele noi dețin o pon
dere de peste 60 la sută', succese im
portante inregist.rindu-se și in ceea 
ce privește reducerea consumului de 
materii prime, prin creșterea gradu
lui de finețe - a articolelor textile 
realizate'. Astfel, in cursul acestui 
an..gradul de finețe a țesăturilor în
registrează 124,2 grame pe metru 
pătrat, fiind create toate condițiile 
pentru ca, în anul viitor, să se ajun
gă Ta 110 grame pe metru pătrat, 
ceea ce -înseamnă; în fapt, Îndeplini
rea' în devans cu doi ani a sarcinii 
planificate la acest indicator.

Pe parcursul vizitării secțiilor pre- 
parație și țesâtorie, precum și in fața 
unor standuri înfăț.ișînd principalele 
articole incluse in nomenclatorul de 
fabricație al întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au interesat îndeaproa
pe de calitatea produselor, apreciind 
rezultatele bune obținute de texti- 
liste. .

avansate, indicind ca și pe 
acorde toată atenția reali* 
cele mai bune condiții a 
de mare răspundere ce ii 
realizarea programului e-

. această zonă o școală cu 16 săli' de 
clasă. De' remarcat, că lâ parterul 
fiecărui bloc sint prevăzute unități 
comerciale și de prestări de servicii 
cu profil divers, in vederea satisfa
cerii in bune condiții a nevoilor 
populației.

Se face o scurtă oprire la intersec
ția Căii 13 Septembrie cu viitoarea 
arteră „Izvor-Coșbuc". în fața unor 
planuri și machete, tovarășul Nicolae 
lordache, ’ vicepreședinte al Consiliu
lui popular al municipiului1 Bucu
rești, informează in legătură cu sta
diul. lucrărilor grandiosului ansam
blu, precum și cu privire la cel mai 
important viitor bulevard al noului 
centru ciVic ăl Capitalei • — Calea 
Victoriei Socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ârhitecților, '■ constructorilor, edi
lilor Capitalei să acorde o , atenție 

..deosebjtă concepției;- liniei,. .arjhițectu-

Bucureștiului autentice valori urb'a-, 
nistice, să reprezinte o zonă de refe
rință in arhitectura românească.

La sosirea în ÎNTREPRINDE
REA „AUTOBUZUL", tovară
șul Nicolae Ceâ'ușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au fost 
întimpinați de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor ■ de mașini, 
Iiarie Munteanul adjunct a! minis
trului, de membri ai conducerii con
siliului oamenilor muncii din unita
tea vizitată.

1 Dialogul purtat de secretarul gene
ral al partidului cu specialiștii, cu 
conducerea unității s-a axat pe pro
bleme legate de realizarea ritmică a 
producției fizice, îndeosebi a celei 
destinate exportului, diversificarea 
producției de autobuze și autoutilita
re, realizarea unor, tipuri moderne, de 
putere mare și cu capacitate .sporită 
de transport, aplicarea programului 
de dieselizare, reducerea consumuri
lor materiale.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este in
format de către directorul unității, 
Aurel Preda, că, in urma indicațiilor 
primite cu prilejul vizitelor prece
dente, ăl consfătuirii de lucru cu 
specialiștii din acest domeniu, 
trecut la realizarea unor produse 
mai durabile, mai competitive.

s-a 
noi, 
Do-

La sosirea In ÎNTREPRINDE
REA DE MAȘINI GRELE, ‘°- 
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu li s-a făcut 
aceeași primire călduroasă, entuzias
tă, fiind salutați de Nicu Constantin, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Frusina Tașmău, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului .4, Emanoil Babici, 
directorul centralei industriale de 
resort.
. Vizitș^secretarului., general al jparti- 
dului lal î.M.G.B. începe în -secția

secretaru! genera! al partidului îl 
poartă cu făuritorii de bunuri mate
riale, se' regăsește și în' fabrica 
de echipamente pentru centrale nu- 
clearoelectrice din cadrul întreprin
derii, unde sint . prezenți Neculaî 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, și Gheorghe Caranfil, ministrul 
industriei chimice.

Secretarul general ai partidului 
analizează cu specialiștii aspecte le
gate de pregătirea și începerea fa
bricației utilajelor ce vor echipa pri
mele unități ale centralei nuclearo- 

dUlui lahl.M.G.B. începe, in 'secția ?,.a.,glegt^^o.:la Cernavodă, impor- 
»■••**•••»«« „ ..»««wMuc-t... /j'.'^aț'jtăMȘVeștiție a cincj.nalulpi. actual, „

' ‘precum 'șf execuția ansamblelor pen
tru alte obiective economice din țară. 
Sint prezentate, de asemenea, preo
cupările întreprinderii privind asi
milarea tehnologiilor noi, a tehnicii 
de virf din construcția de mașini a 
țării noastre. în cadrul dialogului de 
lucru de aici, gazdele informează 
despre preocupările pentru atingerea 
capacității proiectate a fabricii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă conducerilor ministerelor 
de resort, specialiștilor prezenți ca 
in centrul atenției să se afle asimi
larea tuturor materialelor necesare, 

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colecti
vul de oameni ai muncii de la între
prinderea de mașini grele pentru 
realizările obținute. îndemnind să se 
depună in continuare eforturi sub
stanțiale pentru îndeplinirea integra
lă a importanțelor sarcini ce le-au 
fost încredințate. Subliniind că sint 
întrunite condițiile tehnico-materiale 
pentru realizarea centralelor nuclea- 
roelectrice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că trebuje unite 
forțele din toate domeniile care par
ticipă la acest obiectiv intr-un colec
tiv puternic.

fQyă'grȘâ nr. 2, uiMe’TOÎKȚgî^CȘon- 
stăhtin. "directorul unității," prezintă 
realizările pe primele șapte luni ale 
acestui an la producția netă, la bene
ficii și export, comparativ cu primul 
an al cincinalului. O serie de produ
se fabricate aici — turbine cu aburi, 
fabrici de ciment, prese hidraulice, 
utilaj metalurgic — sînt bine cunos
cute și apreciate in țări cu o. puter
nică dezvoltare industrială. Sînt pre
zentate, de asemenea, tehnologiile 
moderne aplicate pentru obținerea 
Oțelurilor de înaltă puritate,

Este urmărită funcționarea forjei 
de 12 000 de tone, printre primele de 
acest fel din Europa, capabilă să pre
lucreze piese de peste 80 de tone — 
arbor; pentru 
inele pentru 
arbori . cotiți 
17 000 CP.

In oțelărie 
montajului instalației de tratare în 
vid pentru oțeluri speciale inoxida
bile și al noului cuptor electric ds 
50 de tone. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ; apreciază angajamentul 
colectivului de punere in' funcțiune 
a acestuia cu mult înaintea terme
nului stabilit inițial, recomandind, 
totodată, concentrarea tuturor efor
turilor pentru intrarea în producție, 
în acest an; a instalației de tratare 
în vid a oțelurilor.

Aceeași ambianță de lucru, ce ca
racterizează fiecare dialog pe care

turbine, hidraulice, 
morile de ciment, 

pentru motoare de

este examinat stadiu!

La ÎNTREPRINDEREA „RE
PUBLICA", vizita a început în 
secția de țevi pentru cazane energe-

(Continuare in pag. a III-a) La întreprinderea de pompe „Aversa
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încerc să-mi închipui, 
după relatările lui Traian 
Pasăre, șeful unei echipe 
de constructori navali de la 
șantierul din Mangalia, 
cum se înfățișau aceste 
locuri înainte de a apărea 
docul uscat cu macaralele 
lui uriașe, înainte de a apă
rea vastele hale de con
strucții sau platformele de 
piatră pe. care se aglome
rează bloc-secțiile de oțel. 
Este foarte greu de recon
stituit peisajul. Cum era? 
Un loc mlăștinos, cu rare 
porțiuni de uscat pe care 
pășteau caprele. Și, asta, 
cind? în ’73? Nici zece ani 
nu au trecut de atunci...

Un inginer hldrotehni- 
cian îmi povestea, nu de 
mult, cum a fost construit 
docul uscat de la Șan
tierul naval din Constanța. 
„Ne-am apucat de lucru o- 
dată cu constructorii navali 
— iși amintea el. Pe mă
sură ce Înaintam, înaintau 
și ei. Prima navă a fost 
gata odată cu docul. Așa 
ne-am propus să se petrea
că lucrurile și la Manga
lia...1'. Așa ar fi trebuit să 
se petreacă lucrurile și la 
Mangalia: docul odată cu 
nava. în general, așa s-au 
și petrecut lucrurile, cu o 
mică, inadvertență, inerentă 
unei lucrări de proporțiile 
celei proiectate la acest 
țărm de mare. Constructo
rii au pornit lupta in ace
iași timp cu navaliștii. în 

mai 1977,. cind secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. se 
afla în mijlocul navaliști- 
lor, interesindu-se de mun
ca lor, construcția „Calla- 
tisului", primul mineralier 
de 55 000 de tone, era prac
tic terminată. Lansarea lui 
insă nu putea fi făcută pen
tru că mai era de lucru Ia 
cel de al doilea comparti
ment al docului uscat — te
renul nestabil dăduse de 
furcă, surprinsese prin in
filtrări masive de apă — și 
la canalul navigabil de ie
șire la mare. Acolo, pe șan
tier, a avut loc o consfătui
re de producție, cea mai 
„fierbinte" din cite cunosc 
navaliștii din Mangalia, bo
gată in soluții inedite pen
tru scurtarea termenelor. 
La 21 august 1977, in cin
stea marii noastre sărbători 
naționale, „Callatisul" fă
cea cunoștință cu marea!

Episodul relatat mi se 
pare deosebit de semnifi
cativ pentru a înțelege mai 
bine că acest șantier naval 
și portul și chiar orașul în
treg s-au născut, practic, 
dintr-o înverșunată și rod
nică bătălie cu timpul. în 
anul 1973. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. aflat intr-o vi
zită de .lucru, a stabilit lo
cul viitorului port și al vii
torului șantier naval. Man
galia iși începea urcușul 
vertiginos spre destinul său' 
de nou centru industrial. 

consecință fericită a am
plului program de dezvol
tare a construcțiilor navale 
stabilit de partid. în numai 
un deceniu, modesta loca
litate (care în anul de virf 
al dezvoltării capitaliste 
număra nici 3 000 de locui

LA MANGALIA. 1NTR-UN DECENIU

UN POR T MODERN 
UN ORAȘ FERMECĂTOR

tori) s-a transformat In
tr-un oraș cu 30 000' de lo
cuitori, construit intr-o ar
hitectură cutezătoare, mo
dernă, avind alături plat
forma industrială, la fel de 
modernă.

— Șl orașul șl șantierul 
naval au fost gindite ih- 
tr-un tel deosebit — ne 
spune tovarășul Aoton 
Praisler, directorul șantie
rului naval. Aș spune că 
șantierul nostru este chin
tesența în domeniul unei 
activități extrem de boga

te în materie: șantierele de 
la Galați, Drobeta-Turnu 
Severin, Oltenița, Brăila, 
Constanța, Tulcea, toate 
și-au dat mina, prin expe
riența lor, pentru a se făuri 
la Mangalia o uzină de 
nave demnă de ultimele 

cuceriri ale științei și teh
nicii. Această lucrare de 
proporții se distinge prin- 
tr-un timp de realizare ca
racteristic epocii de puter
nice accelerații care poartă 
numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pe locul mlaștinilor — un 
port modern, cu cheiuri 
lungi de kilometri, primi
toare. Străbatem hectarele 
platformelor de beton în
soțiți de tovarășul Ghebr- 
ghe Ion, maistru, secretar 

al comitetului de partid de 
pe șantier.

— Lucrez in șantier a- 
proape de la începuturi — 
ne explică el. Mi-a trecut 
și. mie prin mină, aș putea 
spune, tot ce s-a făcut aici. 
Cu toate acestea, sint mo

mente cind mă întreb cu 
uimire: cind am putut să 
facem noi toate acestea? Șl 
nu pumal eu imi pun în
trebarea... Toți cei de aici, 
care sint autori, partici
pant! direct! atit la con
strucția șantierului, cit și la 
construcția navelor.

în apropierea docului us
cat se lucrează, pe platfor
mă, la pupa unei viitoare 
nave de 65 000 de tone. Șe
ful echipei de constructori, 
Traian Pasăre, cei care evo
ca mlaștinile din sudul 

Mangaliei, exprimă și el 
mindria muncitorului care 
a lucrat la construcția șan
tierului și portului, iar apoi 
la prima navă-mineralier 
purtind marca Mangaliei.

— Greu a fost cind abia 
deslușeam dintre schele 

portul și șantierul — spune 
el. Bucuria reușitei, trep
tat, ne-a făcut să găsim 
noi forțe pentru a ridica 
halele, pentru a construi 
cheiurile, centru a desăvirși 
docul. Acestea toate sint 
lucrurile care se văd din
tr-o dată și te uimesc. Mai 
uimitor este, după mine, 
cum s-a făurit omul, con
structorul. sudorul, strun
garul, mecanicul, electri
cianul naval. Mai bine zis, 
cum se construiește el în 
continuare, pentru că aici 

bătălia pentru calitatea u- 
mană este in continuă des
fășurare.

— Sint 2 400 de construc
tori navali Ia Mangalia — 
argumentează aceeași idee 
maistrul Jean Piciora, de 
la atelierul de tubulatură.

în viitorul apropiat trebuie 
să ajungă Ia 5 000. Iată, în 
tubulatură, de pildă, oame
nii au învățat intr-un ritm 
care a depășit așteptările. 
E drept, ne-au ajutat șan
tierele navale mai cu ex
periență, dar dacă nu ne 
ajutam și singuri nu am fi 
reușit, O „scoică" de zeci 
de mii de tone o constru
iești mai repede; dar 250 de 
kilometri de țeavă, cit in
tră intr-o navă, pentru ca, 
ia o apăsare de manetă, to
tul șă prindă viață ip co- 

losul de oțel, este egal cu 
a pune Ia punct un sistem 
nervos de o mare sensibi
litate. întregul șantier na
val este o impresionantă 
poveste vie, omenească, pe 
care o scriem in fiecare cli
pă cu tot ce avem mai bun 
in ființa noastră.

Mineralierul „Balș" se 
află la cheu, gata de ple
care. Uriaș — 65 000 de 
tone. Comandantul , navei, 
Corneliu Grigorescu, este 
prezent, împreună cu tot 
echipajul. Ei iși „însușesc" 
nava, porțiune cu porțiu
ne, legindu-se sufletește de 
ea, puiiind stăpinire pe tot 
complexul angrenaj de ex
ploatare.

— Este o navă frumoasă 
— mărturisește comandan
tul, cu toate că in convor
birile cu constructorul o- 
chiul lui critic nu a iertat 
nimic. Spunind că e „fru
moasă" înțeleg nivelul ei 
tehnic de execuție, puterea 
ei de a stăpini marea. Sint 
ultimele retușuri ce i se 
aduc, după ce s-au termi
nat probele de mare. De 
cite ori vom trece prin 
dreptul Mangaliei in dru
murile spre oceanele lumii 
sau la Întoarcere vom sa
luta constructorii cu sunet 
de sirenă...

Șantierul naval este o 
uzină, o uzină specifică, 
lansînd pe porțile ei, în ma
rele bazin al portului, nave 

din ce in ce mal perfecțio
nate, din ce în ce mai mari. 
A pornit de la mineralie
rul de 55 000 de tone, tre
ce prin cel de 65 000 de 
tone, va construi nave de 
80 000 de tone...

Primarul Mangaliei, to
varășul Nicolae Grosu, ne 
spune cu mindrie și emoție 
in glas:

— Șantierul naval este 
inima orașului, inima lui 
robustă, care i-a transfor
mat din temelii. Datorită 
„uzinei de vapoare", Man
galia este un oraș in tota
litate nou. Ca stațiune bal
neară și turistică a căpătat 
destule construcții specifi
ce, dar niciodată nu ar fi 
putut să-și ridice Îndrăz
nețele construcții de astăzi 
fără platforma sa indus
trială, nu ar fi putut să-și 
înzecească numărul de lo
cuitori și nici aceștia nu ar 
fi putut să capete orizon
turi superioare, orizonturi
le tehnicii, ale științei, un 
nivel de civilizație din ce 
in ce mai inalt. Mangalia, 
cel mai vechi centru urban 
al tării — douăzeci de se
cole au trecut peste el! — 

■ cunoaște de-abia acum, cu 
adevărat, binefacerile ur
banizării, ale drumului me
reu ascendent spre bună
stare și demnitate.

Dionisie SINCAN
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VIIITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN UNITĂțl 
KONOMKE $71Ă OBIECTIVE SOCIAL EDILITARE DIN CAPITALĂ

In timpul vizitei la întreprinderea de mașini grele Primire entuziastă, deosebit de călduroasă la întreprinderea „Electronica"

jțUrmare din pag. a n-a)
I , recent construită, care, prin 
mielul tehnic de dotare și comple
xitatea produselor fabricate, ilustrea
ză dezvoltarea intensă pe care a cu
noscut-o in ultimii ani această unita
te industrială bucureșteană. Erau de 
față Neculai Agachi, ministrul indus- 
trei metalurgice, Petru Zimbran, 
directorul general al Centralei indus
triale de prelucrări metalurgice, 
Florian Ionescu, prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 3.

Secretarul general al partidului, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să cunoască principalele pro
duse ale unității, dinamica dezvol
tării întreprinderii. Directorul între
prinderii, Njcolae Matei, arată că., in 
ultimii 17 ani uzinele „Republica1' 
și-au sporiți - .producția netă de 3,4 
ori, prin intrarea în: fabricație a la
minorului de 6 țoii, a uzinei de țevi 
din oțeluri aliate și inoxidabile și a 
secției de țevi de precizie trase la 
rece. Aceasta a făcut posibil ca în
treprinderea să producă în prezent o 
gamă largă de țevi, necesare econo
miei noastre naționale și pentru ex
port.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului este informat că 
în anii din urmă au fost moderni
zate laminoarele vechi și secțiile de 
prelucrare și finisare, la care a cres
cut producția cu 20 la sută, ceea ce 
a permis realizarea unor produse la 
nivelul tehnicii celei mai înaintate.

Oprindu-se la diferite locuri de 
muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat împreună cu specialiștii 
prezenți probleme legate de execu
tarea Ia timp și in bune condiții a 
investițiilor prevăzute, de creșterea 
și diversificarea producției, asimila
rea de noi produse, utilizarea unor 
tehnologii moderne, reducerea consu
mului de metal și a altor cheltuieli 
materiale. Au fost examinate, de 
asemenea, probleme privind autouti- 
Iarea, sporirea eficienței economice și 
îndeosebi îndeplinirea planului la 
exppr",.

Ir adrul acestui cuprinzător și 
ro6.uc dialog cu metalurgiștii de la 
„Republica", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specialiștilor să 
sporească gradul de diversificare a 
produselor și să asigure industriilor 
chimică și petrolieră țevi de înaltă 
calitate, la nivelul tehnicii celei mai 
înaintate, similare celor realizate in 
țări cu o îndelungată tradiție in a- 
cest domeniu. De asemenea, secre
tarul general al partidului a indicat 
să se aibă in vedere în continuare o 
valorificare tot mai avansată a me
talului și reducerea importului în 
acest domeniu. „

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ur
mărit apoi fluxul tehnologic de ex
trudare a țevilor. Presa de extrudare, 
premieră tehnică românească, inau
gurată de secretarul general al parti
dului cu prilejul precedentei vizite la 
„Republica", asigură obținerea unor 
țevi de calitate superioară, corespun
zător cerințelor și exigențelor econo
miei naționale, a celor existente pe 
piața mondială.

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a felicitat pe 
muncitori și tehnicieni pentru succe
sele obținute și a urat colectivului 
noi succese în îndeplinirea sarcinilor 
de producție ce le are pe anul in curs 
și pe întregul cincinal.

La începutul vizitei de lucru în 
ÎNTREPRINDEREA „AVER
SA", tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate diferite tipuri de pompe 
de complexitate tehnică ridicată, re
prezentative pentru actuala configu
rație a nomenclatorului de produse. 
Se remarcă aici pompa multietajată 
verticală, utilizată în industria ex
tractivă, hidroameliorații, în energe
tică, și pompele energetice speciale. 
Referindu-se la indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la pre
cedentele vizite de lucru efectuate 
aici, ing. Dimitrie Grecov, directorul 
întreprinderii, a arătat că aplicarea 
lor în practică a determinat restruc
turarea și specializarea producției 
pe criteriile unei eficiente îmbu
nătățite.

Astfel, în vederea asigurării din 
producția internă a întregului nece

sar de pompe pentru economia na
țională, au fost elaborate ample pro
grame de asimilare a unor noi pro
duse, s-a procedat la modernizarea 
și diversificarea grupelor și tipodi- 
mensiunilor existente. Este eviden
țiată contribuția însemnată a cerce
tării proprii în elaborarea de tehno
logii moderne, capabile să asigure 
noilor sortimente înalți parametri 
tehnici și funcționali. Gazdele infor
mează, totodată, că, pe baza indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au intensificat acțiunea de tipizare a 
reperelor și subansamblelor, redu- 
cindu-se gama acestora de la 865 la 
circa 500.

O altă preocupare a colectivului, 
aceea de reducere a consumurilor de 
metal, a fost relevată in timpul vi
zitării secției de turnătorie, unde au 
fost aplicate in ultima Vrerție metode' ; 
deosebit de eficiente. Prin aceasta 
s-a diminuat adaosul de prelucrare 
la numeroase repere, paralel cu spo
rirea substanțială a calității lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat realizările obținute în acest 
domeniu și a cerut să se generalizeze 
experiența bună dobindită în privin
ța înlocuirii pieselor din bronz, din 
alte metale neferoase.

în continuare s-au vizitat secțiile 
de prelucrări mecanice și montaj, 
unde a fost urmărită executarea 
principalelor componente ale pom
pelor destinate energeticii, industriei 
extractive, agriculturii, metalurgiei, 
chimiei, industriei alimentare. Mo
dernizarea fluxurilor tehnologice 
este pusă în lumină de noile linii 
mecanizate de montaj, de mașinile- 
unelte de mare performanță, specia
lizate în executarea unor operații 
complexe de așchiere, realizate în 
întregime de colectivul întreprinde
rii. Evidente și aici, măsurile luate 
în scopul sporirii productivității 
muncii, economisirii materiilor pri
me și energiei, îmbunătățirii continue 
a calității se reflectă in nivelul teh
nic ridicat al producției, in îmbună
tățirea parametrilor pompelor reali
zate.

Secretarul general al partidului 
recomandă specialiștilor să acorde în 
continuare cea mai mare atenție ca
lității produselor și să adincească 
tipizarea subansamblelor.

Apreciind că întreprinderea de 
pompe a devenit mai puternică, are 
o structură de fabricație mai bună, 
iar colectivul său a dobîndit o 
bună experiență, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să se facă 
totul în vederea scurtării timpului 
de asimilare a pompelor pentru ener
getică, în special a celor destinate 
centralelor nucleare. Secretarul gene
ral al partidului i-a felicitat pe oa
menii muncii de Ia „Aversa" pentru 
rezultatele înregistrate și le-a urat 
noi succese.

La sosirea în ÎNTREPRINDE
REA DE PRELUCRARE A 
MASELOR PLASTICE, tovară' 
șui Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
sint salutați de Gheorghe Caranfil. 
ministrul industriei chimice, Ion 
Vagă, directorul unității, de membri 
ai conducerii centralei industriale de 
profil și întreprinderii.

Vizita începe în expoziția care cu
prinde aproape 1 300 de produse fi
nite realizate aici, precum și panouri 
ilustrînd succesele obținute de oa
menii muncii pe linia introducerii 
polimerilor tehnici în fabricație. 
Gazdele relevă că, pentru a îndeplini 
sarcina trasată de secretarul general 
al partidului cu prilejul vizitei efec
tuate in 1978, de a se reduce pe toate 
căile importul și, totodată, de a 
asigura creșterea ponderii produselor 
industriale, au pus in valoare efortul 
de creație tehnică românească, rod al 
colaborării dintre cercetare și. pro
ducție, o contribuție însemnată avînd 
în acest sens Institutul Central de 
Chimie.

Sint vizitate, în continuare, cîteva 
secții de producție. La atelierul de 
sculărie și matrițe, conducătorul 
partidului și statului nostru subli
niază necesitatea de a se asigura în 
continuare creșterea ponderii artico
lelor din mase plastice pentru con
strucția de mașini, electrotehnică și 

electronică, de a se crea, pe această 
platformă, o secție de scule și ma
trițe care să acopere nu numai ne
cesarul întreprinderii, ci și al altor 
unități bucureștene.

în atelierul de injecție medie re
ține atenția bacul pentru acumulatori 
introdus recent in fabricația de serie. 
Noul produs, premieră pentru econo
mia noastră națională, care se reali
zează într-o gamă de șase tipodimen- 
siuni, înlocuiește bacurile tradiționale 
din bachelită, are o greutate cu 75 la 
sută mai mică decît vechiul produs, 
asigură posibilitatea automatizării 
procesului de producție la beneficiar.

Constatînd că secția de fabricare a 
bacurilor de acumulatori nu oferă 
spațiu suficient și stinjenește pro
cesul de producție alș celorlalte ate
liere,. tovarășul' {Qiepjae^ Ggăușescu a 
cerut Să se analizeze' posibilitatea 
creării unei capacități în' "‘spațiul înS 
treprinderii beneficiare — „Acumula
torul". Se apreciază, de asemenea, că 
secția de articole medicale ar putea 
funcționa pe platforma industrială 
Dudești, evitîndu-se în felul acesta 
noi investiții.

Vizita secretarului general al parti
dului la această unitate economică 
bucureșteană se încheie într-o at
mosferă entuziastă, marcată de pu
ternicele aplauze și ovații ale oame
nilor muncii de aici, cărora li s-au 
alăturat, spontan, sute de cetățeni, 
gospodine, tineri și vîrstnici, aflați la 
această oră pe platoul pieței Obor.

în încheierea vizitei în întreprin
deri ale Capitalei au fost examinate 
aspecte ale dezvoltării, actuale și in 
perspectivă, a industriei noastre 
electronice, ramură de virf, determi
nantă pentru progresul tehnic al 
economiei naționale.

Această analiză s-a desfășurat la o 
importantă unitate de profil: ÎN
TREPRINDEREA „ELECTRO
NICA". Beneficiind de o puternică 
bază materială, colectivul de aici 
realizează un mare număr de televi
zoare, cu circuite integrate, în 27 de 
variante, destinate atît pieței interne, 
cit și celei externe.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de 
Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică, de alte cadre de con
ducere și specialiști.

în cursul dialogului de lucru, gaz
dele au evidențiat însemnătatea ho- 
tărîtoare pe care au avut-o orientă
rile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei prece
dente, pentru ridicarea întregii acti
vități la nivelul cerințelor și exigen
telor actualului cincinal.

Relevînd acest lucru, directorul în
treprinderii, Octavian Juncu, a ară
tat că, potrivit indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în centrul aten
ției colectivului a stat și stă, ca un 
obiectiv prioritar, problema sporirii 
continue a calității produselor. Au 
fost menționate măsurile, constructi
ve și tehnologice întreprinse, meto
dele moderne de control aplicate la 
toată producția, acțiunile de reorga
nizare mai judicioasă a fluxurilor de 
fabricație, subliniind că acestea au 
contribuit la îmbunătățirea perfor
manțelor televizoarelor, la o mai ra
țională utilizare a capacităților exis
tente, la mărirea productivității mun
cii. A fost reliefat, în acest sens, un 
fapt semnificativ : dublarea duratei 
medii de bună funcționare a apara
telor TV.

S-au Înfățișat, de asemenea, preo
cupările pe linia diversificării fabri
cației de televizoare și radiorecep
toare.

După prezentarea dinamicii și 
structurii producției, a soluțiilor teh
nice aplicate, in scopul ridicării cali
tății produselor, creșterii exportului, 
în condițiile unei eficiențe eco
nomice sporite, directorul Între
prinderii l-a invjtat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să viziteze o ex
poziție, care reunea cele mai recente 
tipuri de televizoare, staționare și 
portabile, cu diagonale de diferite di
mensiuni, realizate aici.

în continuare s-au parcurs cîteva 
secții de bază ale unității.

Secretarul general al partidului a 
urmărit procesele tehnologice, a stat 

de vorbă cu muncitor! șl muncitoare, 
intereșindu-se despre activitatea lor, 
felicitîndu-i pentru succesele ob
ținute.

Apreciind rezultatele doblndite de 
colectivul Întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze, în continuare, pentru crește
rea calității producției. Totodată, se
cretarul general al partidului a in
dicat să se asigure diversificarea pe 
mai departe a televizoarelor, să se 
continue procesul de reorganizare a 
fluxurilor tehnologice și de dotare cu 
aparatură de măsură și control speci
fică. în același timp, s-a subliniat 
necesitatea creării tuturor condițiilor 
pentru realizarea integrală a contrac
telor la export pe acest an.

Prin întreaga sa desfășurare, acest1 
amplu și semnificativ dialog, în care 
au fost antrenate colectivele unor 
reprezentative întreprinderi indus
triale și de construcții din Capitală, 
a constituit o nouă și grăitoare măr
turie a preocupărilor constante ma
nifestate de partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de desfășurare a activității 
economice, pentru înfăptuirea cu 
succes a planului pe acest an șl pe 
întregul cincinal. în același timp, 
analizele concrete, la fața locului, au 
scos in evidență, in fiecare unitate 
vizitată, noi și mari resurse, multiple 
posibilități de creștere a producției 
în condițiile unei eficiențe sporite.

Pretutindeni, comuniștii Capitalei, 
toți oamenii muncii și-au reafirmat, 
și cu acest prilej, hotărirea fermă 
de a face din indicațiile secretarului 
general al partidului un mobilizator 
program de activitate, de a-și onora 
în mod exemplar sarcinile ce le 
revin, precum ii angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă, intîm- 
pinînd cu cinste cea de-a 38-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă, de a contribui neconte
nit la înălțarea patriei noastre socia
liste pe noi culmi de civilizație și 
progres. La întreprinderea „Autobuzul"

Dialog de lucru la întreprinderea de prelucrare o maselor plastioa
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Tinărul din fotografia alătu
rată se numește Aristide Ma
xim, are 26 de ani, este din 
Suceava și a intrat nu de mult 
in posesia trofeului „Strungul de 
aur" (cucerit la olimpiada de 
profil desfășurată la Tirgu 
Mureș). De remarcat că in 
anul 1970 fratele său. Emil 
Maxim, aducea la Suceava 
primul „Strung de aur". Aristi
de, pe atunci elev la școala 

I generală, preia ștafeta peste 
ani, repetind acum succesul.

I
I
I

I

I

2000 
de creioane

IBMl

1
Profesorul de fizică Paul Ja- 

niczki (de la Liceul „Mihai E- 
minescu" din Satu Mare) are 
două mari pasiuni : arta foto
grafică și colecționarea de 
creioane. Roadele celei din ur
mă au fost strinse intr-o expo
ziție deschisă in școală, cu- 
prinzind circa 2 000 de creioane, 
adunate de-a lungul timpului 
(unele datină și-de la începutul 
secolului) din aproape 30 
țări. Pot fi admirate 
ioane din cele mai 
mărci, forme, grosimi 
gimi (unele de peste 
de metru), decorate cu desene? - 
cu reclame sâu.< cu. tabele - de 
operații matematice, precum și 
forme din cele mai fanteziste, 
intre care și unul ca un... penar 
cu fermoar. Iată-l pe pasio
natul colecționar cu citeva din 
creioanele sale minunate, 
tr-o imagine realizată de 
reporterul Martin Sarea.

Băl dacice

I

dependentă. Or. limbii române îi este 
specifică o remarcabilă coeziune : 
această caracteristică a ei este cu
noscută și recunoscută atit de spe
cialiști, cit și de oamenii care o vor
besc și nu întîmpină greutăți de în
țelegere, indiferent din ce regiune 
ar fi originari. Aceasta, în timp ce 
în alte limbi romanice lucrurile nu 
se întîmplă deloc așa : italiana, spa
niola sau franceza cunosc diviziuni 
dialectale ce fac dificilă comunica
rea între vorbitorii care nu folosesc 
limba literară.

De fapt, limba română s-a bucu
rat încă de la început de unitate ; 
româna vorbită și-a menținut prin 
secole această calitate de preț dato
rită structurii uniforme a societății 
românești ; limbă vorbită de largi 
comunități de agricultori și de păs
tori, ea și-a asigurat permanenta 
circulație între diversele regiuni în 
care munții Carpați au format din- 
totdeauna, după expresia lui S. Puș- 
cariu, „șira spinării neamului nostru", 
așa incit ceea ce a fost comun în 
limbă a fost mult mai important — 
cantitativ și calitativ vorbind — decît 
elementele particulare graiurilor lim
bii noastre, decît variațiile lingvis
tice locale.

Dar nu numai limba vorbită a cu
noscut mai puține diferențieri dia
lectale în raport cu alte limbi ro
manice, ci și limba scrisă, altfel spus, 
omogenității limbii vorbite i-a cores
puns, în mod natural, o limbă a cul
turii scrise la fel de unitară. în rea
lizarea acestei fuziuni, un rol de sea
mă l-a avut, în a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea, diaconul Co
resi, alături de numeroșii săi colabo
ratori, dar numele lui Coresi rămîne 
ca un simbol al întregului curent de 
traduceri și de tipărituri din acest 
secol. Principala sursă a coeziunii 
lingvistice in acel moment al istoriei 
noastre Culturale a constituit-o ti
parul. Este îndeobște știut că, tipă
rind cărți românești, Coresi a cunos
cut și folosit textele maramureșene 
rotacizante pe care Ie-a revizuit, in- 
lăturindu-se unele particularități 
dialectale și arhaice. înnoirile aduse 
de Coresi întru edificarea limbii ro
mâne literare sînt de natură lexica
lă, fonetică, morfologică și sintactică, 
deci ating toate sectoarele de bază 
ale limbii.

Trebuie menționat că uneori chiar 
în tipărirea aceleiași lucrări; dar în 
perioade diferite, traducătorii și ti
pografii au substituit unele cuvinte 
prin altele, ceea ce subliniază carac
terul conștient al acestei acțiuni. 
Vom lua ca exemplu „Psaltirea", 
care, așa cum reiese din „anexa" al
cătuită de Stela Toma (in ediția din 
1976 a „Psaltirilor" coresiene) cu
noaște în varianta din 1589 un nu
măr mai mic de arhaisme și de re- 
gionalisme decît „Psaltirile" tipărite 
anterior, in 1570 și 1577. Astfel, se

străstui). Și exact cuvintele prezen
te în textul din 1589 s-au impus in 
limba română a secolelor următoare!

Deși limba tipăriturilor lui Coresi 
nu poate fi identificată cu limba li
terară românească, ci în ea trebuie 
să vedem doar începuturile limbii 
române literare, cărțile ieșite de sub 
teascul lui Coresi au avut un rol e- 
sențial in fixarea și răspîndirea cu- 
vîntului românesc scris, făcînd să 
circule graiul din Muntenia și sudul 
Transilvaniei. Elementul de omoge
nizare, liantul care a asigurat unita
tea limbii și a culturii române vechi 
— pentru exemplificare ne vom li
mita la secolele al XVI-lea și al 
XVII-lea — a fost deci circulația in
terzonală, cunoscută sub un triplu 
aspect : 1) circulația textelor, 2) a 
traducătorilor sau a tipografilor și 3)

realizat și prin circulația traducăto
rilor și a tipografilor, deci prin co
laborarea dintre persoane originare 
din regiuni diferite. Astfel, dacă se 
va lua ca exemplu „Palia de la O- 
răștie" (1582), se constată că la elabo
rarea ei au participat nu mai puțin 
de șapte persoane, dintre care cinci 
traducători și doi tipografi, fiecare 
originar din părți diferite ale țării 
noastre. Traducerea, indisolubil le
gată de activitatea de promotor al 
culturii in Transilvania a cărturaru
lui român Mihai Tordaș, a fost rea
lizată împreună cu doi cărturari din 
Sebeș, cu unul din Hunedoara și cu 
altul din Lugoj, iar tipărirea a fost 
efectuată de doi ucenici de-ai lui Co- 
resi, care minuiau limba deprinsă de 
la acesta, unul dintre ei fiind chiar 
fiul său, Șerban, Din întregul text

Conf. dr. Florica DIMITRESCU

a unor opinii similare și, prin toate 
acestea, a limbii și a tradiției cultu
rale ! Dar să detaliem.

1) Se știe că tipăriturile coresiene 
au avut o difuzare intinsă, explica
bilă prin legăturile comerciale cu 
Brașovul, prin boierii băjenari și, 
mai tîrziu, prin cuceririle lui Mihai 
Viteazul. N. Cartojan, in „Istoria li
teraturii române", a arătat că exem
plare din „tipăriturile coresiene" au 
fost descoperite la Bistrița, în Olte
nia, în Bucovina, la Iași, la Vălenii 
de Munte sau în Maramureș.

Nu mai puțin însemnată a fost cir
culația cărților populare. Mircea To- 
mescu, în „Istoria cărții românești", 
a subliniat larga extindere a vechilor 
texte populare „Alexandria", „Eso- 
pia" etc., precum și a „Cronicilor ro
mânești". O mare popularitate a cu
noscut și „Cazania" lui Varlaam 
(1643). Astfel, unele părți ale ei au 
intrat în componența Chiriacodromi- 
on-ului, apărut la Alba Iulia în 1699 
și retipărit la București puțin mai 
tîrziu, jar unele exemplare din „Ca
zanie" poartă însemnări care dove
desc că au circulat nu numai în Mol
dova, ci și în Transilvania, în Țara 
Românească și în Maramureș. Este 
firesc că între Moldova și Muntenia 
circulația textelor a fost mai ușoară. 
Din secolul al XVII-lea începe pro
cesul de „muntenizare" a limbii li
terare din Moldova, ca urmare a 
conștiinței necesității de unitate a 
limbii și a culturii vechi. De pildă, 
uneori Varlaam modifică fonetisme
le sale in favoarea unor forme mun
tenești de tipul să fim, fieștecine, 
pîine, iar în limbajul juridic munte
nesc cuprins în „îndreptarea legii" 
(Tîrgoviște, 1652) sînt înlocuite une
le forme și cuvinte din „Pravila" lui 
Vasile Lupu (Iași, 1646), de pildă fe-

se străvede efortul unei exprimări 
nu numai îngrijite, ci care să sur
prindă anumite nuanțe, să găsească 
cuvintul cel mai adecvat și acea for
mă înțeleasă în toate ținuturile ro
mânești. Astfel, deși text bănățean- 
hunedorean, „Palia" nu conține une
le fonetisme locale specifice, ceea 
ce trebuie considerat ca -o acțiune 
conștientă a traducătorilor tocmai 
pentru a asigura „Paliei" o mare pu
tere de difuzare. Ceea ce s-a și în- 
tîmplat și poate fi argumentat prin 
puternica influență exercitată de 
traducerea „Paliei" asupra unor tăl
măciri ulterioare. O dovadă lingvis
tică a unității o pot aduce, de pildă, 
lanțurile sinonimice din „Palie", în 
care se remarcă deseori o clară di
ferență între cuvintele limbii comu
ne și regionalism, primele cu statut 
central, cel de-al doilea cu unul ab
solut periferic. Astfel, pentru noțiu
nea de mîncare se folosesc în „Pa
lie" 4 termeni, care, prin frecvența 
lor, dovedesc preferințele traducă
torilor : hrană apare de 14 ori, mîn
care de 27 de ori, în timp ce regio
nalismele vipt și chelciug apar nu
mai de cîte 2 ori fiecare. De aseme
nea, adunare se întîlnește de 10 ori 
iar echivalentul său semantic săbor 
o singură dată, Raportul este asemă
nător între jertfi și gol, cuvinte păs
trate în limba literară, față de aldo- 
văni și scobinos, termeni regionali 
eliminați și din viața ulterioară a 
limbii.

Un alt exemplu de conlucrare i 
mitropolitul Transilvaniei, Simion 
Ștefan, a încredințat sarcina trans
punerii în românește a „Noului Tes
tament de la Bălgrad" (1648) unui 
muntean, ieromonahul Silvestru, 
care tipărise mai multe cărți la Go
vora; după moartea acestuia, s-a a- 
dresat pentru traducere unor „preuți 
cărturari și oameni înțelepți

romane
aparțineau tuturor regiunilor țării 
noastre, după cum reiese din cerce
tarea trăsăturilor lexicale specifice, 
și potrivit principiului clar expus în 
„predoslovia către cetitor", după care 
„cuvintele trebuie să fie ca banii, că 
banii aceia sint buni carii îmblă în 
toate țările, așea și cuvintele acelea 
sint bune carele le înțeleg toți".

3) Circuitul cultural interzonal ro
mânesc a favorizat și constituirea 
unor opinii comune, indiferent de 
provincia în care se scria. S-a arătat 
adeseori că unul dintre elementele 
specifice culturii românești este con
tinuitatea de idei în timp și în spa
țiu, de la un text la un alt text. 
Pentru a ilustra această continuita
te de idei ne vom rezuma a atrage 
atenția asupra cîtorva pasaje apar- 
ținînd la trei texte românești vechi, 
în Epilogul „Tetraevanghelului" 
(1561) lui Coresi se întîlnesc urmă
toarele cuvinte din care, trecînd pes
te unele stîngăcii de exprimare, se 
poate reține îndemnul Ia o lectură 
atentă, liberă de idei preconcepute : 
„După aceea vă rugăm așa cum vă 
rugăm [pe toți cei] în cărora mînă 
va veni aceste cărți (...) cum nainte 
să cetească, necitind să nu judece, 
nece să săduiască". Sub o formulare 
ușor diferită, aceeași idee reapare 20 
de ani mai tîrziu, în „Palie", în pre
doslovie • [aceste cărți] „Ie dăruini 
vouă, fraților rumâni și cetiți, și nu 
judecareți necetind mainte". Același 
înalt spirit de răspundere și, într-un 
fel, autocritic cerînd iertare pentru 
greșelile involuntare, regăsim și în 
„Noul Testament de la Bălgrad", 
peste 66 de ani : „au scris mînă pă
cătoasă den țărînă făcută". Aseme
nea deplasări de idei nu pot fi inde
pendente de la o provincie la alta, ci 
sint rezultatul unor preluări succe
sive de la un text la altul, continu- 
îndu-se cronologic din Muntenia in 
Transilvania, din Transilvania înapoi 
în Muntenia, mai departe în Moldo
va etc.

în lumina constatărilor de mai sus 
se poate afirma că, dacă dintre toa
te limbile literare romanice, limba 
română cultă a reușit să ajungă în
tr-un scurt timp de evoluție la o 
deosebită unitate de structură, aceas
ta se datorește circulației ei neîntre
rupte de la o regiune la alta, de la 
o epocă la alta, de la un om de cul
tură la altul, purtînd cu sine conști
ința fidelă a apartenenței la aceeași 
comunitate, aceea a românilor dintot- 
deauna și de pretutindeni (Al. Nicu- 
Iescu, „Individualitatea limbii ro
mâne între limbile romanice", 1978). 
Deci, în pofida granițelor care au se
parat cele trei provincii — în seco
lele avute în vedere în însemnările 
de față — românii au constituit ori
cînd, pe toate planurile, un monolit 
de cuget, de siințire și de exprimare 
într-o limbă unitară. Și, ca în limba 
în care se exprimă, cultura noastră 
— începînd cu cea veche supusă fu
gitiv discuției aici — are un caracter 
continuu și unitar.

Foto : Gh. VINȚILA

Drumeția în general și în special în zonele de deal sau de munte 
este unul din remediile naturale cele mai valoroase pentru men
ținerea sănătății. Despre efectele pozitive ale activității fizice ne-a 
vorbit dr. IOAN ORHA, șeful secției de cardiologie preventivă de 
la .............

Drumeția, turismul, 
mișcarea și sănătatea

Spitalul clinic Fundeni. 
cauzele aflate la origi- 
cardiovasculare se află 
rînd supragreutatea și

minute, practicarea unor 
corespunzătoare posibil i- 

preferințelor și condițiilor 
unul dintre cele mai ăc- 
și indicate fiind voleiul. Și

— Printre 
nea bolilor 
în primul . _

, sedentarismul datorate vieții moder
ne, cu activități în general scutite 
de efort fizic. Experiența noastră 
clinică, de citeva decenii, ne confir
mă — rezultate obținute dealtfel și 
în alte țări — că în prevenirea mul
tor boli, inclusiv a celor cardiovas
culare, mișcarea, activitatea fizică 
din timpul liber dețin un rol princi
pal : prin antrenarea 
vaselor de singe crește 
de efort a organismului 
ral rezistența lui față 
factori nocivi.

Pe același plan, ca 
putem pune împrospătarea (oxige
narea) singelui și prin aceasta îm
bunătățirea funcțiunii organelor vi
tale — în special inima și creieruJ. 
Stimularea activității' mintale, com
baterea tulburărilor de somn, a in
somniilor sint un real ciștig pentru 
organism, cu' atit mai mult “cu cit în 
locul unor somnifere, nu întotdeauna 
lipsite de efecte 
secundare nedori
te, mijloacele na
turale oferă posi
bilitatea oxigenă
rii sistemului ner
vos, tonifierii psi
hice, îmbunătăți
rii deci a capacității de efort psihic 
și fizic. Tot activitatea fizică practi
cată cu regularitate contribuie la 
ameliorarea digestiei și — un lucru 
care trebuie luat în considerație, în 
special de către cei vîrstnici — înde
părtează durerile articulare cauzate 
de artroze.

— Ce intensitate trebuie să aibă o 
activitate fizică pentru a se obține 
cele mai bune rezultate ?

— Numeroase cercetări i 
trează că intensitatea mișcării tre
buie să fie de cel puțin 7,5 kcal 
pe minut (aproximativ intensitatea 
unei munci fizice care necesită 3 600 
kcal pe zi), ceea ce pentru timpul li
ber înseamnă o plimbare, într-un 
ritm alert, cu o viteză de deplasare 
de circa 5—6 km pe oră. Dar mișca
rea este necesară nu numai pentru 
prevenirea unor boli, ci și pentru re
cuperarea unor suferinzi, pentru re
aducerea lor, după un accident vas
cular, la o viață normală. Chiar și 
după un infarct de miocard se reco
mandă mișcarea. Astfel, prin urmări
rea atentă a unor oameni care 
avuseseră un prim atac cardiac (in
farct miocardic), in comparație cu un 
grup de control, s-au găsit doar 11 
la sută cazuri de recidive de infarct 
la cei care aveau o activitate fizică 
mai intensă, în timpul liber, față de 
89 la sută Ia cei care nu practicau 
exerciții fizice viguroase și care au 
făcut un al doilea infarct intr-un in
terval de 2—5 ani.

— La ce fel de mișcare, de acti
vități fizice vă referiți ?

— Plimbarea, drumeția, turismul, 
mersul pe jos, în ritm susținut, alert 
(zilnic 4—6 km), mișcare pe care ori
cine o poate practica și aproape la toa
te vîrstele. Apoi gimnastica: 1—2 re
prize zilnic, a cite 20—30 minu
te, după un program stabilit, care 
să vizeze antrenarea cit mai mul
tor grupe musculare ; mersul pe 
bicicletă zilnic, înotul

inimii și a 
capacitatea 

și în gene- 
de diferiți

importanță,

30—40 
sporturi 
tăților, 
locale, 
cesibile , 
eri de cite ori este posibil, evitarea 
liftului : urcatul scărilor pe jos con
tribuie'la antrenarea aparatului loco
motor, cardiovascular, pulmonar.

— Se spune adesea că mișcarea, 
efortul fizic constituie mijlocul cel 
mai simplu și eficace pentru re
ducerea greutății corporale, aflată 
la originea multor boli. Cum te 
explică acest lucru ?

— Pentru a înțelege mai ușor le
gătura dintre mișcare și greutatea , 
corporală este suficient să arătăm că 
arderea in plus a 100 kcal pe zi 
duce la o pierdere a greutății de 
5—6 kg într-un an. Și invers : este 
suficient să consumi zilnic această 
aparent mică rație suplimentară 
pentru a adăuga în fiecare an 5^6 
kg. Și cit este totuși de simplu .p \

ne ’ gindim că V 
derea a 'lutfț^e 
kcal se obține 
prin 5 minute de 
urcat zilnic scări
le sau 10 minu
te de alergare, 15 
minute de

20 minute deII fiziceBUZĂUII Ieri s-a deschis cea de a
a taberei de sculptură de la Măgura
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Sergiu ANDON’80—’81 fuseseră depis-

In cadrul lucrărilor de săpă
turi și restaurare executate la 
Vețel (pe vechea așezare a 
Miciei — aproape de orașul 
Deva) s-a dat de urmele celor 
mai mari băi publice din vre
mea dacilor descoperite pînă a- 
cum. Numeroase mărturii arhe
ologice și inscripții atestă că ele 
fuseseră refăcute in timpul stă- 
pinirii romane a lui Septinius 
Sever și a lui Severus Alexan
der. Temeliile zidurilor se păs
trează foarte bine, astfel că pla
nul clădirii poate fi reconstituit 
— ceea ce se vede și din foto
grafia executată de Virgil 
Onoiu.

Trei generații

Despre virtuozitatea la țam
bal a tatălui lui losif Ciurcui 
se dusese vestea in tot județul 
Mureș — șt nu numai in Mureș. 
Fiul nu numai că i-a moștenit 
pasiunea, dar a șl ridicat-o pe 
o nouă treaptă a măiestriei in
terpretative. Și s-a dus și des
pre el vestea. Dacă tatăl său 
cinta mai ales la nunți și petre
ceri, losif Ciurcui este astăzi 
unul din componența de bază 
ai cunoscutului ansamblu artis
tic „Mureșul", cu care a în
treprins turnee in numeroase 
țări ale lumii. El iși incintă spec
tatorii cu un țambal pe care 
singur șl l-a construit. Dar 
tocmai acum, cind se află in 
plină ascensiune, s-a ivit un... 

i concurent de temut : fiul său, 
losif Ciurcui junior, in virstă 

I de opt ani, elev foarte bun la 
învățătură la Școala generală 

1 nr. 4 din Tg. Mureș, dar tot 
atit de bun și la ‘ școala popu
lară de artă, unde deslușește 

I tainele aceluiași instrument, cu 
un profesor foarte exigent : 

| tatăl său.
Rubrica realizată de 
Gheorghe MITRO1 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii

13-a ediție

această nouă e- 
participă sculp- 
Gheorghe Co- 

___ , Aurel Stîncă-Ol- 
teanu, Nicolae Ghiață, 
Nicolae Pascu, Alexan
dru Marchiș, Gheor
ghe Terescenco, Ma- 
rieta Vulturanu, Ion 
Bolborea, Romelo Per- 
volovici, Gabriel Po- 
pian, 'ion Mindrescu, 
Mihai Stănescu, Tibe- 
riu Moșteanu, Mihai

Dan, Claudiu Filimon Măgura, unde au’ par- 
și Anton Rațiu. La în- 
tîlnirea care a avut loc 
ieri la Buzău, au fost 
subliniate semnificați
ile taberei de la Mă
gura în peisajul artei 
plastice românești, s-au 
relevat bogatele surse 
de inspirație pe care 
Ie oferă sculpturii rea
litățile noastre con
temporane. Tot ieri, 
sculptorii au plecat la

ticipat Ia tragerea Ia 
sorți a blocurilor de 
piatră, moment de care 
se leagă, in mare mă
sură, subiectul lucrării, 
împreună cu cioplitorii 
din Ciuta, cei 16 sculp
tori, care vor întregi 
pădurea de statui de la 
Măgura, au început lu
crul. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scîn- 
teii")

In atenția depunătorilor pe librete de economii 
cu dobindă șt cîștiguri în autoturisme

In zilele de 29 și 30 iulie a.c. au 
avut loc in Capitală tragerile la 
sorți pentru trimestrul II/1982 în 
vederea atribuirii cîștigurilor Ia li
bretele de economii cu dobindă și 
cîștiguri in autoturisme.

La tragerea la sorți a libretelor 
de economii cu dobindă și cîștiguri 
în autoturisme, emise de unitățile 
C.E.C. din Capitală, care a avut Ioc 
în ziua de 29 iulie a.c., s-au acor
dat 311 cîștiguri în autoturisme „Da
cia 1 300“, iar la tragerea la sorți a 
libretelor emise de unitățile C.E.C. 
din țară, care a avut loc la data de 
30 iulie a.c., s-au acordat 1 604 cîș
tiguri în autoturisme „Dacia l 300“.

Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii ieșite cîștigă- 
toare la tragerile menționate mai

sus se pot consulta de către depu
nători la unitățile C.E.C. din în
treaga țară.

După cum este cunoscut, Casa de 
Economii și Consemnațiuni anunță 
în scris pe fiecare cîștigător pen
tru a se prezenta la sucursalele și 
filialele C.E.C. în vederea efectuă
rii formelor de intrare în posesia 
cîștigului obținut.

în cazul în care titularul libre
tului ieșit cîștigător la o tragere la 
sorți nu se prezintă la unitatea 
C.E.C. în termen de 30 de zile, cîști- 
gul respectiv se creditează în fișa 
de cont a libretului, avînd același 
regim ca și depunerile efectuate de 
către titulari, aceștia puțind dispu
ne oricînd, după dorință, de cîștigul 
obținut.

Paznicul de 
kilowați" în culpa
„în contextul penuriei de energie și al 

măsurilor ce se impun pentru stabilirea cu 
exactitate a consumurilor de către benefi
ciari și a consumului tehnologic, I.D.E.B. 
se confruntă cu probleme deosebit de com
plexe". Iată un adevăr. A fost inserat în 
adresa întreprinderii de distribuire a ener
giei electrice — București, nr. 3 411 din 11 
septembrie 1981. Alt adevăr, inserat în altă 
adresă : „Funcționarea corectă a acestor 
agregate de măsură, care asigură Înregis
trarea schimbului de energie între marile 
unități din cadrul Ministerului Energiei 
Electrice, reprezintă o condiție fundamen
tală in desfășurarea procesului de produc
ție (...) De menționat că o eroare de 1 la 
sută în funcționarea unui astfel de agregat 
de măsură reprezintă o energie de ordinul 
milioanelor de kWh".

Cine oare nu Înțelege asemenea impera
tive în perioada actuală 1 Și cine nu și-ar 
da seama că, în complexitatea grijilor sale, 
întreprinderea Încredințează răspunderile 
atit de deosebite unor oameni cu atit mai 
deosebiți 1 Oricine și-ar da seama.

în cazul aparatelor a căror eroare de 
unu la sută echivalează cu milioane de ki
lowați și de lei. răspunderea a fost încre
dințată inginerului principal lonescu Carol, 
om cu totul excepțional — cum avea să 
certifice o adresă, cu calități impresio
nante — se va atesta prin altă zapiscă — 
greu de egalat — se va scrie într-alta, 
imposibil de înlocuit — se va conchide 
incă în vreo două.

Această risipă de energie în „ilumina
rea" personalității lui I.C. a fost determi
nată de un amănunt care, intr-o bună zi, 
a scurtcircuitat viața obișnuită din birouri
le I.D.E.B. In iama

tate o serie întreagă de furturi de curent. 
Citeva mii de contoare suspecte au fost 
sigilate și aduse la sediul întreprinderii 
Îentru a fi expertizate. Verificarea metro- 
ogică a căzut în sarcina nemaipomenitu

lui, excelentului, inegalabilului I.C. E 
drept că exista și o „comisie" formată din 
doi oameni (uneori recrutați in fugă și cu 
sila), dar măsurătorile, adică pîinea și cuți
tul verificării, in mina inginerului lonescu 
erau. Aflai acest lucru încă de la poartă, 
paznicii conducind personal la acest spe
cialist de valoare pe abonații care erau 
trimiși de agenții din teren cu contorul si
gilat, spre verificare.

Iar omul ținea la „valoarea" lui. S-a ob
servat asta în ziua de 14 februarie, cind 
marele și neînlocuibilul a dorit să condu
că personal pe un solicitant spre ieșire, 
după ce îl asigurase în scris că, prezentind 
un contor cu geamul 6part, dar în rest 
perfect, s-ar putea să aibă ori s-ar putea 
să n-aibă neplăceri, după „caz". Solicitan
tul i-a strecurat un teanc de „sute", pe 
care „extraordinarul" s-a retras repede 
să le numere in locul in care toți mituiții 
se cred in siguranță. La ieșirea din intimi
tate, trei ofițeri de miliție, care așteptaseră 
pudici pe sală, au fost și ei curioși să nu
mere bancnotele. Erau zece bucăți.

Anchetatorii și judecătorii (cazul a ajuns 
pînă la Tribunalul Suprem) au ținut-o una 
și bună : I.C. e un corupt care merită cel 
puțin 1 an și 6 luni de închisoare. Condu
cerea întreprinderii, șeful ei de personal — 
Ududoi Eugen — s-au zbătut, adresă după, 
adresă, să demonstreze ce om fără pereche 
pierde unitatea prin condamnarea respec
tivului. Ce paznic fără egal al kilowaților 
dispare în plină criză energetică ! S-a lăsat 
corupt de un particular ? Ei și — corespon
dau șefii lui — dar ce vigilent e I.C. ca 
I.D.E.B.-ul să nu fie furat de... termocen
trale. Și-a mîncat încrederea ? Ei și — se 
lamentau tot ei — de un an de zile nu e 
găsit altul mai bun. S-a comportat ca un 
șnapan ? Da de unde — sugerau adresele

— a fost o glumă sau o eroare ; inculpatul 
nici... n-avea căderea să facă verificări.

Acest extaz față de „strălucirea unui 
bec ars" poate părea, la un moment dat, 
dubios. Preferăm să credem că alta este 
explicația Iul. Obișnuiți cu măsurătorile 
exacte, corespondenții justiției dinspre 
I.D.E.B. nu pot evalua corect un om fără 
un... contor moral. Or, un asemenea con
tor incă nu s-a descoperit. Corectitudinea 
încă nu poate fi taxată decît... in sistem 
paușaL

Marea încăierare 
pentru 

micul ciubuc
Referitor Ia chemarea sa în judecată, in

culpata Delcă Paraschiva declară : „Am 
avut o discuție cu reclamanta pentru niște 
mincare. Am deșertat cratița cu orez, iar 
reclamanta a aruncat orez peste mine și 
m-a tras de păr, după care am tras-o și eu 
de păr". Ca să fim drepți, meciul de tras 
de păr a durat ceva mai mult, cit au rezis
tat meșele înșfăcate, bătaia cu orez s-a 
prelungit și ea, pînă la epuizarea muniției, 
iar inculpata, văzînd că nu se aude nici un 
gong final, a sfărîmat un castron de capul 
adversarei, de-a răsunat și bucătăria și su
frageria.

Această luptă la marginea plitei nu s-a 
desfășurat, cum s-ar crede. între cumetre, 
colocatare sau vechi inamice de palier, ci 
între colege de serviciu și incă dintr-o in
stituție in care ar trebui să domnească, la 
toate nivelurile, ordinea, liniștea, curățenia, 
normele comportării civilizate : secția de 
pediatrie a Spitalului C.F.R. nr. 2. Dintr-un 
act contrasemnat de președinta comisiei de 
femei din spital se înțelege că incidentul

pe bicicletă sau 
bare în pas vioi.

— Dar mișcarea, exercițiile 
nu măresc apetitul și prin aceasta se 
ajunge iar la supragreutate ?

— Se Constată că tocmai sedentarii 
sint tentați să mănînce tot timpul 
cîte ceva și ajung să se îngra- 
șe ,mai mult deciț,,, .cei preocu
pați , de mișcare. Efortul fizic tre- >. 
buie să intre- în reflexul cotidian "și, 

demons- să atingă un anutțiit prgg care să nn , .
depășească limitele capacității 
reacție individuală.

— Și cum putem să ne dăm seama • 
de aceste limite ale capacității de 
efort ?

— Formula este foarte simplă, la 
îndemîna tuturor acelora care vor 
să beneficieze de recreare în timpul 
liber : valoarea pulsului nu trebuie 
să fie mai mare decît cifra indicată 
prin scăderea virstei din 180. Deci, 
Ia o persoană de 50 de ani pulsul 
nu trebuie să depășească, în timpul . 
mersului alert, 130 bătăi pe minut. 
Desigur că această formulă se re
feră la oameni sănătoși. Persoanele 
suferinde, în special bolnavii cardio
vasculari, trebuie să fie testați func4 
țional pentru a li se indica, de 
către medicul cardiolog sau inters 
nist, gradul de efort fizic pe care 
îl poate face organismul respectiv. 
Este la fel de nesănătos să te „cruți" 
de mișcare ca și excesul in cazul 
unor bolnavi. Dacă după o perioadă 
de antrenament zilnic o persoană 
sănătoasă constată că Ia efortul făcut 
valorile pulsului au tendința de a fi 
mai mici decît cifra indicată mai 
sus se poate spori fie inter-Ct^tea 
efortului, fie durata lui. Prin ‘\ic- 
ticarea unor activități fizice i vșe 
urmărește creșterea forței mtteeă- 
lare, ci a rezistenței generale a or
ganismului. Și ceea ce mărește con
siderabil beneficiul mișcării este 
practicarea ei în natură, în aer cu
rat. Este ceea ce ne oferă și în acest 
sezon toate stațiunile țării.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

n-a fost întîmplător, partidele de-a lovitul 
peste picioare cu teul de spălat pe jos și 
de-a aruncatul cu mincare fierbinte în ochi 
completînd și în alte dăți, în chip de pro
gram artistic, masa de prînz, a copiilor. 
Desigur, micii pacienți, telespectatori fideli 
ai emisiunii „Comici vestiți ai ecranului", 
ar fi preferat bătăi cu frișcă, dar cum la 
ora aceea tot nu se difuzează nici un pro
gram la televiziune, se mulțumeau și cu 
recuzită... de regim.

Totuși, ceea ce îi distra pe copii n-ar fi 
trebuit să-i distreze și pe administratorii 
spitalului. Ei ar fi trebuit să ia act. cu 
gravitate, de miza conflictului. Iată ce 
scria, in plingerea adresată comisiei de ju
decată, cealaltă parteneră de... bătaie cu 
orez, infirmiera Meuță Ileana : Delca Pg- 
raschiva oprea mereu din hrana copiilor, 
băgind-o într-o pungă. I-am făcut observa
ție cind voia să introducă mîncarea copi
ilor in pungă și atunci m-a lovit puternic 
cu farfuria in cap". Colega care a reușit 
pînă la urmă să le descleșteze a confirmat 
(după ce s-a retras din serviciul prestat la 
spital) această practică :

— Meuță Ileana, fiind mai veche în me
serie, era un fel de șefă a noastră. în ziua 
de 9 decembrie ne-a atras atenția să nu 
luăm în acea zi mîncare acasă, întrucît a 
rămas puțină mîncare. Apreciez că recla
manta a avut dreptate să-i facă observație 
inculpatei să nu ia mîncare pentru că, deși 
toate luam mincare, era vorba de niște 
copii.

Considerînd că „incidentul" este mult mai 
semnificativ decît încăierarea între două 
persoane oarecare, conducerea Judecătoriei 
sectorului 1 a sesizat conducerea spitalului 
și direcția sanitară de resort să ia măsuri 
educative și preventive cit se poate de se
rioase împotriva unor asemenea năravuri. 
De la 15 martie a.c. pînă acum — nici un 
ecou.

Această tăcere nu pare lipsită de legătu
ră cu optica ciudată a comisiei de judecată 

. din spital. Comisia a fost sesizată de per-

soana lovită mai intii, tot una cu persoana 
cu capul spart și băgată în spital (in alt 
spital), tot una cu persoana care încercase 
să preintîmpine sustragerea din mincare. 
A aplicat însă aceeași sancțiune și bătăușei 
și bătutei, și celei care umbla cu sarsanaua. 
și celei care controla sarsanaua. Una din 
partenere a fost socotită vinovată pentru 
„crearea", iar cealaltă pentru „menținerea" 
unei „atmosfere nesănătoase la locul de 
muncă". Se poate spune că, față de sub
stratul real al conflictului, față de cauza 
reală a degenerării atmosferei de colegia
litate, motivarea comisiei i-a făcut pe 
toți... pilaf.

Din caietul 
grefierului

Tovarășul judecător Constantin Ivancea, 
de la Judecătoria Gheorghe Gheorghlu-Dej, 
ne-a remis o copie din caracterizarea în
tocmită de I.P.E.G. „Harghita" — Miercurea 
Ciuc, secția Bălan, pentru Bleaga Constan
tin, vinovat de tilhărie.

Cităm :
„în ceea ce privește aportul adus de sus- 

numitul in procesul de producție, putem 
arăta că la locul de muncă s-a achitat con
știincios de sarcinile de serviciu ce-i re
veneau in echipa in care-și desfășura acti
vitatea atunci cind lucra, deoarece făcea 
și multe lipsuri hemotivate (numai in luna 
ianuarie 1982 a avut un număr de 8 zile 
nemotivate), precum și in alte luni din 
anul trecut pentru care a fost sancționat 
cu penalizări din retribuție, in lunile iunie, 
august, octombrie și decembrie' 1981 ,cu 
cite 5%.

Comportarea in cadrul echipei a fost sa
tisfăcătoare, deoarece vorbea vulgar".
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Lo cariera Tismana II, la sfîrșitul unui schimb de lucru in care producția de cărbune a fost superioară prevederilor
Foto : Titu ZIDARIU

Tării—mai mult cărbune,
Jt • * - .

mai multe minereuri!
ASTĂZI, DE ZIUA BRAVILOR MINERI Al PATRIEI 

Adunare festivă Cronica

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
vă exprim dumneavoastră și Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole sincere 
condoleanțe in legătură cu pierderile de vieți omenești cauzate de inunda
țiile care au afectat capitala țării.

Vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sentimentele noastre de profundă 
compasiune.

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Petroșani a , fost organizată, 
simbătă după-amiază, adunarea fes
tivă consacrată „Zilei minerului", 
în sală Se aflau reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai Ministerului Minelor, sute 
de mineri, tehnicieni și ingineri din 
cele zece întreprinderi extractive 
ale municipiului și din unitățile a- 
parținătoare Combinatului minier 
Valea Jiului.

Tovarășul Viorel Faur, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., primarul mu
nicipiului-, a rostit cuvîntul de des
chidere a adunării festive, după 
care, despre semnificația „Zilei mi
nerului", despre rolul deosebit de 
important pe care acest detașament 
muncitoresc îl are în dezvoltarea 
economică a țării, despre condițiile 
noi de muncă ale minerilor, a vor
bit ing. Gheorghe Marchiș, directo
rul tehnic al Combinatului minier 
al Văii Jiului.

Intr-o atmosferă entuziastă, ex- 
primînd atașamentul profund față 
de politica partidului și statului 
nostru, de angajare deplină în bă
tălia pentru a da patriei tot mai 
mult cărbune, reprezentanții miilor 
de mineri ai Văii Jiului au adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI

TISMANA : Primul excava
tor românesc cu rotor — 

în probe de producție
Cu puțin timp in urmă, pe plat

forma de montaj de la Tismana, 
din bazinul carbonifer Rovinari, se 

• consemna un fapt deosebit : înche
ierea montajului primului excava
tor cu rotor tip 470 realizat in în
tregime de industria românească. 
Principalul furnizor de subansam- 
blevste întreprinderea mecanică 
dimi nișoara. încheindu-și cu bine 
mal . spre frontul de lucru din 
pe rin vrui carierei Tismana II, gi
gantă jl excavator a; început în a- 
ceăSsța săptămină probele tehnolo
gice de producție. Cinstea de a con
duce această adevărată „uzină pe 
șenile" a revenit brigăzii de mineri 
condusă de excavatoristul Alexan
dru Miroiu. Prin punerea in func
țiune a noului excavator cu rotor 
și a circuitului de benzi aferent, 
capacitatea de excavare in cariera 
Tismana, II sporește considerabil, 
minerii de aici angajîndu-se să re
alizeze, suplimentar pină la sfîrșitul 
anului 300 000 mc descopertă și 
peste 80 000 tone cărbune. (Dumi
tru Prună).

LEȘU URSULUI : O nouâ 
magistrală subterană

în rodnica activitate pe care o 
desfășoară pentru a asigura canti
tăți sporite de materii prime, mi
nerii suceveni au înscris în cinstea 
zilei lor și a marii sărbători de la

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

8 august, ora 21 — 11 august, ora 21. 
In tară : Vremea va fi ușor instabilă, 
exceptând sub-vestul tării și zona de 

COMUNIST ROMAN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, in care se spune, prin
tre altele : Dispunem, în prezent, 
de condiții corespunzătoare de 
muncă și de viață ca urmare a 
măsurilor luate din inițiativa șl 
grija profundă pe care dumnea
voastră ne-o purtați. întreprinderile 
miniere din Valea Jiului au 
o dotare tehnică ce a permis 
creșterea continuă a ponderii pro
ducției de cărbune extras din 
abataje mecanizate. Pe primele 
6 luni ale acestui an, unitățile Com
binatului minier Valea Jiului, ca, de 
exemplu, Vulcan și Uricani, și-au 
realizat sarcinile de producție, dind 
peste 5 000 tone de cărbune peste 
plan. în prezent sintem mobilizați 
pentru a traduce in viață progra
mul de măsuri stabilit, care va asi
gura creșterea suplimentară a pro
ducției de huilă energetică, pentru a 
elimina în viitor importul de huilă, 
precum șl dezvoltarea de noi capa
cități de producție de cărbune 
oocsificabil.

Odată cu îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și de extracție a căr
bunelui, pe baza programului ini
țiat de dumneavoastră, se înfăptu
iesc cu perseverență măsurile de 
creștere a nivelului de trai material 
și spiritual ai minerilor, al tuturor 
locuitorilor Văii Jiului. S-au dezvol

23 August un nou succes. Este vor
ba de darea în exploatare a magis
tralei subterane Leșu Ursului — 
Leșu Ursului Nord, in lungime de 
4,2 kilometri, care asigură legătura 
directă intre cele două perimetre 
de extracție a minereurilor cupri
fere. în felul acesta minereul ex
tras de la secția Leșu Ursului Nord 
nu se mai transportă la uzina de 
preparare cu autocamioanele, pe un 
traseu peste munte în lungime de 
cîteva zeci de kilometri, ci cu tre
nul electric pe noua arteră, econo- 
misindu-se astfel 150 000 litri de 
carburanți anual. (Sava Bejinariu),

CĂPENI: Cu angajamentul 
anual îndeplinit

Minerii din bazinul ’ carbonifer 
Baraolt întimpină marea sărbătoa
re de la 23 August și „Ziua mine
rului" cu importante succese în în
trecerea socialistă. Astfel, prin mai 
buna organizare a muncii, prin 
creșterea continuă a productivității 
muncii, minerii de la întreprinde
rea minieră Căpeni au extras peste 
plan 86 700 tone lignit, onorindu-și 
astfel angajamentul pe întregul an. 
(Paljănos Maria).

BERBEȘTI-ALUNU :
Se conturează 

noul centru minier
în afara celor 60 apartamente 

predate la cheie cu două Juni în 
urmă, primele din cele 800 cite se 
vor construi în prima etapă peritru 
minerii din bazinul carbonifer Ber-

munte, unde Instabilitatea va fi mal 
pronunțată. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea averse locale de ploaie, Înso
țite de descărcări electrice, mai ales 
după-amiaza. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat, cu Intensificări izo
late tn sudul tării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, Iar cele maxime intre 23 și 31 
de grade, izolat mal ridicate. La 

tat intr-un ritm intens construcția 
de locuințe, construcțiile social-cul- 
turale, iar veniturile minerilor au 
crescut simțitor in ultimul timp. 
Pentru toate aceste condiții, ingă- 
duîți-ne, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm 
întreaga recunoștință și să vă a- 
sigurăm că minerii Văii Jiului vor 
face totul pentru înfăptuirea sarci
nilor pe care partidul, dumneavoas
tră ni le încredințați.

Cu prilejul „Zilei minerului" și in 
Intimpinarea marii noastre sărbă
tori naționale de la 23 August ne 
angajăm in fața dumneavoastră — 
minerul de onoare al țării — să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
extrage cit mai mult cărbune, de 
care are atita nevoie economia 
noastră națională, contribuind ast
fel ia continua prosperitate a po
porului nostru, a României socia
liste.

Permiteți-ne, mult stimate tova
rășe secretar general, ca de ziua 
noastră, a minerilor, să vă adresăm 
din toată inima salutul nostru tra
dițional „Noroc bun !"

în încheierea manifestării, forma
ții artistice de amatori și profesio
niști au prezentat un bogat program 
artistic.

★
Adunări festive consacrate „Zilei 

minerului" au avut loc și in cele
lalte centre miniere ale țării.

(Agerpres)

bești-Alunu, In următoarele zile 
alte două noi blocuri de locuințe, 
însumînd 75 apartamente, vor fi 
puse la dispoziția minerilor vîlceni. 
Tot aici se află in construcție un 
spital, numeroase spații comerciale 
în suprafață de aproape 3 000 mp, 
precum și o cantină cu o capaci
tate de 250 locuri. (Ion Stanciu).

COMĂNEȘTI : Importante 
edificii edilitare 

pentru mineri
La Comănești, orașul minerilor 

de pe Valea Trotușuluî, au fost 
înălțate în ultimii ani numeroase 
edificii social-culturale : blocuri de 
locuit, cluburi, unități spitalicești, 
școli, magazine etc. La ora actuală, 
mai mult de jumătate din numărul 
familiilor de mineri din Comănești, 
Asău, Vermești, Lapoș, Fărmă- 
nești locuiesc în case noi. Tot pen
tru ei s-au construit cantine în toa
te sectoarele de exploatare, grupuri 
sociale, complexe sportive și un 
ștrand. (Gheorghe Baltă).

HERJA : Se extinde 
mecanizarea lucrărilor

La orizontul minus 9 de la Ex
ploatarea minieră Herja s-a pus în 
funcțiune combina de înaintare cu 
atac punctiform C 12 de construcție 
românească. Noua instalație reali
zează viteze mari de înaintare, de 
5—6 metri pe zi, în lucrările din ga
leriile cu profil mare. (Gheorghe 
Susa).

munte, dimineața, ceată locală. In 
București: vremea va a ușor Insta
bilă, cu cerul variabil, favorabil aver
sei de ploaie și descărcărilor electrice. 
Vînt slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila Intre 14 și 17 
grade, Iar cele maxime Intre 28 și 31 
de grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

Z/IM NAȚIONALĂ A REPUBLICII SINGAPORE

Frcplpritpi Snip
Domnului CHENGARA VEETIL DEVAN NAIR

Președintele Republicii Singapore
SINGAPORE

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Singapore, am deose
bita plăcere de a vă transmite calde felicitări împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
singaporez prieten.

Exprim convingerea că bunele relații existente Intre țările și popoarele 
noastre se vor dezvolta in continuare, in avantajul reciproc, al cauzei păcii 
și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Singapore, Lee Kuan Yew, 
cu prilejul zilei naționale, prin care 
îi adresează sincere felicitări și cele

Republica Singapo
re marchează, în aces
te zile, a 17-a aniver
sare a obținerii inde
pendenței de stat. 
Procesul dezvoltării 
politico-economice i- 
naugurat la 9 august 
1965 a descătușat ta
lentul și hărnicia 
populației acestei re
publici, ' determinînd 
rezultate remarcabile 
pe diverse planuri.

Situată in extremul 
sudic al peninsulei 
Malacca, mica insulă 
Singapore (587 kmp) 
deține o poziție deo
sebit de favorabilă ac
tivităților din dome
niul transportului ma
ritim, ceea ce1 dealtfel 
a atras tînărului stat 
renumele de „poartă 
la două oceane". Pu
nerea în funcțiune și 
extinderea unor im
portante instalații ma
ritime, precum și pre-

ocuparea constantă 
pentru dezvoltarea in
dustriei construcțiilor 
și reparațiilor navale 
au făcut din Singapo
re unul din porturile 
cele mai dinamice ale 
lumii. Concomitent, au 
fost create o serie de 
ramuri de vîrf ale eco
nomiei naționale : in
dustria petrochimică, 
construcțiile de ma
șini, electronica și 
electrotehnica. Pe cele 
54 de insulițe, care, din 
punct de vedere ad
ministrativ, aparțin de 
Singapore, au fost a- 
menajate puternice 
zone industriale, in 
care predomină între
prinderile construc
toare de mașini, șan
tierele navale, rafină
riile de petrol sau 
unitățile profilate in 
producția platformelor 
de foraj marin. Prin-

Județele Neamț și Sibiu au încheiat recoltarea griului
Oamenii muncii de pe ogoarele 

județelor Neamț și Sibiu anunță în
cheierea recoltării griului de pe în
treaga suprafață planificată.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean Neamț al P.C.R. se spu
ne : Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că, în cinstea marii sărbători na
ționale de la 23 August și a Confe- 

■ rinței Naționale a partidului, toți 
lucrătorii ogoarelor județului 
Neamț, in frunte cu comuniștii, nu 
iși vor precupeți energia și price
perea pentru a obține noi și impor
tante succese in înfăptuirea planu
lui și angajamentelor asumate pe 
acest ăn și pe întregul cincinal, a- 

’ sigurindu-vă ■■ că ” vom facă totul 
pentru realizarea programului de 
autoaprovizionare teritorială cu 
produse agroalimentare, pentru ri
dicarea necontenită a nivelului de 
trai al întregului nostru popor.

Socotim încheierea secerișului 
doar o primă etapă din amplul pro
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FOTBAL : Prima etapă a campionatului national
Simbătă a început o nouă ediție, 

Cea de-a 65-a, a campionatului na
țional de fotbal.

Prima etapă a fost marcată de suc
cesele noilor promovate, care au ob
ținut două victorii și un rezultat de 
egalitate : Petrolul Ploiești a învins 
cu 2—0 pe Corvinul Hunedoara, F.C. 
Bihor a dispus cu ,4—1 de A.S.A. Tg. 
Mureș, in timp ce Politehnica Iași a 
făcut meci egal (1—1) cu formația 
bucureșteană Steaua.

Campioana țării, echipa Dinamo 
București, a ciștigat cu 1—0 meciul 
disputat in deplasare cu F.C.M. Bra
șov, iar Universitatea Craiova a rea-

în cîteva
• în penultima zi a competiției in

ternaționale feminine de volei pentru 
„Trofeul Tomis", ce se desfășoară în 
Sala sporturilor din Constanța, re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—5, 15—2, 15—7) se
lecționata de tineret a României, iar 
formația R.P. Chineze a dispus cu 
3—0 (15—II, 15—8, 15—9) de echipa 
Bulgariei.

Turneul se încheie astăzi, cînd, de 
la ora 9,30, sint programate parti
dele Bulgaria — România (tineret) și 
România — U.R.S.S.

© Simbătă, la Londra, pe celebra 
arenă Crystal Palace, in cadrul unul 
mare concurs internațional de atle
tism, sportiva româncă Maricica Puică 
a ciștigat proba de 3 000 m in 8’33” 
78/100 — timp ce constituie una din
tre cele mai bune performante mon
diale din acest sezon. Maricica Puică 
a dominat cu autoritate cursa, intre- 
cînd-o cu peste 16 secunde pe cea 
de-a doua clasată, concurenta engle
ză Debbie Peel - 8’50”52/100. Un 
succes notabil a realizat și Mihaela 
Loghin, învingătoare in proba de a- 
runcarea greutății, cu 19,20 m.

• Ieri, în Capitală, s-a disputat 
meciul internațional de rugby dintre 
echipa Steaua București și formația 
Institutului de aeronautică „Iuri Ga
garin" din Moscova, Rugbiștii români 

mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de deplin succes in 
activitate și exprimă convingerea că 
dezvoltarea raporturilor dintre gu
vernele țărilor noastre va servi în
tăririi relațiilor prietenești româno- 
singaporeze.

tre realizările majore 
cu care se mindresc 
cei peste 2 500 000 de 
locuitori se înscrie și 
aeroportul inaugurat 
recent, dotat cu insta
lații dintre cele mai 
moderne.

între România și 
Republica Singapore 
s-au statornicit rela
ții de prietenie și cola
borare, al căror curs 
ascendent a fost mar
cat de contactele la ni
vel guvernamental, de 
schimburi de delegații 
parlamentare, de a- 
cordurile și Înțelege
rile încheiate între 
cele două state, fun
damentate pe convin
gerea că dezvoltarea 
lor în continuare co
respunde pe deplin in
tereselor ambelor țări 
și popoare, cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

gram elaborat de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, menit, să asigure baze 
trainice recoltei anului viitor, în 
condițiile afirmării în practică a 
cerințelor și exigențelor noii revo
luții agrare — se arată în telegra
ma adresată C.C. ai P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu de Co
mitetul județean Sibiu al P.C.R.

în numele oamenilor muncii din 
agricultura județului — români, 
germani și maghiari, ne angajăm 
in fața dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, că ne 
vom amplifica eforturile pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor 
de dezvoltare și modernizare a a- 
gricțiltuții,- acțiortînd '■ ferm pentfti 

, a ințîmpina Conferința Națională 'a 
partidului cu noi succese în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
producție, în înfăptuirea mărețului 
program de dezvoltare economică și 
socială a țării, de înaintare neabă
tută a patriei noastre spre comu
nism.

(Agerpres)

lizât scorul etapei : 5—0 in jocul cu 
F.C. Constanța.

Iată rezultatele tehnice : Ploiești : 
Petrolul — Corvinul 2—0 (0—0). Bra
șov : F.C.M. Brașov — Dinamo 0—1 
(0—0). București : Sportul studențesc 
- C.S. Tîrgoviște 2—0 (1—0). Iași : 
Politehnica — Steaua 1—1 (0—0). Rm. 
Vîlcea : Chimia — Jiul Petroșani 1—0 
(1—0). Timișoara : Politehnica — F.C. 
Argeș Pitești 1—1 (0—1). Oradea : 
F.C. Bihor — A.S.A. Tg. Mureș 4—1 
(1—1). Craiova : Universitatea — F.C. 
Constanța 5—0 (1—0). Scornicești : 
F.C. Olt — S.C. Bacău 3—2 (0—2).

Viitoarea etapă se va disputa 
miercuri, 11 august.

rînduri
au obținut victoria cu scorul de 26—6 
(17-3).

• Jucătoarea româncă de tenis 
Virginia Ruzici s-a calificat în finala 
probei de simplu din cadrul campio
natelor internaționale ale S.U.A. de 
la Indianapolis, care se desfășoară pe 
zgură. în semifinale Virginia Ruzici 
a invins-o cu 6—2, 6—0 pe Bonnie 
Gadusek (S.U.A.) și urmează să o 
întilnească în finală pe cehoslovaca 
Helena Sukova, invingătoare cu 7—5, 
4—6, 6—4 in fața americanei Kathy 
Rinaldi,

© In ziua a doua a balcaniadei de 
natație (juniori) de la Istanbul, spor
tiva româncă Anca Pătrășcoiu a ter
minat invingătoare in două probe : 
100 m spate, cu 1’04”77/100 (nou re
cord balcanic), și 200 m mixt — 2’24” 
89/100 (nou record balcanic). Cristian 
Pouta (România) s-a clasat pe primul 
loc la 200 m mixt, cu 2T5”91/100 (nou 
record balcanic). Proba feminină de 
ștafetă 4X100 m mixt a revenit echi
pei Iugoslaviei, cu 4’14”83/100, urmată 
de cea a României, cu 4’15”05/100.

După două zile de întreceri, in 
clasamentul genera! conduce echipa. 
României, cu 192 puncte, urmată de 
Iugoslavia — 170 puncte, Grecia — 
155 puncte, Bulgaria — 68,5 puncte și 
Turcia — 41 puncte.

în perioada 2—7 august 1982, o de
legație a Comitetului sovietic al ve
teranilor de război, condusă de ge
neral-colonel Kuzovkov Ivan Ale- 
xandrovici, erou al Uniunii Sovieti
ce, vicepreședinte al comitetului, a 
efectuat o vizită în țara noastră, la 
invitația Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împotri
va fascismului. în timpul vizitei, de
legația a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism și la Monumentul eroi
lor sovietici, a vizitat obiective din 
Capitală și din țară și a fost primită 
de general-locotenent (r) Neagu 
Andrei, președintele Comitetului foș
tilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului. Cu 
acest prilej s-a realizat un schimb 
de informații asupra activităților și 
preocupărilor depuse de ambele co-

t V

PROGRAMUL X

8,00 Televacanța
8,40 Omul și sănătatea. Dialog cu te

lespectatorii
9,00 De strajă patrie!
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical. Din sumar ! 

Telex ; reportaje ; umor șl mu
zică ; rapsozi populari ; desene 
animate ; moment poetic ; infor
mații cultural-artistice ; faptul 
divers ; telesport

17.40 Teatru în serial : „Mușatlnil" 
după trilogia Iui Barbu ștefă- 
nescu-Delavrancea. Scenariul și 
regia : Sorana Coroamă-Stanca. 
Episodul 6 — Vînătoarea

18.40 Micul ecran pentru cei mici
19.00 Telejurnal B Sport
19.30 A patriei cinstire. Moment poe

tic.
19.40 Arc peste timp. 23 August 

1944-1982. Noroc bun 1 — repor
taj

30,00 Cîntarea României. De pe marea 
scenă a țării pa micul ecran. Ju
dețul Dolj

31,00 Film artistic : „Cavaleri! mesei 
rotunde". Premieră pe țară. Ul
tima parte

22,03 Telejurnal
22.30 Autografe muzicale de la mare 
23,00 închiderea programului.
PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prtnz
14,00 Clubul tineretului
14.45 Teatru TV : „Jocul" de Ion 

Băleșu, Spectacol realizat în co-
.( .laborare, cu Teatrul „Nottara". Re-, 

‘ feia George Rafael. Adaptarea șl 
regia TV : Constantin Dicu.

teatre
0 Teatrul „Nottara" (59 3103, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia 
— 19.
B Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema — 17 ; 20 ; (grădina 
Batiștel) : Funcționarul de la Dome
nii — 20.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 18,30.
B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, rotonda Ateneului) : Stagiu
nea estivală 1982. „Coloana infinită". 
Spectacol de sunet șl lumină, urmat 
de recital : Victoria Bezetti — sopra
nă, Iosif Ion Prunner — plan — 20.

cinema
S Ultimul cartuș : CULTURAL
(83 50 13) - 9 Î 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15.
O Păcală s DACIA (50 35 M) — 9 ;
12 ; 16 ; 19.
B Alo, aterizează străbunica 1 : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 16 ; 18 ; 20. 
Ei Nea Mărin miliardar : COSMOS 
(27 54 95) — 0,30 ; 11,30 ; 13,30 i 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
a Trandafirul galben : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30, VIITO
RUL (11 48 03) - 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
0 Un echipaj pentru Singapore t 
MUNCA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19,30. 
53 Teheran ’43 s SCALA (11 03 72) —
9.15 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.
0 Provocarea dragonului î PATRIA 
(11 86 25) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9 J
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 
18 ; 20,15.
EI Neliniștea : CENTRAL (14 12 24) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
0 Mephisto STUDIO (59 53 15) — 10 s
13 ; 16 ; 19,
S3 Găinușa de aur : ARTA (21 31 86) — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
S Mireasa cu vălul negru : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30 J 11,30 ; 13,30 : 
16 ; 18 : 20.
Ei Acțiunea „Cobra" : BUZEȘTI
(50 43 58) - 9 ; 11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19.
■ Vasili și Vasilisa t COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
■ Dot și cangurul — 9,15 ; 11 ; 12,43 ;
14.30 ; Inocentul — 16,15 ; 19 : DOINA 
(16 35 38).
a in arșița nopții : ARENELE RO
MANE (41 15 36) — 21,15.
H Apașii : FLACĂRA (20 33 40) —
15.30 ; 17,30 ; 19,30.
B Madona păglnă : LIRA (31 71 71)
15,30 ; 18 ; 20, la grădină — 21.
B Secretul jurnalului intim : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
0 Intimplare pe muntele Tien Yun 
San : PROGRESUL (23 04 10) — 16 : 
19.

zilei
mitete pentru apărarea păcii, pentru 
dezarmare, pentru înțelegere, priete
nie și colaborare cu toate popoarele 
lumii,

★
în perioada 24 iulie — 7 august, o 

delegație a Colegiului superior de 
război din R.A. Egipt, condusă de 
generalul-maior Mahomed Fahmy’ 
Abdel Hazek Gomaa, a efectuat o 
vizită în țara noastră. Cu acest pri
lej delegația egipteană a avut con
vorbiri la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale și Ministerul Apărării Na
ționale. De asemenea, oaspeții au 
vizitat Academia militară, Muzeul 
militar central, obiective economice 
și turistice din municipiile București, 
Brașov și Constanta.

(Agerpres)

16.20 Dialog instrumental
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal B Sport
19.30 Teierama
20,00 Serată muzicală TV (continuare)
21,15 Monumente ale arhitecturii popu

lare în muzeele țării. Documen
tar

21.30 Melodii Instrumentale de virtuo
zitate

22,05 Telejurnal
22.30 Jaz în nocturnă

Luni 9 august
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,20. Arc peste timp. 23 August 

1944-1982. România, industrie și 
civilizație B Dezvoltarea și mo
dernizarea flotei comerciale ro
mânești

30,40 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane

21,00 Roman foileton : „Fiicele docto
rului". Episodul 3

21.50 Telejurnal
22,00 Din albumul celor mal frumoase 

doine șl balade

PROGRAMUL 3

15,00 Cenacluri ale tineretului. Inscrip
ții tinere la drapelul țării. Ver
suri șl cîntece patriotice

13.30 Treptele afirmării
16,00 La început de săptămină
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Caleidoscop muzical de vară
20.50 Moștenire pentru viitor : Alexan

dru Sahia
31.30 Muzică de cameră. Piese româ

nești in versiunile cvintetului
, „Concordia"

jil.sd Telejurnal '
22,00 Muzică de cameră (continuare)

B O fată fericită : AURORA (35 04 66)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MO
DERN (23 71 01) — 9 ; 11,15 ; 13,30 :
15,45 ; 18 ; 20,15, la grădină - 21.
B Week-end la Zuydcoote : CAPITOL 
(16 29 17) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 : 18 ;
20,15, la grădină — 21.
B Sphinx : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GRĂ
DINA BUZEȘTI (50 43 58) - 21.
H Contrabandiștii din Santa Lucia : 
FESTIVAL (15 63 84) — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, GLO
RIA (47 46 75) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 
18 ; 20, MELODIA (12 06 88) — 9 ;
11,15 î 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
B Tora 1 Tora ! Tora ! : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 
19,30.
B Bunul meu vecin Sam : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 10, TO
MIS (21 49 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19, la 
grădină — 20,45.
S Trei oameni periculoși : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
E Agonie șl extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19. 
B Frontiera : MIORIȚA (14 27 14) — 
9 î 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 21.
C Cinci pentru infern ; POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
0 Serpico — 9 ; 11,30 ; Apașii — 14 ;
16.30 ; 19,15 : TIMPURI NOI (15 61 10).
H Clanul sicilienilor : UNION
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 : 
18 ; 20.
® Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
GRĂDINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
B Pilot de formula 1 : GRĂDINA 
FESTIVAL (15 61 84) — 21.
B Visul de argint al alergătorului : 
GRADINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 21.
B Campioana mea » GRĂDINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.

expoziții
B Muzeu! de artă al Republici! So
cialiste România : „Intre norma cla
sică și inspirația romantică" — ex
poziția Th. Aman, I. Georgescu, 
Șt. lonescu Valbudea.
B Muzeul colecțiilor : Desene de 
Th. Pailady.
B Galeria Galateea : Lucia Teodo- 
rescu Maftei, ceramică.
B Galeria Căminul artei (parter) : 
Gh. Boțan, pictură ; (etaj) : expoziția 
„Tabere de vară ’81", pictură.
B Galeria Eforie : Constantin Radin- 
schi, grafică.
B Galeria Simeza î Janos Bencsik, 
grafică.
B Galeria municipiului București : 
Mircea Barzuca, pictură.
■ Galeria „Cenaclu" (la Hanul cu 
tei) ; Răzvan Paul Mlhăescu, desen.

© CENTRALĂ ELEC
TRICĂ SUBMARINĂ. In- 
gineri americani lucrează la pro
iectarea unui generator care va 
putea produce energie electrică 
utilizind curenții maritimi puter
nici, in primul rind Golfstream- 
ul, care pornește din apropierea 
țărmului S.U.A. Specialiștii ■ a- 
preciază că doar cîteva sute .da 
astfel de turbine vor fi in mă
sură să asigure cu energie elec
trică intreaga Floridă și o parte 
a statului Louisiana.

© MINERAL NECU
NOSCUT. Geologii care iși 
desfășoară activitatea pe traseul 
viitoarei magistrale Baikal- 
Amur au descoperit un zăcămînt 

care conține un mineral necu
noscut. Numit de ei „sinnîrit", 
de la lanțul muntos Sînnîr, unde 
a fost descoperit, mineralul con
ține, in proporție de 90 la sută, 
o materie primă valoroasă pen
tru producerea aluminiului și a 
îngrășămintelor potasice. De pe 
acum s-ă stabilit că in apropie
rea stației de cale ferată Uoian, 
de pe traseul magistralei amin
tite, se va construi un mare 
combinat pentru- extracția și 
prelucrarea noului mineral.

• „BOB ÎNARIPAT". 
Așa-numitul „bob înaripat", 
plantă agricolă cultivată în 70 de 
țări, bate toate /recordurile de 
utilizare in alimentație : frunze
le Iui aduc la gust cu spanacul ; 

păstăile sint folosite ca fasolea 
verde ; boabele verzi — ca cele 
de mazăre, iar cele coapte — ca 
soia ; rădăcinile formează tuber
culi comestibili precum cartofii; 
din florile lui se pregătește un 
produs asemănător la gust cu 
ciupercile. Din această plantă se 
obțin, de asemenea, Înlocuitori 
de cafea și de tutun, ulei, făină. 
Ea este folosită, in același timp, 
la prepararea unei băuturi ce 
seamănă cu laptele.

• ULEI DE COCOS 
ÎN LOC DE BENZINĂ. In 
laboratoarele Universității din 
Filipine a fost încercat cu suc
ces un motor cu un cilindru, 
avînd răcire cu aer, care func

o
ționează cu ulei de cocos. Spe
cialiștii consideră că pentru Fi- 
lipine, țară dintre cele mai mari 
producătoare de ulei de cocos 
din lume, acesta ar fi combus
tibilul ideal.

© CERCETĂRI ÎN AN
TARCTICA ALE SAVAN- 
ȚILOR CHINEZI. Specialiș
tii chinezi vor realiza în Antarc
tica și în zonele maritime în
vecinate cercetări meteorologice, 
biologice și oceanografice — s-a

RETUTUNOENi
arătat la prima reuniune a Co
mitetului național chinez pentru 
cercetări antarctice. Agenția 
China Nouă precizează că in ca
drul reuniunii comitetului s-a 
subliniat ca o sarcină importan
tă accelerarea pregătirilor pen
tru aceste cercetări, pentru a 
cunoaște mai bine continentul 
în vederea utilizării resurselor 
sale in folosul omenirii. Se 
menționează că din 198(1 oameni 
de știință chinezi au participat 
Ia cercetările efectuate la sta
țiunile antarctice ale unor țări, 
ca Australia și Noua Zeelahdă.

© FLAGELUL TOXI
COMANIEI ÎN JAPONIA. 
Consumul de droguri a crescut 
anul trecut in rîndurile tinere
tului japonez, constituind o a- 
menințare serioasă pentru so
cietate, se apreciază în „Cartea 
albă asupra narcoticelor", dată 
publicității ia Tokio de Ministe
rul Sănătății. Se precizează că 
numărul persoanelor arestate 
sau interogate sub acuzația de 
folosire sau de deținere de dro
guri a fost anul trecut de 22 331, 
dintre care 11,6 la sută, respec
tiv 2 591, tineri sub 19 ani, iar 
67,2 la sută, respectiv 15 001, 
tineri' între 20 și 30 de ani. Nu
mărul celor care recurg la stu
pefiante este in creștere tnce- 
pind din anul 1970.

© AURUL VIKINGI
LOR. O străveche saga scandi
navă spune că B.u Digre, con
ducător al vikingilor, învins în
tr-o bătălie navală în anul 986 
de către regele norvegienilor, 
și-a aruncat bogata pradă in a- 
pele unui fiord de pe țărmul 
nord-vestic al Norvegiei, ca să 
nu cadă in mina dușmanului. 
Nu puțini sint cei care, dornici 
de îmbogățire, au căutat zadar
nic această comoară. Recent s-a 
aflat că în respectivul fiord a 
fost găsită o bucată de lemn a- 
coperită cu metal galben, des
pre care se presupune că ar fi 
aur, Pină cînd specialiștii se vor 
pronunța, pe țărmurile fiordului 
au fost instalate cordoane de po
lițiști. O comoară de obiecte din 

aur datînd din epoca vikingilor 
este intr-adevăr o mare raritate.

© ARBORELE DE 
JACCA. In cadrul unei ini
țiative naționale, în R.S. Viet
nam se plantează numeroși 
pomi, fructiferi și se amenajează 
livezi. Este vorba îndeosebi de 
„arborele de iacca" (Artocarpus 
heterophylla lam), înrudit cu 
cunoscutul „arbore de pîine" 
(Artocarpus altilis). In Asia de 
sud-est arborele de jacca este 
foarte răspîndit. Pe trunchi și 
pe crengile mai puternice se 
dezvoltă fructe lunguiețe, care 
cintăresc în jur de 15 kg. Pulpa 
fructului se consumă crudă, 
fiartă sau coaptă, iar semințele 
sint și ele comestibile.
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de prietenie și colaborare româno-sudaneze
In evoluția ascendentă a relațiilor 

de prietenie și colaborare româno- 
sudaneze, zilele' acestea a avut loc 
un eveniment de importanță deose
bită : la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
țara noastră a fost vizitată de Gaafar 
Mohamed Nimeiri, președintele Uniu
nii Socialiste Sudaneze, președintele 
Republicii Democratice Sudan, îm
preună cu doamna Nimeiri.

Ambianța cordială, prietenească, în 
care s-au desfășurat întîlnirile și 
convorbirile dintre cei doi șefi de 
stat, manifestările de caldă simpatie 
cu care inalții oaspeți au fost salutați 
de populația Capitalei, de oamenii 
muncii din Giurgiu și Oltenița au 
constituit o vie mărturie a sentimen
telor de prețuire nutrite reciproc 
de cele două popoare, ca și a dorin
ței lor comune de a extinde 
continuu conlucrarea reciproc avan
tajoasă.

Relațiile dintre România și Sudan, 
cu vechi rădăcini în trecut, s-au dez
voltat considerabil de-a lungul ulti
mului deceniu, o contribuție hotărî- 
toare în acest sens avînd vizitele 
efectuate in Sudan de președintele 
Nicolae Ceaușescu in martie-aprilie 
1972 și aprilie 1979, precum și vizita 
președintelui Gaafar Mohamed Ni
meiri in România, în aprilie 1973. 
Aceste contacte la nivel înalt s-au în
cheiat de fiecare dată cu înțelegeri 
și acorduri de cea mai mare însem
nătate pentru impulsionarea conlu
crării româno-sudaneze pe cele mai 
diverse planuri, o deosebită impor
tanță politică avind Tratatul de 
prietenie și cooperare semnat în 1979. 
Pe plan economic, în ultimul de
ceniu, volumul schimburilor comer
ciale a crescut de aproape 10 ori, iar 
cooperarea în producție a cunoscut o 
continuă dezvoltare. Muncind cot la 
cot cu colegii lor sudanezi, specia
liștii români au înălțat la Khartum 
impunătorul palat al Adunării Po
porului — adevărat simbol al prie
teniei dintre cele două țări ; ei parti
cipă, de asemenea, la realizarea unor 
importante obiective ale planului' su
danez de dezvoltare economică, între 
care o filatură de bumbac la Khar
tum Nord, două depozite de produse 
petroliere și gaze lichefiate la Port 
Sudan și Haya, la prospecțiunile geo
logice efectuate în diferite regiuni 
ale țării, ca și la realizarea altor pro
iecte de valorificare a resurselor na
turale ale Sudanului.

Concomitent, s-au dezvoltat legătu
rile dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Socialistă Sudaneză, s-au 
extins contactele intre reprezentanții 
guvernelor, parlamentelor,, organiza
țiilor obștești din cele două țări.

Pornind de la astfel de premise fa
vorabile. in cadrul dialogului lor de 
la București, cei doi șefi de stat 
și-au exprimat hotărirea de a acțio
na și in viitor cu toată fermitatea 
pentru amplificarea și diversificarea 
colaborării româno-sudaneze. „Vizita 
pe care o faceți în România — de
clara președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU — este o expresie a bu
nelor relații româii'd-'Suij'aWeze, a vo
inței comune a țărilor noastre de a 
întări și mai mult prietenia și co
laborarea dintre ele. Sînt încredințat 
că, in cadrul vizitei, vom identifica 
noi căi și mijloace de a conferi di
mensiuni și mai largi colaborării și

cooperării româno-sudaneze, în inte
resul și spre binele popoarelor și ță
rilor noastre, al cauzei păcii și co
laborării internaționale".

Dînd o înaltă apreciere politicii 
României și arătînd că Sudanul pri
vește Bucureștiul ca „un pionier al 
popoarelor care au suferit jugul asu
pririi in zonă și care se străduiesc 
să rupă lanțurile dominației și te
rorii din toate regiunile lumii", pre
ședintele GAAFAR MOHAMED 
NIMEIRI a declarat, la rîndul său, 
adresindu-se șefului statului român : 
„Răspunzînd amabilei dumneavoas
tră invitații de a vizita România 
prietenă, am venit să subliniem gri
ja pe care o avem pentru consoli
darea legăturilor prietenești și ata
șamentul pentru prietenia adevărată 
ce nu mai are nevoie de alte dovezi, 
precum și dorința sinceră de conlu
crare în viitor".

Așa cum se poate vedea din DE
CLARAȚIA COMUNA PRIVIND 
ÎNTĂRIREA PRIETENIEI ȘI DEZ
VOLTAREA COOPERĂRII ÎNTRE 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA ȘI REPUBLICA DEMOCRA
TICĂ SUDAN semnată de cei 
doi președinți, noul dialog la ni
vel înalt a marcat 
tant pas înainte 
derii raporturilor 
țări, 
nat, 
privind dezvoltarea pe termen lung 
a cooperării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale, acord care 
prevede creșterea continuă a schim
burilor comerciale, accelerarea lucră
rilor. la obiectivele de cooperare aflate 
in construcție, convenirea și realizarea 
de noi acțiuni de cooperare econo
mică pe termen lung în domeniile 
energiei, explorării, rafinării și trans
portului țițeiului, electrificării, pre
lucrării bumbacului, industriei ali
mentare, construcțiilor, transporturi
lor și telecomunicațiilor. Toate aceste 
măsuri, ca și preocuparea de a adinei 
continuu legăturile dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socia
listă Sudaneză, de a extinde coope
rarea în domeniile învățămîntului, 
culturii, științei și tehnicii, artei etc. 
sînt menite să contribuie la o și mai 
mare apropiere ''între popoarele ro
mân și sudanez, constituind, în ace
lași timp, o importantă contribuție 
la întărirea solidarității țărilor în 
curs de dezvoltare.

Schimbul de vederi efectuat de cei 
doi conducători asupra situației inter
naționale a pus în evidență conver
gența sau marea apropiere a pozițiilor 
României și Sudanului în problemele 
cardinale cu care este confruntată 
lumea contemporană, voința lor de a 
conlucra tot mai strîns în găsirea 
unor soluții corespunzătoare intere
selor păcii și progresului tuturor po
poarelor. în această privință are o 
profundă semnificație faptul că, în 
condițiile actualei situații internațio
nale de maximă încordare, s-a subli
niat de ambele părți necesitatea uni
rii eforturilor tuturor statelor pentru 
oprirea agravării tensiunii din viața 
'internațională, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere și 
pace. Conducătorii celor două țări 
si-au pronunțat','.'totodată, cti fermi
tate pentru reglementarea exclusiv 
pe cale pașnică, prin negocieri, a 
tuturor conflictelor care au apărut 
in diferite părți ale globului, subli
niind, ca o cerință esențială a unei 
asemenea reglementări, necesitatea

Cei doi șefi 
de asemenea,

un nou și impor- 
pe calea extin- 
dintre cele două 
de stat au sem- 
Acordul-program

respectului independenței și suvera
nității statelor, a dreptului popoare
lor de a-și hotărî singure soarta, în 
conformitate cu interesele lor națio
nale. Ei au subliniat că trebuie făcut, 
totul pentru a nu se recurge la forță 
în soluționarea diferitelor conflicte 
dintre state.

Cum era și firesc, în cadrul dialo
gului româno-sudanez o atenție deo
sebită a fost acordată situației din 
Orientul Mijlociu. Cei doi conducă
tori și-au manifestat adînca îngrijo
rare față de acțiunile agresive ale 
Israelului în Liban, apreciind că tre
buie intensificate eforturile politico
diplomatice pentru a se ajunge la în
cetarea ostilităților și la dezangajare 
în Beirut, pentru retragerea trupelor 
israeliene din această țară și pentru 
găsirea unei soluții politice, care să 
asigure independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a Libanului. Cu 
același prilej, țara noastră și-a reafir
mat poziția bine cunoscută cu privire 
la o reglementare politică globală a 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
pentru o pace justă și durabilă, ba
zată pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe recunoașterea 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare — inclusiv la consti
tuirea unui stat palestinian propriu, 
independent — și, totodată, pe asigu
rarea integrității, independenței și su
veranității tuturor statelor din aceas
tă zonă. Poziția principială și con
structivă a țării noastre, a președin
telui Nicolae Ceaușescu în aceste pro
bleme acute ale vieții internaționale 
s-a bucurat de o înaltă apreciere din 
partea președintelui Gaafar Mohamed 
Nimeiri, care a omagiat „eforturile 
mărețe" depuse pentru înfăptuirea 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian.

In timpul convorbirilor, cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru încetarea confruntării și a 
oricăror acțiuni militare între Irak și 
Iran, pentru trecerea la rezolvarea 
problemelor dintre cele două țări pe 
calea tratativelor, pornindu-se de la 
interesele ambelor țări, ale păcii, 
stabilității și bunei vecinătăți în a- 
ceastă regiune.

Pe parcursul dialogului de la Bucu
rești au fost abordate și alte aspecte 
arzătoare ale actualității, cum ar fi 
necesitatea opririi cursei înarmărilor 
și a înfăptuirii dezarmării generale, 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare ; lichidarea subdezvoltării și 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale ; asigurarea accesului 
Ia independență al Namibiei și a li
chidării complete a colonialismului 
și neocolonialismului, a politicii de 
apartheid și discriminare rasială ; 
întărirea solidarității țărilor în curs 
de dezvoltare și nealiniate, a țărilor 
mici și mijlocii — relevîndu-se am
ple posibilități de conlucrare între 
România și Sudan pe arena mon
dială.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale noului dialog la nivel 
înalt româno-sudanez, opinia publică 
din țara noastră își exprimă convin
gerea că hotărîrile adoptate.,cu .acest 
prilej vor duce la- amplificarea conlu-., 
crării prietenești dintre cele două 
partide, țări și popoare, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Nicolae N. LUPU
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Acțâmi și luări de poziție 
in favoarea dezarmării, pentru pate

Demonstrație internaționala la Viena

VIENA 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 37 de ani de la 
bombardamentul atomic asupra Hi
roshimei, la Viena a avut loc o de
monstrație de masă la care au 
participat reprezentanții luptătorilor 
pentru pace din peste 30 de țări 
care au luat parte la „Marșul 
Păcii ’82".

Printre cei care au fost prezenți 
la această manifestare împotriva 
războiului, pentru dezarmare, înțe
legere și cooperare între popoare se 
aflau participanții Ia marșurile păcii 
Stockholm — Minsk, Moscova — 
Viena, ca și reprezentanți ai mili-

fanților pentru pace și dezarmare 
din Marea Britanie, R.F.G., Italia 
și din alte țări din Europa, Asia, 
Africa și America Latină. Au fost, 
de asemenea, prezenți participanții 
„Marșului Păcii din Balcani — ’82", 
care, venind din Grecia, au trecut 
și prin (ara noastră, îndreptindu-se 
spre Austria.

într-una din piețele centrale ale 
Vienei a avut loc un miting consa
crat cinstirii memoriei victimelor 
bombardamentelor atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki, subliniin- 
du-se primejdia pe care o repre
zintă înarmările, cele nucleare în 
special.

Milioane de americani se pronunța 
pentru înghețarea arsenalelor nucleare

WASHINGTON 7 (Agerpres). - După cum a anunțat, la Washington, 
organizația obștească „Campania națională pentru înghețarea armelor 
nucleare", pînă în prezent 2 365 000 americani și-au pus semnăturile 
pe un apel în favoarea înghețării reciproce a arsenalelor nucleare de 
către U.R.S.S. și S.U.A. In document se arată, între altele, că în prezent 
mișcarea pentru înghețarea arsenalelor nucleare a cuprins practic toate 
statele americane, informează agenția T.A.S.S. in acest sens, se amintește 
faptul că autoritățile locale din 199 or.așe și din 43 de districte, precum 
și adunările populare din 444 de centre urbane americane au adoptat 
rezoluții prin care se cere interzicerea experiențelor nucleare, încetarea 
producției și a amplasării de armament nuclear.

împotriva instalării de noi rachete în Europa

BONN 7 (Agerpres). — „Pregă
tirea unui război nuclear reprezintă 
cea mai mare crimă împotriva o- 
menirii. Singura concluzie pe care 
o putem trage după consecințele 
tragice ale bombardamentului ame
rican de la Hiroshima este să nu 
permitem un război atomic", a de
clarat cunoscutul savant vest-ger- 
man Heinrich Kaplan, Ia o confe
rință de presă organizată Ia Frank
furt pe Main sub egida Societății

„Sâ nu permitem

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
In baza unei hotărîri a autorităților 
municipale din San Francisco, ziua 
de 6 august a fost declarată „Ziua 
comemorării orașului Hiroshima", 
iar duminica viitoare a fost procla
mată „Ziua comemorării orașului 

^Nagasaki". Cu prilejul împlinirii a

„Războiul este incompatibil cu cerințele dezvoltării 
culturii si civilizației"

- La încheierea Conferinței mondiale asupra politicilor culturale-

• •«
bogota: Ceremonia instalării noului

președinte al Republicii Columbia
CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager

pres) — La Ciudad de Mexico au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a doua con
ferințe mondiale asupra politicilor 
culturale „Mondiacult", organizată 
sub auspiciile U.N.E.S.C.O. Au luat 
parte delegații din peste 120 de țări 
membre, între care și România, pre
cum și reprezentanți ai unor organi
zații internaționale.

Participanții au adoptat „Declara
ția de Ia Ciudad de Mexico", docu
ment ce cuprinde principalele direc
ții de acțiune ale U.N.E.S.C.O. în do
meniul culturii și schimburilor de in
formații. Declarația subliniază im
portanța promovării unor politici 
care să ducă la „protejarea, încu
rajarea și îmbogățirea patrimoniului 
cultural al fiecărui popor", precum și 
a asigurării egalității șanselor în do
meniile educației și culturii. De a- 
semenea, este relevată necesitatea 
restituirii către țările de origine a

Guvernul italian 

și-a anunțat demisia

ROMA 7 (Agerpres). — Primul mi
nistru italian, Giovanni Spadolini, 
a prezentat oficial, simbătă, președin
telui țării, Sandro Pertini, demisia 
cabinetului său, informează un comu
nicat al președinției Republicii, re
luat de agenția France Presse.

Comunicatul precizează că guvernul 
Spadolini va rămîne provizoriu in 
funcție pentru soluționarea, proble
melor curente.

în legătură cu aceasta, se reamin
tește că actuala criză politică italiană 
s-a declanșat după hotărirea celor 
șapte miniștri socialiști de a părăsi 
coaliția guvernamentală. Cabinetul 
Spadolini fusese constituit la 28 iu
nie 1981 din reprezentanți a cinci 
partide politice : democrat-creștin, 
socialist, socialist-democratic, repu
blican și liberal.

nou episod 
în „disputa oțelului46•A

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Două dintre principalele companii 
siderurgice americane au anunțat că 
resping acordul dintre Guvernul 
S.U.A. și Piața comună referitor la 
limitarea importurilor de oțel ale 
Statelor Unite din țările membre ale 
Comunității economice vest-europe- 
ne (C.E.E.) — relatează agențiile 
A. P., U.P.I. și Reuter. Astfel, „Us 
Steel Corporation", cea mai mare 
firmă din S.U.A. în această ramură, 
și „The Specialty Steel Industry" — 
a treia ca mărime — au făcut cu
noscut că nu pot accepta aranjamen
tul semnat recent la Washington în
tre S.U.A. și Piața Comună, ceea ce 

cum apreciază agențiile 
Associated Press și Reuter — pune 
sub semnul întrebării posibilitatea 
aplicării efective a acordului, a cărui 
intrare în vigoare a fost condiționată 
expres de aprobarea lui de către in
dustria americană de specialitate.

La Viena se deschide luni

Cea de-a doua conferință a O.N.U. pentru cercetarea 
și utilizarea in scopuri pașnice a spațiului cosmic

VIENA 7. — La 
luni lucrările cea 
ferință a Națiunilor Unite pentru 
exploatarea și utilizarea in scopuri 
pașnice a spațiului extraterestru, 
UNISPACE ’82. Ordinea de zi cu
prinde trei probleme principale : 
stadiul actual și prospectarea evo
luțiilor viitoare în domeniul știin
ței și tehnologiei spațiale ; aplica
țiile tehnologiei spațiale în vederea 
dezvoltării economice și sociale a 
tuturor statelor; elaborarea unor 
programe internaționale de coope
rare legate de spațiu, in special a 
programelor de care urmează să 
beneficieze țările în curs de dezvol
tare. In mod deosebit conferința 
va examina modul în care Națiu
nile Unite pot contribui la sprijini
rea țărilor in curs de dezvoltare in 
vederea folosirii de către acestea a 
tehnologiei spațiale pentru comuni
cații, pentru culegerea de date me
teorologice etc.

A trecut aproape un deceniu și 
jumătate de la prima conferință a 
O.N.U. pentru exploatarea și utili
zarea in scopuri pașnice a spațiului 
extraterestru (1968) și de atunci 
s-au făcut pași mari in știința și 
tehnologia spațială. Aproape 150 de 
țări folosesc astăzi comunicațiile 
spațiale. Există peste 220 de stații 
in lume pentru recepționarea directă 
a datelor transmise de sateliți. me
teorologici. Peste 100 de țări folo
sesc datele culese de sateliți și 
aproape 40 s-au alăturat organiza-

Viena își începe 
de-a doua con-

• ției internaționale recent create 
pentru utilizarea satelifilor în na
vigația maritimă. Dacă în 1957, an 
care a marcat începutul erei spa
țiale, au fost lansați doar doi sa
teliți, în prezent se lansează anual 
in medie 120 sateliți.

In același timp, multe zone ale 
lumii rămint în afara utilizării des
coperirilor cosmice și chiar țări 
dezvoltate se află în situația de a 
nu se putea folosi pe deplin de a- 
ceste descoperiri. Tocmai de aceea, 
scopul reuniunii de la Viena, care 
va dura două săptămîni, este de a 
sprijini accesul tuturor națiunilor 
la avantajele științei și tehnologiei 
spațiale.

Prevenirea militarizării spațiului 
constituie o altă preocupare princi
pală a comunității internaționale in 
acest domeniu. In acest sens, a 
atras atenția un studiu dat 
publicității zilele trecute de orga
nizația americană neguvernamenta
lă „Worldwatch Institute", în care 
se arată că folosirea tot mai inten
să a spațiului cosmic in scopuri mi
litare ar putea periclita eforturile 
pentru dezarmare și ar putea im
pulsiona cursa înarmărilor. Intre 
altele, se subliniază că „militariza
rea spațiului extraterestru este o 
realitate" și se relevă că cheltuieli
le americane destinate folosirii spa
țiului cosmic în scopuri militare de
pășesc cu mult pe cele în scopuri 
pașnice. Documentul recomandă 
trecerea la măsuri de dezarmare in 
spațiul cosmic.

noi Hiroshime !
37 de ani de la bombardamentul‘a- 
tomic asupra Hiroshimei, pe stră
zile orașului au avut loc mari de
monstrații. Participanții au purtat 
pancarte pe care se putea citi :
„Să nu permitem noi Hiroshime !“, 
„Să înceteze cursa demențială a 
înarmărilor nucleare !“.

ue scurt

in fa- 
Ame-

NOI SENTINȚE DE CONDAM
NARE LA MOARTE au pronunțat 
autoritățile rasiste de Ia Pretoria

presă A.N.N. In același timp, Par
lamentul hondurian este chemat să 
întreprindă acțiuni concrete 
voarea păcii și securității in 
rica Centrală.

TUR-
încheiat

vest-germane pentru pace, cu pri
lejul împlinirii a 37 de ani de Ia 
bombardamentul atomic asupra 
Hiroshimei.

Participanții la conferința de pre
să s-au pronunțat împotriva politi
cii de înarmare a N.A.T.O., împo
triva planurilor de instalare în Eu
ropa occidentală a unor noi rachete 
nucleare americane, pentru înceta
rea cursei înarmărilor ■ nucleare, 
pentru dezarmare și pace.

Agențiile de presa

CONVORBIRI între Chen Muh.ua, 
consilier de stat, ministru al co
merțului exterior și relațiilor eco
nomice al R. P. Chineze, și Salamao 
Munguam.be, ministrul comerțului 
exterior al Mozambicului, ftu avut 
loc la Beijing. Cei doi miniștri au 
efectuat un schimb de păreri asu
pra dezvoltării in continuare a re
lațiilor economice și comerciale din
tre China și Mozambic.

ÎNTR-UN COMUNICAT dat pu
blicității la Managua, Consiliul de 
Stat al Republicii Nicaragua a adre
sat un apel opiniei publice mon
diale in care cere să fie denunțate 
„acțiunile agresive, de destabiliza
re a căror victimă este Nicaragua", 
informează agenția națională de

PRIMUL MINISTRU AL
CIEI, Bulent Ulusu, și-a 
vizita oficială întreprinsă la Tehe
ran, unde a fost primit de președin
tele Iranului, Sayyed Aii Khamenei, 
căruia i-a remis un mesaj din 
partea șefului statului turc, gene
ralul Kenan. Evren — informează 
postul de radio Teheran, reluat de 
France Presse.

operelor de artă sustrase pe căi ilicite.
Luînd cuvîntiil la închiderea lu

crărilor, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Amadou Mahtar 
M’Bow, a declarat,, între altele, că la 
ora actuală se impune mai mult ca 
oricînd ca omenirea să renunțe Ia 
război ca mod de rezolvare a con
flictelor, deoarece acesta generează 
pierderi de vieți omenești și distru
gerea patrimoniului cultural al po
poarelor. El a arătat, de asemenea, 
că participanții la conferință au con
damnat rasismul sub toate formele 
sale, îndeosebi sub cea instituționa- 
lizată a apartheidului din Republica 
Sud-Africană.

BOGOTA 7 (Agerpres). 
tă a avut loc Ia Bogota

— Sîmbă- 
_ , ceremonia 

instalării noului președinte al Repu
blicii Columbia, Belisario Betancour 
Cuartas. La ceremonia de instalare a 
noului președinte au luat parte peste 
70 de delegații străine, președinți de 
state, șefi de guverne, reprezentanți 
speciali ai unor șefi de state și gu
verne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, este reprezentat la festivitățile 
de instalare a președintelui Republi
cii Columbia, de tovarășul Petru 
Enache, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

După ceremonia instalării și a pre

luării oficiale a puterii, președintele 
Belisario Betancour Cuartas a rostit 
o alocuțiune in care a prezentat li
niile directoare ale politicii interne 
și externe a noului guvern.

Pe plan extern, noul guvern va dez
volta relații largi de colaborare cu 
toate țările lumii, în cadrul politicii 
generale a Columbiei de promovare 
a pluralismului politic și ideologic în 
viața internațională. De asemenea, 
noul președinte a reafirmat hotărirea 
țării sale de a-și aduce contribuția 
constructivă la rezolvarea marilor 
probleme care confruntă lumea con
temporană, pentru reducerea încor
dării internaționale, pentru dezarma
re, pace și colaborare internațională.

Evoluția situației din Liban
• Continuă luptele la Beirut • Blocada Impusă orașului a creat o situație deosebit de qrea 
pentru populație • in pofida

„o soluție
protestelor opiniei publice, autoritățile israeliene mizează pe 
militară a situației din Beirutul demilitară a situației din vest"

BEIRUT 7 (Agerpres). — Trupele 
israeliene, sub acoperirea unor vio
lente bombardamente de artilerie, au 
încercat, vineri seara, să avanseze 
in vestul Beirutului în zona Muzeu
lui național, situat pe așa-numita 
„linie verde" ce separă estul de 
vestul capitalei libaneze — transmi
te agenția palestiniană de presă 
W.A.F.A. Tirurile de artilerie au 
fost apoi concentrate asupra zonelor 
Lailaki, Burj Al Barajneh, Fakhani 
și Hamad, în timp ce zonele reziden
țiale Mazraa, Burj Abu Haidar și 
Sanayeh Hamra au fost bombardate 
de pe mare — precizează W.A.F.A, 
Forțele palestiniano-libaneze progre
siste au ripostat încercărilor de îna
intare a trupelor agresoare, provo- 
cîndu-Ie pierderi. Lupte violente 
s-au desfășurat și în zona hipodro
mului, nu departe de spitalul Bardir, 
în apropiere de linia de demarcație a 
celor două sectoare ale Beirutului — 
informează agenția France Presse.

Blocada impusă Beirutului de for
țele de invazie, condamnînd popu
lația acestuia la înfometare, însetare 
și boli, constituie o formă a războiu
lui biologic — menționa agenția 
W.A.F.A. Ea este confirmată. Pentru 
prima oară, aviația israeliană a fo
losit, la 6 august, în Beirutul de vest 
o nouă armă de nimicire în masă — 
bomba cu vacuum, transmite agenția 
T.A.S.S., armă ce are ca efect uci
derea prin asfixiere a oricărei ființe. 
Libanul — menționează agenția ci
tată — a devenit, astfel, un „poligon 
de experimentare a unor noi arme 
de distrugere în masă".

DAMASC 7 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint militar sirian, citat de 
agenția Associated Press, a declarat 
că, în urma luptelor grele împotriva 
trupelor israeliene, în sectorul de 
vest al Beirutului, la începutul aces
tei săptămîni, 64 de militari sirieni 
din cadrul Forței.Arabe de Descura
jare (F.A.D.) și-au pierdut viața sau 
au fost răniți, iar alți 14 sînt dați 
dispăruți.

BEiiiflOȚ 7 (Agerpres). — ?SttuățiS 
sanitară a’ peste o. jumătate' de” rtii-

Plan de acțiune internațională 
adoptat de Adunarea mondială 

pentru „vîrsta a treia**
VIENA 7 (Agerpres) — Referin- 

du-se la Planul de acțiune internațio
nală adoptat în unanimitate de parti
cipanții la lucrările Adunării mon
diale pentru vîrsta a treia, încheiate 
recent la Viena, președinta reuniunii, 
dr. Hertha Firnberg, ministrul știin
ței și cercetării al țării-gazdă, a apre
ciat că acesta „reprezintă un docu
ment excelent, care poate oferi so
luții pentru problemele îmbătrînirii".

Documentul prezintă pe larg pro
blemele legate de evoluția demogra
fică în lume, analizează chestiunile 
de ordin umanitar ridicate de feno
menul de îmbătrînire și precizează 
principiile care trebuie să stea la 
baza cooperării internaționale in 
acest domeniu. Un capitol important 
se referă la activitatea pe care O.N.U. 

. va trebui să o desfășoare prin elabo
rarea de studii, realizarea de pro
grame, organizarea de întîlniri de 
specialitate pentru a sprijini efortu
rile proprii ale țărilor, în special ale 
celor în curs de dezvoltare, îndreptate 
în direcția ameliorării condițiilor de 
viață ale persoanelor în vîrstă,. pre
lungirii perioadei de participare a 
acestora, în diverse forme, la activi
tatea economică și socială.

în planul de acțiune internațională 
sînt cuprinse o serie de idei și su
gestii’ prezentate de delegația română, 
prin care se precizează că obiectivele 
planului sînt parte integrantă a preo
cupărilor de ordin general privind 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale, se recomandă desfășu
rarea unei activități permanente Ia 
nivelul O.N.U. în legătură cu exa
minarea problemelor ridicate de 
„vîrsta a treia", se propune intensi
ficarea cooperării în domeniul geria- 
triei și gerontologiei și realizarea de 
programe ale O.M.S. în acest dome
niu etc.

lion de locuitori din Beirutul 
— supus blocadei alimentare 
dicale, lipsit de carburanți, 
electricitate — se înrăutățește pe zi 
ce trece, se relevă într-un raport al 
Crucii Roșii Libaneze (C.R.L.), ela
borat pe baza constatărilor unei 
echipe de medici a C.R.L. care a vi
zitat centrele de refugiați și spitale
le situate în zonele bombardate.

în oraș au apărut cazuri de febră 
tifoidă, însă amploarea acestei ma
ladii nu poate fi determinată cu cer
titudine, deoarece laboratoarele de 
analiză medicală nu funcționează în 
mod adecvat. Penuria de apă pota
bilă, la care se adaugă frica, provoa
că la copii boli cronice care, pentru 
a fi stopate, necesită medicamente și 
siropuri, devenite foarte rare în 
urma blocadei israeliene.

Dată fiind întreruperea electricită
ții și a livrărilor de carburanți, spi
talele continuă să-și restrîngă activi
tatea, în timp ce sute de răniți — 
victime ale raidurilor aeriene și ale 
bombardamentelor — au nevoie de 
îngrijire medicală. în această situa
ție. calificată de autoritățile medicale 
din Beirutul de vest drept „catastro
fală", echipele de salvare își desfă
șoară activitatea în rarele pauze din
tre bombardamente.

Crucea Roșie Libaneză a adresat 
un apel insistent pentru restabilirea 
aprovizionării cu apă, electricitate și 
carburanți, condiție indispensabilă 
pentru a se putea face față situației 
medicale dramatice 
iește populația.

WASHINGTON 7 
Președintele S.U.A., 
a reînnoit, vineri, 
cu o zi înainte Israelului privind re
tragerea forțelor israeliene la pozi
țiile ocupate la 1 august (înainte de 
intrarea lor în Beirutul de vest) — a 
declarat purtătorul de cuvînt 
Casei Albe, Larry Spaeakes, citat de 
agenția U.P.I. El a menționat 
președintele Reagan nu a 
încă. răspuns la mesajul adresat în 
acest sens premierului îsraelian, 
Menahem Begin, mesaj ce releva ne
cesitatea absolută ca Israelul să re-» 
stabilească și 
focului.
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După blocarea
S.U.A. — a proiectului de rezoluție 
sovietic, prin care se condamna ati
tudinea israeliană față de rezoluțiile 
celui mai inalt for al O.N.U. și în 
care se cerea statelor membre ale 
organizației mondiale să se abțină 
de la a furniza Israelului armament 
sau ajutor militar, vineri seara, Con
siliul de Securitate și-a aminat dez
baterile asupra situației din Liban.

VIENA 7 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Austriei, Willi
bald Pahr, a adresat simbătă Israe
lului un apel, cerîndu-i să-și retra
gă de urgență trupele din Liban și 
să respecte rezoluțiile Consiliului de 
Securitate, se arată într-un comuni
cat al M.A.E. austriac, informează a- 
genția France Presse.

„Austria condamnă amploarea pe 
care au dobîndit-o ultimele opera
țiuni militare israeliene în Liban", 
afirmă comunicatul. „Acestea, ca și 
refuzul Israelului de a accepta ob
servatori ai O.N.U., constituie o vio
lare a rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite".

prin veto-ul

pe care o tră-

(Agerpres). — 
Ronald Reagan, 

cererea adresată

al

că 
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să mențină încetarea

NAȚIUNILE
— Președintele
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a cerut din

UNITE 7 (Agerpres). 
Comitetului Execu-

ț

CAIRO 7 (Agerpres). — 
va constata că forța nu va . 
glementa niciodată o problemă; — 
scrie, într-un articol, ziarul egiptean 
„Al Ahram". Condamnînd escaladar 
rea acțiunilor militare ale trupelor 
de invazie în Liban, ziarul egiptean 
scrie că „ofensiva israeliană nu mai 
este un război, ci un genocid împo
triva palestinienilor". „Palestinienii 
vor triumfa prin rezistența și prin 
suplețea lor".

LISABONA 7 (Agerpres). — Inter
naționala Socialistă nu va accepta 
invadarea Beirutului de vest de către 
trupele israeliene — a declarat, vis- 
peri, Mario Soares, secretar general 
șl Partidului Socialist Portughez, lă 
sfîrșituj .reuniunii. Comitetului ad5 
hoc pentru Orientul Apropiat al In
ternaționalei Socialiste — informează 
agenția France Presse. Comitetul — 
a precizat el — a primit un mesaj 
din partea Partidului Muncii din 
Israel, prin care acesta anunță că a 
cerut premierului îsraelian, Menahem 
Begin, să se opună explicit unei pă
trunderi militare în Beirutul de vest.

ez

Aristocrații
? ...La 7 octombrie 1981, pe la orele 6 seara, pregătindu-se sâ meargă
ț la un dineu, d-na Maria-Isabella Salinas y Rochas a coborît la parte- 
4 rul hotelului parizian Ritz și s-a dus la camera safe-urilor blindate.
’ (La aceeași oră, in alt colț al orașului, doi baroni priveau ceasul). 
” ...Nu întotdeauna fosilele se înfățișează ca melci de calcar sau
ț tipare de ferigă săpate in piatră. Cîteodată se pot prezenta în frt uri, 

mătăsuri grele sau dantele vaporoase. Sînt relicvele evului o j - 
lumea aristocrației, a marchizilor și conților, a baroneselor și durie f§ir. 
Este o lume fină și rafinată, unde totul este suav, catifelat, înlptțitt 
în lumini tamisate, cu zîmbete irizate, ușor distante. în contrast cu 
sacrilegiile democrației, cu tumultul manifestațiilor plebee, la care lozin
cile șomerilor rănesc delicatele timpane ale nobilimii.

...Pe la 6 și 10 d-na Maria-lsabella, mulțumind recepționerulul, a 
luat caseta și s-a întors in apartamentul 242.

(La aceeași oră, cei doi baroni, respectiv baroana Stephanie von 
Kories zu Goetzen și baronul Hubert Augier de Maussac, nervoși, au 
început să fumeze țigară de la țigară).

...Aristocrația s-a mîndriț întotdeauna cu sîngele ei albastru (puțini 
Știau că nuanța violacee ăra dată de mercurul folosit pe vr.emuri în 
tratamentul celei mai penibile boli lumești). In timp ce banul 
nu are miros, aristocrația are parfumul ei specific - un strop de 
esență rară tamponat după, urechiușa diafană („mon Dieu, cum rezistă 
sub povara briliantelo- ? I") - sau o undă aspru-amară, virilă, emanînd 
de la reverul de mătase al smokingului. O adiere exquistă, contrastantă 
cu mirosurile sălbatice ale democrației — la demonstrațiile șomerilor, oa
menii transpiră, sînt prăfuiții n-au cînd să-și tamponeze cu esențe rare 
reverele de mătase.

...La 7 și 10 s-a ciocănit la ușa apartamentului de Ia Ritz ; senor
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4 Hugo Salinas y Rochas a deschis și s-a pomenit cu doua pistoale 
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realitate, ei

Un așa-zis 
din Pretoria

„tribunal su- 
i-a acuzat pe 

Simon

(A.N.C.),
împotriva unor membri ai Congre
sului Național African (.‘-"".j, 
partid interzis de regimul din 
R.S.A. ------—
prem" 
trei membri ai A.N.C.
Mogoerane. 23 de ani, Jerry Sema- 
no Mosololi, 25 de ani, și Marcus 
Thabo Motaung, 27 de ani, de 
„înaltă trădare". în 
s-au făcut „vinovați" de luptă îm
potriva apartheidului și a discrimi
nării rasiale.

GUVERNUL NIGERIEI intențio
nează să reorganizeze structura e- 
conomiei și să lichideze dispropor
țiile existente, au anunțat surse o- 
ficiale de Ia Lagos. în prezent, nu
meroase întreprinderi nigeriene fo
losesc materii prime din import. în 
țară nu se produc încă multe măr
furi de primă necesitate, ceea ce 
obligă, de asemenea, la mari chel
tuieli valutare. De aceea, guvernul 
intenționează să aplice măsuri care 
să ducă Ia reducerea importului, la 
autoaprovizionarea cu numeroase 
mărfuri, inclusiv cu cele de con
sum.

in piept ; doi necunoscuți au pătruns înăuntru și, din caseta Mariei- 
Isabella, au luat inelul cu un diamant de 45 de carate, una din cele 
mai celebre bijuterii de pe glob — plus pandantive, diademe, coliere. 
Valoarea - zeci de milioane de franci, recordul furturilor hoteliere.

...Ca epilog al cercetărilor poliției, zilele trecute a reușit o cursă 
întinsă bandiților : sub pretextul unei învoieli de răscumpărare, li s-a 
fixat o întîlnire în holul unei bănci ; la ora stabilită și-a făcut apariția 
reprezentantul acestora, cu faimosul inel și cu alte bijuterii - dar nu 
un gangster dur, cu maxilare pătrate si frunte lombrosiană, ci... suava 
și grațioasa aristocrată, baroana Stephanie. Complicea organizatorului 
tîlhăriei, distinsul baron Augier de Maussac.

(Numărul șomerilor a ajuns în Occident la 10 milioane, problema 
șomajului pare insolubilă).

...Baroneasa Stephanie von Kories și baronul Augier de Maussac 
erau supranumiți „cea mai elegantă pereche din lume", stele sclipi
toare pe firmamentul înaltei societăți. La interogatoriu, după arestare, 
ei au subliniat că nu au să primească lecții de comportare elegantă de 
la nimeni deoarece aristocrația a creat arta manierelor rafinate ; dacă 
au organizat banda de gangsteri de vină e criza economică ; nu mai fă
ceau față cheltuielilor - baroneasa Stephanie a mărturisit că munici
palitatea i-a tăiat curentul electric, neplătit, și că în luxosul ei apar
tament folosea opaițe și lumînări.

Și că, deși nu lucrau nimic ziua (cînd barurile sînt închise), nu 
primeau nici ajutor de șomaj, nici indemnizație de șampanie și caviar.

...Noroc că ceilalți șomeri, cei neparfumați - plebeii - nu recurg la 
procedeele lumii buhe Altfel, unde s-ar găsi atîtea milioane de inele cu 
diamante de 45 de carate ?

N. CORBU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scînteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17.60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele sa fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360

Muh.ua
Munguam.be

