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Președintele Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, 
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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu

blicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak, împreună cu doamna Su
zanne Mubarak, va efectua o vizită

oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România, în prima, parte 
a lunii septembrie 1982.

Coniinuinil dialoșol cu namenii muncii in cadrul vizitelnr de lucru în juiletele tării,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A SOSIT IERI LA DEVA

Mii de locuitori ai orașului au făcut o primire deosebit 
de călduroasă secretarului general al partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a sosit, miercuri seara, la Deva, urmînd să 
efectueze o vizită de lucru în județul Hunedoara.

împreună cu secretarul general al partidului se află 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, 
losif Banc, Emil Bobu, Petru Enache.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară kuweitiană

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului in acest puternic 
centru economic al țării prilejuiește 
noi și fructuoase intilniri ale con
ducătorului partidului și statului cu 
puternicele detașamente muncitorești 
ale minerilor, siderurgiștilor, ener- 
geticienilor, ale tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii ce-și desfășoa
ră activitatea în acest județ, ferm 
hotărîți să nu precupețească nici un 
efort pentru a traduce în viață isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, să facă totul 
pentru dezvoltarea bazei de materii 
prime, să contribuie la înfăptuirea 
programului de asigurare a inde
pendenței energetice a țării.

Pe stadionul orașului Deva, unde 
a aterizat elicopterul prezidențial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați. cu deosebită stimă și respect, 
de primul secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R.. Radu 
Bălan, care, in numele comuniștilor, 
al tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc pe aceste meleaguri încărcate 
de istorie, racordate plenar la îm
plinirile de azi ale țării, le-a urat un 
călduros bun venit în municipiul 
Deva și in județul Hunedoara.

Miile de locuitori ai orașului veniți 
pe stadion au făcut conducătorului 
iubit al partidului și statului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu o primire entu
ziastă. Este o atmosferă de mare săr
bătoare, de nețărmurită bucurie pen
tru reintilnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, expresie a sentimentelor 
de aleasă prețuire pentru omul de 
frunte al țării de numele căruia se 
leagă marile prefaceri pe care le-a 
cunoscut și județul Hunedoara, ase
meni tuturor județelor țării, in anii 
socialismului și, cu deosebire, in cei 
17 ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de. pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tineri și tinere imbrăcați în fru
moasele costume naționale ale locu
lui. pionieri și șoimi ai patriei oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. cu emoție, 
din adincul inimilor lor, flori ale 
bucuriei și recunoștinței.

în semn de aleasă ospitalitate, to

varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu sint invitați să gus
te din piine și sare, din ploștile cu 
vin, simbolizind rodnicia pămintului 
acestor locuri.

Cei prezent i poartă cu mîndrie 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, drapele roșii și tricolore. 
Se scandează cu însuflețire, neîn
trerupt, ..Ceaușescu, fiu iubit, la noi 
bine ați venit !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !■*. 
în tribuna centrală a ștadionului, .un 
grup numeros de copii, imbrăcați in 
tricouri roșii, înscriu, cu corpu
rile lor. numele drag și stimat : 
„Ceaușescu**; în semn de omagiu, 
răsună trompetele. Tineri execută cu 
virtuozitate frumoase exerciții spor
tive. Pe numeroase pancarte, nu
mele secretarului general al parti
dului este asociat, firesc, cu recu
noștință, celei mai mari aspirații a 
omenirii — pacea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Hunedoara 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, astăzi va avea loc în mu
nicipiul Petroșani o adunare populară, pe care pos
turile de radio și televiziune o vor transmite în direct, 
în jurul orei 12,30.

prietenie acestor manifestări de sim
patie. aclamațiilor îndelungi ale 
mulțimii.

De la stadion. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au indreptat. intr-o mașină deschi
să, spre reședința oficială. De o parte 
și de alta a traseului străbătut se 
aflau numeroși locuitori ai munici
piului Deva, care au ținut să vină, 
la această oră de seară, in intîmpi- 
narea conducătorului iubit al parti
dului și,statului. Bucuria momentului 
este exprimată in cintece și dansuri 
executate de artiști amatori și pro
fesioniști. din municipiu și din comu
nele învecinate, imbrăcați in fru
moase costume populare. Și aici, ca 
și la stadion, se regăsește aceeași 
atmosferă însuflețită prin care se dă 
expresie satisfacției de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor, ca oaspete drag, 
pe cel ce-și dedică întreaga viață 
binelui și fericirii națiunii române, 
propășirii continue a patriei noastre 
socialiste —A tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, in stațiunea 
Predeal, delegația parlamentară ku
weitiană, .condusă de Mohammad 
Yousif Al-Adsani, președintele Adu
nării Naționale din Kuweit, președin
tele grupului kuweitian din Uniunea 
interparlamentară, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, efectuează 
o vizită oficială în țara noastră.

Din delegație fac parte Rashid 
Saif Al-Hujailan, președintele Comi
siei pentru probleme de sănătate, so
ciale și de muncă, Hadil Salim Al- 
Salim Al-Jalawi, membru al Comi
siei pentru cercetări și reclamații, 
dr. Naser Abdul Aziz Sorkhoh, mem
bru ai Adunării Naționale, Abdullatif 
Fahd Al-Fulaij, secretar general al 
Adunării Naționale.

La întrevedere au participat tova
rășii . Nicolae Giosan, președintele 
MăTii Adunări Naționale, Constantin 
Teodorescu, deputat.

Exprimind, in numele său și al 
membrilor delegației, intreaga grati
tudine pentru intrevederea acordată, 
pentru posibilitatea de a vizita 
România și de a cunoaște realizările 
poporului român, conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde și prietenești salu
tări din partea emirului statului Ku
weit, șeic Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sâbah, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres' și prosperitate 
pentru poporul român.

Mulțumind,. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
emirului statului Kuweit un cordial 
salut, iar poporului kuweitian prie
ten urări de pace, progres și pros
peritate.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția as
cendentă a relațiilor dintre României 
și Kuweit, evidențiindu-se rolul im
portant al întilnirilor și convorbirilor 
la nivel înalt româno-kuweitiene, al 
înțelegerilor la care s-a ajuns cu

RÎMNICU VÎLCEA : 
Noi instalații 
tehnologice

Pe platforma chimică a muni
cipiului Rm. Vilcea a intrat in 
producție o instalație de meto- 
ben. prima de acest fel din țară, 
iar alte trei instalații se află în 
probe tehnologice, toate făcind 
parte din seria noilor capacități 
de producție prevăzute pentru 
acest an. Atit cercetările, cit și 
tehnologiile au fost realizate de 
către Centrul de cercetări pen
tru produse anorganice Rm. Vil
cea. în colaborare cu ICECHIM 
București, iar utilajele și agre
gatele au fost executate de in- 
tfeprinderi din țară.

Toate cele patru instalații, in 
care se vor fabrica produse chi
mice care se aduceau pină acum 
din import, vor folosi ca mate
rii prime de bază produși se
cundari rezultați din procesele 
tehnologice de la instalațiile 
existente. (Ion Stanciu, cores
pondentul ..Scânteii**)

GALAȚI :
A început să producă 

un agregat 
de înaltă tehnicitate
La Combinatul siderurgic 

Galați a intrat in producție in
stalația de flamare a bramelor. 
care asigură laminoarelor semi
fabricate fără impurități, contri
buind astfel la ridicarea calită
ții laminatelor finite și la creș
terea indicelui de scoatere la 
metal. Intrarea in funcțiune a 
noii capacități asigură micșo
rarea cu 30 la sută a pierderilor 
de brame. ceea ce conduce la o 
economie de metal de peste 
3 000 tone pe an. De asemenea, 
se obțin o creștere a calității 
producției destinate construcției 
de autoturisme, cazane și in
stalații de înaltă rezistentă, o 
sporire substanțială a producti
vității muncii. Menționăm că 
acest agregat este dotat cu 
programator numeric, toate ope
rațiile efectuîndu-se automat. 
(Dan Plăcșu, corespondentul 

. „Scinteii”). 

acest prilej in dezvoltarea legăturilor 
de colaborare statornicite intre cele 
două țări. A fost relevată buna con
lucrare dintre cele două țări pe tărîm 
politic, economic și in alte sfere de 
activitate, subliniindu-se faptul că 
există premise favorabile intensifică
rii colaborării și cooperării româno- 
kuweitiene în diferite domenii de in
teres corpun. lărgirii și diversifică
rii schimburilor comerciale, în fo
losul ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii, destinderii și înțelegerii 
internaționale. în acest cadru, a fost 
relevat rolul parlamentelor din cele 
două țări in extinderea și întărirea 
conlucrării pe multiple planuri din
tre România și Kuweit.

Schimbul de vederi în probleme 
ale vieții politice internaționale a 
pus in lumină preocuparea Româ
niei și Kuweitului față de caracte
rul deosebit de complex al situației 
mondiale actuale.-subliniindu-se ne
cesitatea acțiunii hotârîte pentru 
oprirea agravării tensiunii în rela
țiile internaționale, pentru reluarea 
și continuarea politicii de destindere 
și pace, pentru respectarea în ra
porturile dintre state a principiilor 
egalității in drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, nerecurge- 
rii la forjă și la amenințarea cu for
ța. pentru soluționarea pe cale po
litică. prin tratative, a stărilor de 
încordare și conflict care există in 
diferite regiuni ale lumii.

O atenție specială a fost acordată 
evoluției situației din Orientul Mij
lociu. In acest context, a fost evi
dențiată necesitatea continuării efor
turilor in direcția găsirii unei so
luții politice care să ducă la o regle
mentare globală a conflictului din 
zonă, să determine o pace justă și 
durabilă, bazată pe retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate în 
1967. pe rezolvarea problemei po
porului palestinian, prin asigurarea 
dreptului său la autodeterminare, 
inclusiv prin constituirea unui stat 
propriu, independent.

DIN CAFTEA MAHILCM
ÎMPLINIRI SOCIALISTE

ale poporului
CONDUS DE PARTID

Azi, județul 
Buzău

Imaginea unui oraș înnoit din te
melii doar în cîțiva ani este tonică nu 
numai prin modernitatea ei, ci, deopo
trivă, prin argumentul implicit pe care 
îi oferă că anii viitori vor fi și mai 
rodnici. Cel ce vizitează astăzi Buzăui 
sau Rîmnicul, Nehoiul sau Berea tră
iește din plin acest puternic sentiment, 
a județului poate fi sintetic exprimată

printr-o cifră: Buzăui de azi produce de 66 de ori mai mult 
decît în 1938. Argumentele dezvoltării viitoare — aceleași ca 
și pină acum: justețea politicii partidului de dezvoltare a tu
turor zonelor țării, voința oamenilor de a o înfăptui neabătut. 
Vizitatorul Buzăului de azi este adînc impresionat de hotărîrea 
de muncă a oamenilor, care știu ce eforturi s-au făcut pentru 
ca și aceste străbune meleaguri să cunoască lumina civiliza
ției socialiste; de voința lor de a amplifica realizările de pînă 
acum și a înscrie județul la loc de frunte în constelația ma
rilor realizări ale evului nostru socialist; de dorința de a răs
plăti prin fapte de muncă bucuriile pe care acești ani le-au 
adus în fiecare casă.

PAGINA A III-A

S-a relevat, totodată, necesitatea 
de a se acționa pentru retragerea 
trupelor israeliene din Liban, pentru 
garantarea integrității și indepen
denței acestei țări.

Șeful delegației kuweitiene a dat 
o înaltă apreciere poziției construc
tive a României in legătură cu solu
ționarea problemelor Orientului Mij
lociu, activității deosebite a șefului 
statului român în vederea instaură
rii unei păci drepte și trainice in 
această parte a lumii.

De ambele părți s-a reliefat ur
gența unei soluții care să pună ca
păt luptelor dintre Iran și Irak, să 
ducă la încetarea războiului dintre 
cele două țări și la retragerea tru
pelor ambelor părți la frontierele 
internaționale existente înainte de 
începerea conflictului.

S-a apreciat, de asemenea, că 
problema, cea mai arzătoare a- zilelor 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, 
in primul rind a dezarmării nuclea
re. crearea unui sistem de securita
te și cooperare in Europa, care să 
ducă la întărirea încrederii și destin
derii pe continent, a conlucrării 
neîngrădite dintre toate statele eu
ropene. la stoparea amplasării de 
noi rachete cu rază medie și la 
retragerea celor existente, la conso
lidarea păcii și colaborării.

S-a menționat in continuare În
semnătatea lichidării subdezvoltării 
și edificării unei noi ordini econo
mice internaționale, care să asigure 
condiții echitabile de dezvoltare tu
turor statelor lumii.

în timpul convorbirii s-a relevat 
că in soluționarea marilor probleme 
care confruntă în prezent omenirea 
un rol deosebit îl au parlamentele 
și parlamentarii, care sint chemați 
să acționeze cu fermitate pentru 
instaurarea unui climat de destinde
re. pace, securitate și înțelegere in
tre popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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ÎNSILOZAREA FURAJELOR
Recoltarea și însilozarea furajelor 

constituie in momentul de fată o 
sarcină din cele mai importante în 
agricultură. în acest scop, în spiri
tul orientărilor și sarcinilor formu
late de secretarul general al parti
dului la recenta consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R., trebuie să 
se acționeze cu fermitate în toate 
unitățile agricole, în toate comu
nele,' pentru asigurarea bazei fura
jere necesare întregului efectiv de 
animale. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, pină luni, 30 au
gust, aii fost însilozate peste 4,1 mi
lioane tone nutrețuri, reprezentînd 
21 la sută din cantitatea totală pre
văzută pe acest an. Cantități mai 
mari s-au însilozat în unitățile a- 
gricole din județele Dîmbovița. Me
hedinți, Tulcea, Galați, Călărași, 
Giurgiu, Sălaj, Maramureș și Albă, 
în schimb, într-un șir de județe 
stadjul însilozării furajelor este 
mult întîrziat față de programul 
stabilit. în mod necorespunzător se 
desfășoară această lucrare în coo
perativele agricole din județele Bu
zău, Constanta, Olt, Ialomița, Pra
hova și Mureș. Ținîndu-se seama 
de cantitățile mari de furaje ce tre
buie recoltate și însilozate în aceas-
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Stadiul însilozării furajelor la _
zintă, in procente, cantitățile insilozate in cooperativele agricole, față de 

programul stabilit pe acest an.

tă campanie, este necesar să se ac- toate unitățile, să se asigure în în- 
tioneze pe un front larg și cu forțe 
sporite pentru ca pretutindeni, in

tregime baza furajeră necesară hra
nei animalelor în timpul iernii.

EXECUTAREA ARĂTURILOR
Programul de măsuri a- 

doptat in județul Botoșani, 
in lumina sarcinilor formu
late de tovarășul Nicolae 

i Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru de la 

;C.C. al P.C.R., prevede în
tre altele încheierea in to
talitate a arăturilor pentru 
insămințările de toamnă 

■ pină cel tîrziu la 25 sep
tembrie în zona nordică și, 
respectiv, 5 octombrie în 
unitățile agricole din cen
trul și sudul județului. A- 

:ceasta hotărîre este funda
mentată pe următoarele 
elemente : din cele 113 700 
hectare planificate a fi se
mănate în această toamnă 
cu orz, grîu, secară și rapi- 

. ță, au fost arate pînă 
miercuri seara aproape 
65 000 hectare. Cu forțele 
mecanice existente se poate 
realiza o viteză de lucru de 
cel puțin 6100 -hectare pe 
zi, ceea ce înseamnă că pină 
la 15 septembrie ar putea 
fi arate încă 91 0Q0 hectare.

în aceste zile, atenția or
ganelor agricole județene 
este concentrată îndeosebi 
asupra unităților din zona 
de nord, mai exact a celor 
din consiliile unice agro
industriale Bucecea, Cin- 
dești, Dorohoi, ■ Dragalina, 
Darabani și Coțușca, scopul 
urmărit fiind ap. se.asigure 
toate condițiile pentru de
vansarea termenului stabi
lit pentru încheierea arătu
rilor, Acest fapt ar favo- 

iriza. crearea unui interval 
mai mare între încheierea 

■arăturilor și începerea în- 
‘ sămînțărilor, aplicarea în

tocmai a tehnologiilor de 
lucru recomandate. Cum se 
acționează in mod concret 
in acest scop in consiliul 
unic agroindustrial Cin- 
dești ?

Prima constatare este 
aceea că în toate cele patru 
cooperative agricole de 
producție, Virfu Cîmpu- 
lui, Dersca, Cîndești și Mi-

iarna trecută am calificat 
în această meserie un nu
măr destul de mare de ti
neri, pentru a asigura și cel 
de-al doilea schimb, așa câ 
tractoarele pot lucra prac
tic în mod continuu".

în stadiu final la arături 
se află și mecanizatorii de 
la cooperativa agricolă de 
producție din Cîndești. „Și

BOTOȘANI .• Mecanizatorii - 
la datorie, dar pe alocuri se 

așteaptă livrarea carburanților
hăileni, tractoarele din do
tarea secțiilor de mecani
zare se aflau în brazdă. 
„Arăm ultimele suprafețe 
din cele 865 hectare, plani
ficate — ne-a informat to
varășa Amalia Rotaru, pri
marul comunei Virfu 
Cîmpului, pe care am întîl- 
nit-o pe raza fermei din 
satul Lunca. Așa arh proce
dat, și în anul trecut, iar 
producția medie de 3 231 kg 
grîu. la hectar pe care am 
obținut-o constituie cea 
mai concludentă pledoarie 
agrotehnică pentru efectua
rea arăturilor mai devre
me". „Nu aveți greutăți cu 
mecanizatorii 1“ — între
băm. „La noi toți mecani
zatorii sînt localnici. în

ce veți lucra în conti
nuare ?“ — l-am întrebat 
pe șeful secției de mecani
zare, Mircea Crîșmaru. „De 
mîine, trecem la efectuarea 
primei lucrări cu discul pe 
toate suprafețele ce ur
mează a fi însămînțate cu 
griu și orz".

De la inginerul șef al 
consiliului agroindustrial, 
tovarășul Gheorghe Popa, 
am aflat că, în afara tere
nurilor ' deja , arate, însă- 
mînțările de toamnă ur
mează să se efectueze și pe 
alte suprafețe ocupate în 
prezent cu cartofi, sfeclă 
de zahăr și porumb pentru 
pastă, care urmează să fie 
recoltate cu prioritate. 
„Asta înseamnă — aprecia

interlocutorul — că cel tîr
ziu pînă la 10 septembrie 
vor fi arate și pregătite 
toate cele 3 950 hectare pre
văzute a fi însămînțate in 
această toamnă în consiliul 
nostru".

Dar în desfășurarea ară
turilor. pentru însămînță- 
rile de toamnă se semna
lează în județ și unele de
ficiențe, care împiedică 
realizarea vitezei zilnice de 
lucru stabilite. . Așa, de 
exemplu, in consiliile agro
industriale Albești, Boto
șani și Frumușica. .. ieri 
erau neridicați baloții de 
paie de pe circa 700 hec
tare ce urmează a fi arate 
pentru însămînțările de 
toamnă. Pe de altă parte, 
realizarea vitezei zilnice 
planificate la arat este pe
riclitată de neajunsurile ce 
se fac simțite în livrarea 
carburanților, unitățile fur
nizoare înregistrînd o res
tanță față de cota planifi
cată pentru lucrările agri
cole pe luna august de a- 
proape 1 000 tone. Semna
lăm, totodată, nelivrarea la 
termen a unei cantități de 
peste 50 tone cărbune de 
forjă de către întreprinde
rea pentru prepararea căr
bunelui, din Petroșani, ceea 
ce face ca stațiunile pentru 
mecanizarea ‘ agriculturii 
din Dorohoi și Săveni să 
nu poată utiliza toate plu
gurile din dotare datorită 
lipsei de brăzdare.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

MUREȘ : Importante 
economii de energie 

electrică
Datorită preocupărilor stărui

toare în direcția reducerii consu
murilor energetice, colectivele de 
oameni ai muncii din industria ju
dețului Mureș au economisit, in pe
rioada care a trecut din acest an, 
35 249 MWh energie- electrică. O 
cantitate suficientă pentru acope
rirea necesarului de energie electri
că pe timp de 5 ani și jumătate a 
unei întreprinderi cum este „Me- 
talotehnica" din Tîrgu Mureș. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de oamenii muncii de la întreprin
derile „Electromureș", IMATEX, 
I.P.L. „23 August" și I.R.A. din 
Tîrgu Mureș și întreprinderea de 
mătase din Sighișoara. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

ÎN VALEA MOTRULUI 
O nouă capacitate 

minieră
La mina Horăști — cea mai veche 

exploatare de subteran din Valea 
Moțrului — a fost pusă în funcțiune 
o nouă capacitate de producție. 
Este vorba de abatajul 74 din 
cadrul sectorului II, prevăzut cu 
complex mecanizat modernizat de 
tăiere, susținere și transport, de 
fabricație românească. Avînd o linie 
de front de 90 metri liniari, noul 
abataj asigură extragerea in acest 
an a peste 260 000 tone lignit, :de-a 
lungul unui panou de 800 metri 
liniari. Ca urmare a punerii in 
funcțiune a acestei noi capacități, 
preluată de brigada condusă de 
comunistul Gheorghe Voicu, nivelul 
producției zilnice a minei Horăști a 
crescut cu încă 1 500 tone cărbune, 
creîndu-se condiții pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 
pe întregul an. (Dumitru Prună, 
corespondentul „Scînteii").

BACĂU : Rftm intens 
de lucru la sistemul 

hidroenergetic 
de pe Șiret

Constructorii sistemului hidro
energetic de pe Șiret înscriu zilnic 
noi și importante succese în 
muncă. La Galbeni, obiectiv care 
va fi pus primul în funcțiune, be- 
toniștii execută ultimele lucrări la 
grinda podului rulant pentru a da 
posibilitate montorilor să instaleze 
echipamentul hidromecanic. La ba
raj, sînt aproape gata pentru a fi 
predate la montaj ultimele două 
deschideri, iar in uzină se toarnă 
planșeul pentru generatorul de la 
turbina nr. 2, Pentru prima dată la 
asemenea construcții au fost fo
losite cofrajele metalice la tur
narea lamelelor barajului. S-a ciș- 
tigat astfel timp, s-au economisit 
materiale și forță de muncă.

Activitate intensă și pe șantierele 
hidrocentralelor de la Răcăciuni și 
Berești. La Răcăciuni s-au predat 
la montaj, cu o lună de zile mai 
devreme, primele trei deschideri ale 
barajului, iar la uzină s-au execu
tat pînă acum 250 000 mc excavații 
și se pregătește să înceapă tur
narea fundației. Bilanțul muncii la 
zi. pe cele trei șantiere este bogat : 
de la începutul anului și pînă 
acum au fost excavați' peste 2.5 mi
lioane mc de pămînt. s-au turnat 
circa 200 000 mc betoane, s-au făcut 
mai mult de 2 milioane mc de um
pluturi. Valoarea lucrărilor execu
tate peste plan în această perioadă 
depășește 1,5 milioane lei. (Gh. 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

PE ȘANTIERUL COMBINATULUI PETROCHIMIC DE LA MIDIA-NĂVODARIBuna organizare - factor decisiv în realizarea la timp a noilor instalații
Pe șantierul Combinatului petro

chimic de la Midia-Năvodari pot fi 
întîlnite, pretutindeni, semnele unui 
puternic și stăruitor efort. Se mun
cește în schimburi prelungite, bine 
■organizate, se acționează pe fronturi 
largi, practic în toate punctele im
portante ale șantierului, situate, în 
special, pe platformele II și III. Bi
lanțul primului semestru este semni
ficativ pentru dimensiunea și com
plexitatea acestui efort, în primul 
rind prin avansul considerabil înre
gistrat atît la lucrările de construc- 
ții-montaj, cit și la volumul total de 
investiții. Bilanț la care se adaugă 
numeroase fapte de muncă notabile. 
Ne referim la montajul turbosuflan- 
tei de la instalația de cracare catali
tică sau al coloanei GV—16. lucrări 
realizate in ritmuri rapide și la un 
nivel calitativ superior. Probleme 
tehnice, destul de dificile și rezol
vate de acum, a ridicat și înlocuirea 
zidăriei refractare cu beton torcretat 
la cele trei cuptoare ale fabricii de 
hidrogen, o soluție care a impus, in 
prealabil, adoptarea de măsuri pen
tru consolidarea construcției.

UN SEMNIFICATIV 
TABLOU AL HĂRNICIEI

înainte de a adinei analiza activi
tății de pe șantier, să rememorăm pe 
scurt datele principale ale acestei in
vestiții. Pînă în prezent, constructorii 

’ și montorii au predat beneficiarului 
un număr de 11 instalații — unele 
recepționate sau aflate in curs de 
recepție, altele definitiv preluate. 
Patru dintre acestea și, parțial, a 
cincea au intrat în funcțiune. La alte 
instalații este susținut examenul a- 
tent și sever al probelor tehnologice. 
Este vorba de instalațiile de extrac
ție aromate, separare etilbenzen și 
separare ortoxileni.

O altă etapă a lucrărilor — legată 
de valorificarea superioară a țițeiu
lui — cuprinde instalațiile de izome
rizate metaxileni și separare paraxi- 
leni, care, din punctul de vedere al 
montajului de utilaje, au condiții să 
fie finalizate în luna septembrie, în 
sfîrșit, în perioada următoare, mai 
precis in cursul lunii noiembrie, sint 
programate să fie terminate trei in
stalații ce vor funcționa în strinsă 
conexiune : cracarea catalitică, hi- 
drofinare distilat de vid și fabrica 
de oxigen.

Care este stadiul de execuție a a- 
cestor lucrări ? Multipla „premieră" 
planificată pentru luna septembrie 
se află intr-un stadiu foarte avan
sat tic realizare. Practic, acum, după 
ce majoritatea covîrșitoare a lucrări
lor au fost încheiate, preocupările 
factorilor interesați sint concentrate 
la completarea ultimelor subansam- 
ble și materiale care lipsesc ; con
strucția traseelor tehnologice este a- 
proape de punctul terminus, iar în 
curînd vor fi începute probele de 
presiune hidraulică pe conducte. Cît 
despre instalațiile prevăzute pentru 
luna noiembrie, în momentul de față 
se desfășoară din plirj montajul uti
lajelor. a‘l construcțiilor metalice și' 
conductelor tehnologice.

CONCENTRARE MASIVĂ DE FORȚE, 
CONLUCRARE ACTIVA

CU PROIECTANȚII ȘI FURNIZORII

Ritmul viguros de muncă și rezul
tatele de pină acum constituie, cu 
certitudine, o premisă solidă pentru

reușita eforturilor de a finaliza la 
termenele prevăzute noile instalații. 
Atît activitatea constructorilor, cît și 
cea a montorilor au cîteva caracte
ristici comune, demne de reținut : 
nivel ridicat de mecanizare a lucră
rilor, asigurarea unei asistențe teh
nice sistematice și competente, dar, 
înainte de toate, o strinsă conlucrare 
în soluționarea operativă a tuturor 
problemelor pe care le ridică desfă
șurarea lucrărilor,

— De fapt, colaborarea nemijlocită 
între factorii cu răspunderi directe 
in materializarea acestor investiții 
reprezintă unul din punctele „forte" 
ale activității șantierului — ne-a 
precizat ing. Paul Munteanu, direc
torul Trustului de construcții chimice 
de la Midia-Năvodari. în afară de 
proiectanți, aflați alături de con
structori pentru a rezolva pe loc di
feritele probleme legate de proiec
tare sau de înlocuirea unor materia
le. și furnizorii din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, Minis
terul Industriei Metalurgice si Mi
nisterul Industriei de Mașini-Unelte. 
Electrotehnicii și Electronicii au a- 
sigurat o legătură permanentă, chiar 
aici, pe șantier, cu montorii.

Efectele unui asemenea stil de 
muncă sînt indiscutabile, dacă ținem 
seama că, acționîndu-se in acest 
mod, se asigură și pe această cale 
un important cîștig de timp în so
luționarea rapidă a oricăror even
tuale greutăți. Care, bineînțeles, srnt 
inerente unui șantier de asemenea 
complexitate.

Un alt element extrem de impor
tant în lupta cu timpul constă in 
concentrarea la punctele „fierbinți" 
de lucru a unor însemnate efective 
de muncitori,

— Analizînd mărimea stocurilor 
de utilaje și stadiul lucrărilor de 
montaj, conducerea trustului nostru 
a dispus suplimentarea forțelor de 
care dispunem cu circa 300 de oa
meni de pe șantierele grupului din 
Bacău, ne-a spus ing. Nicolae Tran- 
dafirescu, directorul grupului de șan
tiere din Midia-Năvodari aparținind 
Trustului de montaj pentru utilaje 
chimice București.

Aceeași măsură au luat-o și con
structorii, peste 100 de oameni de 
pe alte șantiere fiind repartizați a- 
cum să muncească la instalațiile 
combinatului. Dacă adăugăm la a- 
ceasta și aportul Șantierului tinere
tului, cu un efectiv de peste 200 de ti
neri, ne putem face o imagine cu
prinzătoare asupra masivei concen
trări de forțe umane existente la 
ora actuală pe platforma combina
tului.

O precizare absolut necesară : a- 
ceste măsuri binevenite, fără discu
ție, nu și-ar atinge insă ținta dacă 
nu ar fi însoțite de o organizare cit 
mai bună a lucrărilor. Or, și sub a- 
cest aspect, îndelungata colaborare 
dintre unitățile de construcții-mon- 
taj a permis cristalizarea unui stil 
de muncă elastic și eficient. Oame
nii .știu ce au de făcut, au stabilite 
zilnic sarcini clare,, sint îndrumați cu 
competență și controlați cu autori
tate în' tot’ timpul activității lor.

ORGANIZAȚIA DE PARTID — 
FACTORUL DINAMIZATOR 
AL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

— Rolul hotărîtor în mobilizarea 
oamenilor, în unirea eforturilor a-

cestora revine organizației de partid 
de pe platformă — ne spunea tovară
șul Stelian Stama, secretarul comite
tului de partid. Numărind 2 360 de 
membri de partid, dispunînd de o 
structură organizatorică adaptabilă 
în orice moment la schimbările șl 
necesitățile care apar în activitatea 
întregii platforme a combinatului, 
organizația noastră și-a subordonat 
in întregime eforturile unui singur 
scop : asigurarea tuturor condițiilor 
pentru intrarea în funcțiune a in
stalațiilor planificate pentru acest an.

Sint, desigur, numeroase formele 
și mijloacele muncii de partid adop
tate. De la comandamentele organi
zate săptămînal de comitetul de 
partid — prilej cu care sînt dezbă
tute toate problemele ivite în acest 
răstimp — la stabilirea unor progra
me de lucru realiste, bazate pe eva
luarea exactă a posibilităților exis
tente la un moment dat pe șantier ; 
de la informarea sistematică a acti
vului de partid la dezbaterea cu 
membrii formațiilor de lucru a celor 
mai urgente sarcini.

— Nu demult s-a ridicat proble
ma executării parcurilor de rezer
voare sferice — ne dădea un exem
plu secretarul comitetului de partid. 
De bună seamă, realizarea lor cerea 
eforturi deosebite, un ritm rapid de 
lucru. Atunci au fost stabilite forma
țiile de lucru și, imediat după aceea, 
s-a stat de vorbă cu fiecare om în 
parte. în colectiv au fost găsite cele 
mai potrivite soluții tehnologice și 
toți au acționat ca unul singur. Bi
neînțeles, lucrarea a fost finalizată 
la timp.

Acesta este doar un singur exem
plu și, poate, nu cel mai semnifica
tiv. Pentru că, așa cum spuneam an
terior, faptele de muncă remarcabile 
au devenit o obișnuință. Iar dacă 
spațiul nu ne permite să ne referim 
și la altele, nu este de prisos să a- 
mintim pe cîțiva dintre autorii lor : 
maistrul Ion Diamandescu, șeful de 
echipă Stelian Calotă, maistrul Vlad 
Vasile și șeful de secție mecanizare, 
Omer Yiiksel, unul din „veteranii" 
acestui șantier.

Se muncește intens, se muncește 
bine pe șantierul de la Midia-Nă
vodari. Pentru ca și în perspectiva 
imediat apropiată lucrările să se des
fășoare în același ritm susținut este 
nevoie să fie soluționate destul de re
pede o serie de probleme. Le con
semnăm pe scurt :
• Asimilarea urgentă de către în

treprinderea dc pompe București a 
numărului stabilit de pompe care 
trebuiau importate.
• întreprinderea de utilaj chimic 

din Găcști să livreze 11 compensa
toare de dilatație, cu materiale și re
gim special de lucru.
• întreprinderea de țevi din Ro

man să asigure necesarul de conducte 
din oțel slab aliat.

® De asemenea, întreprinderile de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște și de 
utilaj chimic din Făgăraș să asigure 
armăturile și fitingurile solicitate.

Cristian ANTONESCU

RECOLTAREA PORUMBULUI
PENTRU PASTĂ

Cu toate ploile din ultimele zile, 
starea avansată de vegetație a la
nurilor semănate cu soiuri timpurii 
de porumb pentru pastă anunță 
începerea recoltării acestei culturi. 
Dealtfel, această lucrare se desfă
șoară din plin in județele Dolj. Olt, 
Teleorman, Tulcea, Brăila și Mehe
dinți. După cum este cunoscut, in 
acest an, peste două milioane tone 
de porumb — reprezentînd produc- 

; ția de. pe 264 000 hectare — urmează 
ț să fie’depozitate sub formă de pas
tă, in scopul asigurării în proporție 
de 60 la sută a hranei necesare por
cilor pentru îngrășat.

Ne-arn deplasat zilele trecute la 
întreprinderea de stat pentru creș
terea, și îngrășarea porcilor de la 
Ulmeni, județul Călărași, spre a afla 
care este stadiul pregătirilor in ve
derea strîngerii, transportului și de
pozitării acestui furaj. Am urmărit, 
in paralel, modul în care se achită 
de îndatoririle ce le revin cei trei 
factori răspunzători de realizarea a- 

. cestui program : I.S.C.I.P. Uțmeni, 
unitățile agricole producătoare de 
porumb și stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii. Dar înainte de 
a intra in fondul problemei, se cu
vine o precizare a- Ministerului A- 
griculturii, de care sint obligați să 

, țină seama acum, cînd se încheie 
pregătirile, dar mai ales pe parcur
sul preparării și administrării pas
tei, toți cei mai sus-âmintiți : grafi
cele de recoltare (numai la umidita
tea stabilită prin tehnologie de 30— 

. 35 la sută !), de transport și depo
zitare trebuie respectate cu cea mai 
mare strictețe pe zile și ore la toate 
punctele de lucru, orice dereglare a 
programului puțind să ducă la de
precierea acestui furaj.

I.S.C.I.P. Ulmeni. Ceea ce aduce 
' nou programul furajării cu porumb 
pastă este tocmai creșterea răspun
derii întreprinderii producătoare de 
carne prin obligațiile suplimentare 
ce-i revin de a prepara și depozita 

■ cu mijloace proprii acest furaj. Este 
o măsură apreciată de crescătorii de 
animale pentru faptul că în acest fel 
își pot asigura furaje îndestulătoare - 
și, mai ales, de calitate. Am fost im- 

' preună cu dr. Ion Trandafir, direc
torul întreprinderii, la noua bază 
de furaje a unității. Planul de pro
ducție prevede ca, din cele 53 500 
tone de porumb contractat cu patru 

. întreprinderi agricole de stat și 14 
i cooperative agricole, 13 500 tone să 

fie consumate imediat după prepa
rare, iar restul de 40 000 tone să fie 
păstrate pînă la recolta anului vii
tor. Din această ultimă cantitate, 
25 000 de tone urmează să fie de
pozitate in prima etapă de după în
ceperea recoltării porumbului, iar 
restul — la încheierea acestei lu
crări, din producția obținută de pe 
terenurile unde cultura are un sta
diu de vegetație mai întîrziat.

Din capul locului se remarcă în 
această unitate, care de mai multi 
ani își depășește cu regularitate 
sarcinile de plan, aceeași grijă și 

pentru asigurarea și gospodărirea 
furajelor. Urmărim stadiul lucrări
lor de amenajare a bazei furajere 
pe fluxul tehnologic. Au fost reali
zate din panouri prefabricate cele 
șase celule, cu o capacitate de 25 000 
tone, unde va fi depozitată pasta, așa 
cum s-a prevăzut. Montajul utilaje
lor este executat de o echipă a în
treprinderii condusă de ing. Mihai 
Georgescu, șeful sectorului mecanic. 
„Cintarul și buncărele unde va ii 
descărcat prin basculare porumbul 
adus din cimp sînt gata — ne-a spus 
inginerul. De asemenea, au sosit de 
Ia Arad și sint in curs de montare 
pe socluri primele trei mori din cele 
șase prevăzute". De menționat că 
alte trei mori cu capacitate dublă au 
fost realizate, după o concepție pro
prie, în atelierele de la Periș ale 
Trustului întreprinderilor de produ
cere a nutrețurilor combinate, care

în unități agricole 
din județul Călărași

a venit astfel în sprijinul acestei im
portante acțiuni. Morile aii fost ra
cordate la sursă de energie și pro
bate cu bune rezultate. Au fost, de 
asemenea, realizate postul TRAFO 
și eșafodajul pe care vor fi montate 
buncărele pentru amestecul furaju
lui de completare cu pasta și sint 
reparate utilajele de încărcat și de 
tasare. în momentul de față, in afa
ră de finisări mai sint in execuție 
drumurile de acces și o platformă 
de beton și urmează să fie aduse de 
la Arad șase remorci basculante pen
tru transportul furajelor în interio
rul complexului și să fie procurată 
folia de polietilenă necesară pentru 
izolarea silozurilor.

Unitățile agricole producătoare de 
porumb. Dintr-un sondaj efectuat în 
consiliile agroindustriale Ulmeni și 
Chiselet și la I.A.S. Mînăstirea re
zultă că producția prevăzută in con
tractele încheiate cu I.S.C.I.P. Ul
meni va fi realizată. „Urmărim zil
nic umiditatea lanurilor de porumb 
— ne spune, tovarășul Mircea Ne- 
goiță, inginerul-șef al I.A.S. Mînăs
tirea. Porumbul a fost semănat in 
etape, în așa fel încit să putem asi
gura livrarea ritmică a întregii can
tități, timp de o lună cit va dura 
desfășurarea acestei acțiuni. Vom în
cepe recoltarea cu cele 200 de hec
tare de porumb din soiurile cele 
mai timpurii, suprafață pe care ur
mează să amplasăm griul". O jude
cată care ilustrează răspunderea și 
competenta de care dau dovadă spe
cialiștii din această unitate atît în 
ce privește asigurarea la timp și de 
calitate a furajelor, cit și eliberarea 
și pregătirea din vreme a terenuri
lor ce vor fi cultivate cu griu. Gra
ficele de recoltare și transport ac
ceptate de I.S.C.I.P. au fost întocmi

te pe zile și. ore (600 de hectare în 
25 de zile), in raport de capacitatea 
combinelor, remorcilor și a utilaje
lor de măcinat și preparat pasta de 
la baza de furaje.

Dintre cooperativele agricole din 
consiliul agroindustrial Ulmeni, 
C.A.P. „8 Martie" deține cea mai 
mare suprafață de porumb pentru 
pastă — 505 hectare. Prezentindu-ne 
cultura, inginerul-șef al unității, Du
mitru Pop, ne-a spus : „Fiecare șef 
de fermă a fixat incă de pe acum 
ordinea de recoltare a lanurilor în 
raport cu hibrizii cultivați și sta
diul de coacere a lanului. Obligația 
noastră este să livrăm ritmic po
rumbul la umiditatea și în cantită
țile stabilite prin contracte. După es
timările noastre, producția este chiar 
mai mare decit s-a prevăzut". Me
rită, de asemenea, reținută grija ma
nifestată in această unitate de a nu 
se irosi nimic din ce oferă cîmpul. 
Au fost pregătite spațiile unde vor 
fi însilozați cocenii rezultați de la 
recoltarea porumbului pentru pastă, 
care vor fi dați în hrana taurinelor.

Stațiunile de mecanizare a agricul
turii au obligația de a asigura re
coltarea și transportul ritmic al po
rumbului pentru pastă. Cu excepția 
S.M.A. Ulmeni, în toate celelalte u- 
nități au fost montate pe combinele 
C 12 toate echipamentele speciale de 
recoltat și sfărîmat știuleții de po
rumb. La probele făcute la S.M.A. 
Chiselet și la I.A.S. Mînăstirea, ma
șinile au corespuns exigențelor. De 
ce la S.M.A. Ulmeni s-a procedat 
altfel, pregătindu-se în acest scop 
numai două combine din 25 ? „Avem 
încă 30 de echipamente pe care le 
vom monta treptat pe combinele 
care recoltează acum fasolea in con
siliul nostru și pe saltele care vor fi 
trimise in ajutor din alte consilii" — 
ne-a spus inginerul-șef al acestei 
stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii, Cornel Georgescu. Sigur, mă
sura e bună, pentru că permite folo
sirea la maximum a utilajelor, dar 
cu condiția ca pregătirea combinelor 
destinate strîngerii ; porumbului pen
tru pastă să se facă cu cea mai mare 
operativitate, în așa fel incit aces
tea să poată intra in lanurile de po
rumb imediat ce condițiile permit.

Timpul scurt care a mai rămas 
pină la începerea recoltării porum
bului pentru pastă impune intensifi
carea pregătirilor în vederea asigu
rării celor mai bune condiții pentru 
desfășurarea ritmică a întregului 
complex . de lucrări și însilozarea 
unor furaje de bună calitate. Cu toa
tă claritatea trebuie să se înțeleagă 
că realizarea sporurilor de creștere 
în greutate a porcilor este nemijlo
cit legată de calitatea furajelor. Și 
aceasta depinde în mare măsură de 
ceea ce întreprind acum unitățile care 
au obligații și răspunderi în realiza
rea programului privind producerea, 
conservarea și folosirea porumbului 
pentru pastă.

Lucian C1UBOTARU

In fotografie : Secția de confecții pentru femei nr. 3 de la întreprinderea 
de confecții și tricotaje București, secție model de dăruire muncitoreascăr 
care a dat peste plan produse în valoare de 3 milioane lei și a economisit 
materie primă, alte materiale și energie in valoare de peste 4 milioane lei 

Foto : Dau Isirati

Consumurile materiale pot fi reduse mai substanțial
— argumentează prin fapte un harnic colectiv muncitoresc

întreprinderea „IMATEX" din Tg. 
Mureș. Notăm, pentru început, că 
această mare unitate economică 
tîrgmureșeană fabrică întreaga gamă 
de mașini și utilaje pentru țesătoriile 
din țară, mașini de bobinat și de in
jectat mase plastice, precum și piese 
de schimb. „Utilizăm anual peste 
7 000 tone metal. Desigur, compara
tiv cu alte unități nu este o cantitate 
prea mare. Dar in ce ne privește, de 
modul în care reușim să fabricăm 
mașini cu consumuri materiale cit 
mai reduse depinde hotărîtor reali
zarea indicatorilor de eficiență ai în
treprinderii" — aprecia inginerul Mir
cea Codreanu, directorul unității. De 
fapt, aceasta nu este numai conclu
zia la care a ajuns directorul, ci în
săși convingerea fermă a tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și, ingine
rilor cu care am discutat pe par
cursul documentării.

Cum se acționează concret în 
întreprindere pentru reducerea chel
tuielilor materiale ? Mai întii o pre
cizare : la greutatea medie — de cir
ca două tone — a unei mașini de țe
sut (produsul de bază al întreprinde
rii), coeficientul de utilizare a meta
lului a ajuns, în acest an, la 0,80 la 
sută. Ce inseamnă aceasta ? Că față 
de normele de consum, în primele 
opt luni s-au economisit, pe ansam
blul întreprinderii, 20,7 tone lami
nate finite din oțel, 1,2 tone alumi
niu și aliaje de aluminiu și însem
nate cantități de bronz, țevi din oțel 
și oțel calibrat. Numai economiile de 
laminate din oțel echivalează cu ne
cesarul de metal pentru 6 mașini de 
țesut, a căror valoare depășește un 
milion lei. într-un cuvînt, este vorba 
de un bilanț rodnic. Și cu certitudi
ne, în lunile următoare ele se vor 
îmbogăți cu noi realizări. Stă măr
turie răspunderea cu care se acțio
nează aici pentru fructificarea cît 
mai deplină a rezervelor de reducere 

a cheltuielilor materiale de produc
ție.

— în ce ne privește — ne spune 
Szabo Zoltan, inginer principal la 
atelierul de proiectare — acțiunile 
noastre au fost concentrate, în prin
cipal, spre reproiectarea mașinilor 
de bobinat, continuarea acțiunii de 
dezaluminizare, introducerea in cir
cuitul productiv a materialelor refo- 
losibile și reproiectarea plăcilor de 
turnare.

Trecem apoi prin atelierele de pre
lucrare la cald, mașini-unelte și a- 
gregate, de modelărie șl sculărie, de 

La întreprinderea „IMATEX“ din Tg. Mureș
proiectare și S.D.V. Prima constata
re : stăruința și înalta răspundere 
cu care se acționează pentru fructi
ficarea cit mai deplină a rezervelor 
de reducere a cheltuielilor materiale 
sint prezente la tot pasul. Așa, de 
exemplu, in cadrul serviciului de a- 
provizionare a fost creată așa-zisa 
„magazie de capete". Scopul? Debi
tarea centralizată a materialelor, a 
capetelor metalice, pentru optimiza
rea croirilor și valorificarea superi
oară a materialelor refolosibile. Lu
cian Mehler, șeful serviciului de a- 
provizionare, ne face un calcul, 
„Prin această măsură — ne spune el 
— economisim anual 5 la sută din 
necesarul de metal, adică 30—35 tone, 
cantitate suficientă pentru realizarea 
in plus a 15 războaie de țesut, in 
valoare de peste 2 milioane lei." Și 
poate că nu intîmplător centrala in
dustrială de resort a organizat aici 
un util schimb de experiență, la care 
au participat reprezentanți din toate 
unitățile din subordine, urmărindu-se 
generalizarea unor asemenea iniția
tive gospodărești.

— în această acțiune de economi
sire a metalului — ne relatează eco

SATU MARE

Utilaj pentru extracția cărbunilor
Colectivul Centrului de cercetare 

științifică și inginerie tehnologică 
pentru utilaj minier Satu Mare ra
portează o importantă premieră teh
nică : realizarea excavatorului cu 
rotor port cupă recent omologat. 
Destinat exploatărilor cu zăcăminte 
de cărbuni la suprafață, noul utilaj, 
dotat cu 16 cupe a 470 litri fiecare, 
are o greutate de 700 tone, o pu
tere instalată de 1 200 kW și o 
capacitate de excavare și transport 
de 800 tone cărbuni pe oră. Noul 
tip de excavator are o serie de 
caracteristici avantajoase, care il 

nomistul Gheorghe Popescu, contabil 
șef — este angajat, practic, întregul 
colectiv, fiecăruia fiindu-i clar că pe 
această cale putem obține însemnate 
reduceri la cheltuielile materiale de 
producție. Așa am reușit, zi de zi, 
lună de lună, nu numai să ne înca
drăm în normele de consum, dar să 
recuperăm însemnate cantități de 
metal care, nu cu multă vreme în 
urmă, le trimiteam la retopit.

Indiscutabil, pentru valorificarea 
cît mai intensă a resurselor refolo
sibile au fost necesare intense efor
turi organizatorice și tehnice. Bună

oară, pentru reducerea consumurilor 
materiale și înlocuirea unor repere 
din materiale deficitare, costisitoare, 
forțele tehnico-inginerești ale între
prinderii au avut un cuvint greu de 
spus. „Una e să fabrici repere și 
subansamble din aluminiu sau lami
nate (materiale scumpe, energoin- 
tensive) și alta e să fie realizate 
din fontă — aprecia lăcătușul de 
înaltă calificare Nyulaș Emeric. Ca 
atare, noi am propus ca la mașina 
de bobinat să fie reproiectat sistemul 
de ventilație. Ideea a fost acceptată. 
Rezultatul : realizarea anuală a unei 
economii de metal de peste 10 tone."

Așa cum ne-au spus toți cei cu 
care am stat de vorbă, o soluție in
genioasă, aplicată cu succes de spe
cialiștii întreprinderii, a fost utiliza
rea in premieră a tehnologiei de ter- 
moformare (utilajul fiind conceput și 
realizat in întreprindere), prin care 
resturile din aluminiu se utilizează 
cu succes, in urma mârunțirii și in
jectării lor, la fabricarea altor repere 
— procedeu care, în cursul anului 
1981, a dus la economisirea a peste 
30 tone aluminiu.

— încurajați — ne relatau subingi- 

fac deosebit de adecvat pentru 
exploatarea cărbunilor din strat : 
grad de maniabilitate și elasticitate 
ridicat, un consum economic de 
energie activă în raport cu sarcina 
la care este supus. Primele trei 
excavatoare au și fost realizate, 
prin cooperarea mai multor între
prinderi : Uzina mecanică Timi
șoara, întreprinderile „1 Mai“-Plo- 
iești, „UNIO“-Satu Mare, „Nep- 
tun“-Cîmpina, „Electroputere“-Cra- 
iova și altele. (Octav Grumeza, 
corespondentul „Scînteii").

nerii Ferenczi Iosif și Sorin Mureșan 
— am trecut la modernizarea unor 
repere la războaiele de țesut. Pregă
tirea am realizat-o prin reproiecta
rea pîlniei de turnare în scopul op
timizării coeficientului de scoatere, 
în etapa următoare s-a trecut la re
proiectarea cutiilor de comandă elec
trice (cu un gabarit sensibil redus). 
Avantajele : pe de o parte, economi
sirea anuală a peste 24 tone metal 
și, pe de alta, sistarea colaborării 
(care nu mai era necesară) cu 
I.P.T.E. Alexandria, producția deru- 
lîndu-se mult mai fluent, iar costu
rile materiale fiind diminuate cu cir
ca 700 000 lei pe an.

Idei și soluții noi, valoroase, origi
nale privind reducerea consumurilor 
materiale s-au materializat și prin 
reproiectarea instalației electrice ia 
mașinile de injecție, înlocuirea, la 
unele repere, a cuprului și bronzului 
cu materiale mai ieftine, iar în pe
rioada următoare se are în vedere 
extinderea utilizării tehnologiei de 
injectare a deșeurilor din mase plas
tice și reproiectarea mașinilor de 
țesut standard.

în final, împreună cu contabilul- 
șef al întreprinderii facem un cal
cul : prin măsurile luate, cheltuieli
le materiale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
22,8 Iei, ceea ce, la nivelul acestui an, 
înseamnă economisirea unor materia
le în valoare de 4,5 milioane lei. Și 
rezervele interne în această privință 
nu s-au epuizat. De aceea, esențial 
este ca preocupările pentru identifi
carea și valorificarea lor să fie con
tinue, ca rezultatele din lunile ur
mătoare să se situeze la nivelul real 
al posibilităților existente, la nivelul 
exigențelor actuale stabilite de con
ducerea partidului în acest domeniu.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"
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Azi, 

județul 

Buzău
ÎNNOIRE - CALITATE

- PROGRES
Vasile CAROLICÂ

prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.

„Sînt convins că oamenii muncii 
din Buzău își vor uni eforturile 
pentru a asigura înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a programului 
de dezvoltare a industriei și agri
culturii, a întregii vieți economice, 
sociale și culturale din județ. Sînt 
încredințat că oamenii muncii din 
Buzău vor aduce o contribuție și 
mai însemnată la programul general 
de dezvoltare a țării".

NICOLAE CEAUȘESCU
Lo întreprinderea de sîrmă din Buzău se definitivează planul de extindere și modernizare a unității

Buzăul, străveche vatră de isterie și civilizație, a cunoscut in anii 
construcției socialiste profunde transformări economico-sociale. Cea 
mai de seamă real'zare pe calea progresului și bunăstării o consti
tuie, fără îndoială, dezvoltarea și modernizarea industriei, domeniu în 
care s-a plecat aproape de la zero. Saltul de la Buzăul de ieri la 
cel de astăzi este de-a dreptul miraculos, orice comparație probînd 
elocvent justețea politicii partidului și statului nostru de repartizare 
armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării.

Dacă in 1968 valoarea producției industriale era de numai 2,6 mi
liarde lei, în prezent aceasta se ridică la peste 17 miliarde lei, fiind 
de 66 de ori mai mare decît cea obținută in 1933, an a cărui pro
ducție se realizează în mai puțin de o săptâmînă.

Prin repartizarea unor importante fonduri de investiții, ca urmare 
a sprijinului permanent acordat de conducerea partidului și statului, 
personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Buzău, Rîmnicu Sărat, 
la Nehoiu, Berea, Pătîrlagele, Beceni și Pogoanele s-au construit pu
ternice unități industriale. Produsele realizate la Buzău, unele din
tre ele unicat, sînt apreciate atit în țară, cit și peste hotare.

Odată cu progresul industriei au avut loc prefaceri structurale șl 
in celelalte ramuri economice, Buzăul inregistiind ritmuri de dezvol
tare înalte, superioare mediei pe țară. Agricultura a cunoscut în anii 
construcției socialiste un amplu proces de modernizare. S-a îmbună
tățit continuu baza tehnico-materială, producția globală agricolă a 
crescut de la un an la altul, fiind în 1981 de 4,9 miliarde lei ; jude
țul nostru a ocupat de mai multe ori locuri fruntașe pe țară, nu- 
meioase unități agricole fund distinse cu înalte ordine și medalii ale 
republicii.

Dezvoltarea industriei și agriculturii a determinat ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al populației. Din 1968 și pînă în prezent au 
fost date în folosință aproape 29'000 de apartamente și alte impor
tante obiective social-culturale. Pe această bază, cit și ca urmare a 
amplelor acțiuni edilitar-gospodărești, Buzăul, Rimnicu Sărat și comu
nele județului și-au schimbat radical înfățișarea.

La aceste realizări se adaugă și succesele oamenilor muncii din 
învătămint, cultură și sănătate, care își aduc o însemnată contribuție 
la ridicarea gradului de civilizație, la dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor, la îmbogățirea vieții spirituale.

In actualul cincinal și în perspectivă județul Buzău va înregistra în 
continuare un ritm de dezvoltare rapid, ceea ce. ne determină să ac
ționăm cu și mai multă hotărîre, traducînd în viață o cerință funda
mentală a acestei etape — trecerea la o nouă calitate.

Avînd in frunte un puternic detașament muncitoresc, omogen și 
devotat partidului și poporului, am făcut progrese mari în toate do
meniile. Județul nostru are incă rezerve importante. Oamenii muncii 
din Buzău știu bine asta și sînt hotăriți ca, printr-o muncă mai bine 
organizată, să-și aducă, într-o măsură tot mai mare, contribuția la 
sporirea zestrei de valori materiale și spirituale a patriei, la progresul 
ei multilateral, magistral prefigurat de partid, de secretarul său ge- 
nercl, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Iși amintește Catița Teodoreanu, 
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea de confecții 
din Rîmnicu Sărat. Era in 1967. 
Deși trecuseră mai bine de 20 de 
ani de la eliberare, Rimnicu nu 
prea cunoscuse ritmul înnoirilor, 
în afară de întreprinderea noastră, 
orașul mai avea doar o fabrică de 
țigarete și una de regenerare a 
uleiurilor minerale. Cind întrebai 
un rîmnicean despre industrie, îți 
răspundea cu ironie amară : „Avem 
și noi industrie, nu vedeți fumul 
covrigăriilor ?“. Despre zestrea ur
banistică vă puteți face o imagine 
spunindu-vă că numărul blocuri
lor puteau fi numărate cel mult 
pe degetele de la cele două miini. 
Așa arăta orașul cind, in primă
vara lui ’67, am primit vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu. Se
cretarul general al partidului ne 
indemna să spunem tot ce avem 
pe inimă, ne asculta cu atenție. 
Da. ne răspundea dînsul pe un ton 
cald, dar hotărît. vom construi în
treprinderi, vom inălța un oraș 
modern ; și cuvintele acestea eu 
le-am înțeles atunci ca un anga
jament ai partidului de a ridica 
orașul nostru și țara întreagă pe 
culmile demnității socialiste.

Drept să vă spun, unii se indoiau 
că viața noastră va urma un curs 
nou. Dar în 1969 rimnicenii se adu
nau pe izlazul din partea sud-es- 
tică a orașului și întrebau cu înfri
gurare : „Chiar se face ?“. „Sigur, 
răspundeau cei informați, am văzut 
cu ochii noștri hașcemeul". Atunci, 
in acele clipe, am înțeles cu toții 
că vizita aceea a însemnat o piatră 
de hotar in renașterea urbei. Nu
mai în cincinalul trecut orașul nos
tru a beneficiat de un volum de 
investiții de două ori mai mare de
cît in precedenții 25 de ani. Astăzi, 
la Rîmnic avem o zonă industrială 
in toată puterea cuvintului, care 
include patru unități republicane, 
în locul caselor vechi și șubrede 
se înalță acum . mii de aparta
mente. Ce este Rîmnicu astăzi ? 
Un oraș nou, un oraș-efigie a unei

politici consacrate dezvoltării țării, 
tuturor zonelor sale.

Privită mai indeaproaoe, între
prinderea „Metalurgica" din Buzău 
arăta inainte de 1973 ca o aglome
rare de barăci, ne spune maistrul 
Petre Toboș, de la secția finisaj. 
Produsele de bază — tuceria co-

cadrul industriei construcțiilor de 
mașini. Pe lingă vechea turnătorie 
de unicate s-a construit turnătoria 
de serie, cu o capacitate anuală de 
28 000 tone piese turnate, dotată cu 
linii complet automatizate, al că
rei amplasament a fost stabilit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pro-

— înțeleg că aveți in vedere o 
experiență concretă.

— Da, chiar unitatea noastră. Fa
brica se inălțase, dotare modernă 
aveam și totuși lucrurile nu mer
geau deloc bine. Pentru 1 000 de 
lei producție marfă cheltuiam 
1 400 lei. Unii chiar începuseră să

TREPTE ALE DEVENIRII 
NOASTRE

mercială. Valoarea producției glo
bale — 100 milioane lei. Și, totuși, 
aceste ateliere figurau pină atunci 
drept „fabrica cea mare" a orașu
lui, reprezentau industria grea bu- 
zoiană. Vizita secretarului general 
al partidului din 1973 a jalonat un 
nou viitor unității noastre. Atunci 
s-a pus la punct un amplu pro
gram de modernizare a întreprin
derii ; s-a hotărît.. totodată, să pri
mim importante fonduri de inves
tiții, pentru a face din vechile ate
liere o întreprindere puternică in

ducem acum de șapte ori mai mult 
decît in 1973.

Există la unii părerea greșită că 
e suficient să dotezi o întreprin
dere cu tehnică modernă pentru ca 
apoi ’lucrurile să meargă strună, 
preciza tovarășul Andrei Corneanu, 
directorul întreprinderii de gea
muri. Or, trebuie spus că dotarea 
modernă antrenează o serie de pro
bleme : tehnica nouă cere o califi
care înaltă, o organizare supe
rioară, totul trebuie rostuit cu 
grijă.

vorbească despre o eventuală re
profilare a întreprinderii. Atunci, 
in acel moment de cumpănă pen
tru noi, ne-a vizitat secretarul ge
neral al partidului. A înțeles situa
ția și ne-a spus : „Calificați te
meinic muncitorii. dezvoltați-le 
atașamentul față de întreprindere, 
organizați riguros munca ".

Nu, redresarea nu a fost deloc 
ușoară. La început bătălia s-a pur
tat pentru a „mușca" tot mai puțin 
din venitul produs de alții. Doar 
cheltuiam mai mult decit produ

ceam. Cind am ajuns ca la 1 000 de 
Iei producție să cheltuim tot 1000 
de lei, pentru noi a fost o mare 
victorie, de unde am pornit apoi 
pe drumul eficienței. Dar eu alt
ceva voiam să vă spun. Că pe tot 
parcursul acestei bătălii, secretarul 
general ne-a fost un tovarăș apro
piat. De fiecare dată cind a venit 
la Buzău a trecut și prin unitatea 
noastră, s-a interesat îndeaproape 
de mersul lucrurilor. Fiecare ac
țiune de mai mare amploare— de 
la reorganizarea unor linii de fa
bricație la introducerea unor noi 
tipuri de geam — am stabilit-o îm
preună. Se poate spune pe drept 
cuvînt că noi am beneficiat nu nu
mai de fonduri, ci și de sprijin 
concret, permanent. în depășirea 
unor greutăți in drumul pe care 
l-am parcurs pină astăzi.

Cetățenii Buzăului iși amintesc 
cu recunoștință de vizitele secre-j 
tarului general al partidului —‘ 
pentru că aceste vizite au prilejuit! 
analize rodnice, au marcat mo-' 
mente deosebit de importante in 
evoluția unităților în care lucrează, 
a orașelor și a județului pe ansam
blu. De aceea, ei le asociază in 
mod firesc cu adevărate trepte ale 
devenirii socialiste a Buzăului con
temporan, ale drumului ascendent 
pe care aceste meleaguri, în pas 
cu țara întreagă, le-au parcurs în 
acești ani de rodnice împliniri.

RĂSPUNSUL UNEI EPOCI 
DAT ALTEI EPOCI

„Enciclopedia României" din 1938 men
ționa în capitolul consacrat industriei și co
merțului buzoian : 5 mori, 3 fabrici de spirt, 
1 de zaharicale, 1 de gheața artificială, 6 de 
tricotaje, 2 rafinării de petrol, 1 fabrică de 
culori de pămint, 2 fabrici metalurgice și 
turnătorii, 2 de cherestea și tîmplărie, 1 de 
cărămidă și țiglă, 2 de teracotă și 2 ate
liere mecanice. Așa cum se menționează și 
în lucrarea citată, doar 7 din aceste unități 
dispuneau de un capital de 5 000 000 de 
lei sau peste, iar numărul muncitorilor din 
județ oscila în jurul a 3 000.

Vocația industrială a Buzăului, adăugîn- 
du-se celei agricole — tradiționale aici — 
s-a afirmat abia în deceniul al șaptelea, în
deosebi după Congresul al IX-lea. Cifrele 
sînt grăitoare în această privință.

© Astăzi valoarea producției industriale 
din 1938 este realizată în numai șase zile ;

@ Orașul Buzău dispune in prezent de 
3 mari platforme industriale;

® Volumul producției industriale era, în 
1965, de aproape 5 ori mai mare față de 
1950, iar în prezent a crescut, față de 
același an, de peste 60 de ori ;

® Beneficiind în cincinalul trecut de peste 
15 miliarde lei investiții, Buzăul s-a dezvol
tat într-un ritm de 16,05 la sută, superior 
celui pe țară;
• in Buzău se fabrică întreaga producție 

a țării de aparate de cale ferată, garnituri 
de frînă și etanșare, de cord metalic și de 
plase sudate pentru construcții ; de aseme
nea, se obțin mai mult de jumătate din 
producția țării de sîrmă trasă și de electrozi 
de sudură, o treime din produsele prelu
crate de mase plastice, 12 la sută din pro
ducția de zahăr, o zecime din toată pro
ducția de geam tras ;
• In anii 1950—1981, producția agricolă 

a crescut de peste 5,5 ori ;
@ Au crescut considerabil rîndurile clasei 

muncitoare, numărul personalului muncitor 
fiind în prezent de 5 ori mai mare decît 
în 1950 ;

® Dacă în anii 1948—1950 pe ansamblul 
județului s-au construit doar 35 aparta
mente, în 1950—1965 numărul lor a sporit 
cu 19 920, pentru ca în intervalul 1965-1982 
să se înalțe 30 000 apartamente.

Tara noastră, maica noastră
Țara noastră, maica noastră, dulce pline aburindă 
clți cireși ne ard sub pleoape, dorul tău să ne cuprindă, 
să sorbim iără-ncetare cerul apelor adinei, 
din iîntîria mîinii tale sprijinită lin pe munți.
Țara noastră, maica noastră, binecuvântează iară 
fiii tăi înalți în qînduri, fremătînd a primăvară, 
ca să fie pururi pace pe acest străvechi pămint, 
luminat de grîu și stele într-o inimă bătind.

Nistor TĂNĂSESCU
muncitor la întreprinderea de contactoare Buzău

Una din platformele industriale ale Buzăului de astăzi - însemn al noului, garanție a dezvoltării viitoare

/-

*

In momentul cind apar aceste rînduri, cea de-a XIII-a ediție a taberei 
de sculptură in aer liber de la Măgura se apropie de final. De la o 
ediție la alta tabăra a devenit mai bogată în realizări artistice, poienile 
rotate ale Măgurei integrindu-și armonios o comunitate de sculpturi 
expresive. Alte 16 sculpturi vor întregi patrimoniul celor 192 de lu
crări realizate in tabăra de la Măgura, această monumentală realitate 
artistică din România și una dintre cele mai originale din lume. Străi
nii care o vizitează adresează in cuvinte diferite aceeași intrebare : 
„Cum de v-a venit această idee minunată 7“

în imagine, Burebista (sculptură de Radu Aftenie), eroicul rege al 
dacilor, înălțat parcă din glia țării sale, imbrățișind cu brațul lui puter
nic pămintul patriei pentru păstrarea căruia el și urmașii săi au dat 
atit de multe jertfe.

î
*

*

*

i
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Gînd de recunoștință școlii

1 IANUARIE 1982 : s-a dat in folosință Casa culturii și tehnicii pen
tru tineret (prima imagine) ; I MAI 1982 : a fost deschisă Calea Unirii, 
modernă arteră de circulație cu 6 benzi, de-a lungul căreia, pină la 
sfirșitul cincinalului, se vor inălța 9 500 de apartamente, aproape jumă
tate din cite avea Buzăul in momentul începerii construcțiilor in zonă 
(imaginea a doua) ; AUGUST 1982 : se inuagurează sala sporturilor 
„Dacia" cu o capacitate de 2 500 locuri (imaginea nr. 3).

Frecvența cu care sint date in folosință aceste obiective vorbește de 
la sine despre amploarea programelor de investiții, despre ritmul in 
care Buzăul iși adaugă noi frumuseți edilitare. Și pentru ca imaginea 
să fie completă, menționăm, că tot in acest an vor fi inaugurate două 
noi moteluri (unul la Monteoru. altul la Nehoiu) și că in scurt timp se 
vor încheia construcțiile la două noi case de cultură (Berea și Nehoiu) 
și două spitale (Rimnicu Sărat și Nehoiu). Să adăugăm la aceste con
strucții miile de blocuri cu peste 50 000 de apartamente construite in 
anii socialismului jși vom avea in față imaginea cu totul nouă a aces
tor străvechi ținuturi românești.

Foto : Dorin Ivan

Dacă astăzi putem 
spune atitea lucruri 
frumoase despre înflo
rirea plaiurilor buzoie- 
ne, un gind cald de re
cunoștință trebuie în
dreptat și asupra șco
lii, care a înscris con
tribuții deosebite la 
opera de înălțare a 
acestor vechi ținuturi 
românești. Buzăul dis
pune de o bogată re
țea școlară, care s-a 
dezvoltat pe bazele 
unei puternice tradiții.

In istoria modernă a 
României, Buzăul figu
rează ca un important 
centru cultural. Pe a- 
ceste meleaguri, ince- 
pind cu secolul al 
XVl-lea, s-au format 
grămătici, dascăli și lo
gofeți, „scriitori de 
documente", unii din
tre ei fiind prezenți in 
cancelariile vremii. Se
colele XVIII și XIX

consemnează începutu
rile învățămintului in 
limba română, Buzăul 
inscriindu-se printre 
localitățile in care a- 
cum 150 de ani și-a 
deschis porțile prima 
școală națională sub 
conducerea profesoru
lui Dionisie Romano. 
Să mai menționăm că 
șapte ani mai tirziu se 
va edita primul perio
dic buzoian, că anul a- 
cesta vom sărbători 100 
de ani de la înființarea 
primei formații teatra
le, a bibliotecii de lec
tură din comuna Sme- 
eni, că de 80 de ani în
vățătorii din Muntenia 
de est au fost pregă
tiți tot in acest oraș.

Bogata tradiție in 
domeniul culturii și 
învățământului iși gă
sește un corespondent 
pe măsură in înflorirea 
învățămintului din anii

construcției socialiste. 
Intr-o perioadă relativ 
scurtă a avut loc o 
creștere și o diversifi
care substanțială d re
țelei școlare. In pre
zent, in județ funcțio
nează 355 de grădinițe, 
499 școli primare și 
gimnaziale. 22 de licee 
de specialitate, 377 ate- 
liere-școală — lăcașuri 
în care, potrivit orien
tărilor conducerii parti
dului, in spiritul tradi
țiilor înaintate ale in- 
vățămintului românesc, 
se făuresc inalte con
științe civice, oameni 
atașați idealurilor so
cialismului, hotăriți să 
înalțe Romania de azi 
pe culmile luminii și 
demnității.

Valeriu 
NICOLESCU 
Muzeul județean 
de istorie

Pagină realizată
de Paul DOBRESCU și Stelian CHIPER
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FAPTUL 
DIVERS!I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI Naturalețea spațiului

Drag de frumos
Constructorii noului spital re

cent inaugurat in municipiul 
Roman s-au străduit să asigure 
finisajelor edificiului o calitate 
deosebită, lucru ce le-a reușit 
pe deplin. Ba, mai mult, ei au 
dovedit și o fantezie de invidiat. 
Mozaicul pardoselilor din încă
peri și de pe culoare a fost rea
lizat in zeci de modele, unul 
mai atrăgător decit altul, ceea 
ce-i conferă un joc de desene 
și culori cu totul aparte. Origi
nalului mozaic i se adaugă și 
alte elemente ornamentale, intre 
care lucrări de metaloplastie din 
holurile principale. Clne-i trece 
pragul nu poate să nu observe 
că noul edificiu de sănătate este, 
in egală măsură, și un lăcaș al 
frumosului.

1 cit 200
O ingenioasă mașină a fost 

concepută și realizată de un co
lectiv de ingineri și mecanici de 
la Întreprinderea viei și vinului 
din Tulcea. Ea a fost experi
mentată și lucrează cu excelente 
rezultate in podgoria Sarica Ni- 
culițel. La o singură trecere 
printre rîndurile de vită de vie 
mașina efectuează trei lucrări 
deodată : tăierea lăstarilor pen
tru grăbirea coacerii, erbicida- 
rea și aratul. Pe cit de simplă, 
pe atit de productivă : ea înlo
cuiește munca a nu mai puțin 
de 200 de oameni.

E ceva I

Strict autentic
Procurorul Mircea Pasca din 

Tg. Mureș ne relatează un fapt 
ieșit din comun, tn timp ce mer
gea spre comuna Bălăușeri — 
Mureș, lui Nicolae Libeg i-a tă
iat calea ciobanul Teodor Căr- 
buneanu din Zagăr.

— Ai o țigară ? — l-a întrebat 
ciobanul.

Omul i-a oferit o țigară și a 
dat să-și continue drumul, dar 
ciobanul l-a întrebat dacă in 
cele două sticle pe care le avea 
asupra lui

— Niște 
omul.

— Fă-le 
ciobanul.

Omtil a refuzat și ciobanul l-a 
lovit.

— Bani ai ? Scoate 
prin buzunare ! — l-a 
nou ciobanul.

Omul a scpș toți

are ceva băutură, 
vin — a răspuns

încoace ! — s-a răstit

tot ce ai 
somat din

Omul a scos toți banii pe 
care-i avea la el: 70 de lei.

După ce i-a luat banii și pi
nul, ciobanul l-a bătut măr și 
s-a dus la turma lui de oi. Dar 
a făcut-o de oaie.

Pentru doi litri de vin și cîți- 
va bani, ciobanul a fost condam
nat la 6 ani!

La tirg, dar 
fârâ tirguialâ

S-a întîmplat la tradiționalul 
tirg „Bălțata românească", la 
care au luat parte cei mai buni 
crescători de vaci cu lapte, dar 
și mulți, foarte multi gospodari. 
La Cristur, județul Hunedoara, 
unde a avut loc tîrgul, au fost 
prezenți și ospătari de la popa
sul turistic „Zimbru" și de la 
berăria din Hațeg. Principala a- 
tribuție a celor cinci _ ospătari : 
să vindă bere. Au vindut, dar 
cu suprapref. Pină în momentul 
în care cineva a tras linie și a 
început să facă socoteala cam 
cit cîștigaseră cei cinci ospătari 
pină atunci, din vînzarea cu su- 
prapref a berii: fix 7 800 lei. Și 
încă mai aveau bere de vînzare. 
Dar n-au mai avut timp. Acum 
li se „prețuiește" și lor fapta 
din tirg. Fără tirguialâ. După 
lege.

Pină una, alta, după ce au fă
cut ce-au făcut la tîrgul „Bălța- 
ta românească", să notăm că 
pentru cei cinci ospătari a... în
țărcat bălfata.

Imprudența
Inginerul Vasile Mic, de la în

treprinderea „Unio" din 'Satu 
Mare, circula la vreme de seară 
la volanul autoturismului perso
nal 2-SM-1285. La un moment 
dat, din sens opus se apropie un 
alt autovehicul, dar in loc să în
cetinească viteza, fiind orbit de 
lumina farurilor, el a continuat 
să se deplaseze cu viteză exce
sivă. A intrat în plin intr-o că
ruță cu lemne. Mașina s-a făcut 
zob, iar un copil, aflat înăuntru, 
nepotul său, n-a mai putut fi 
salvat.

Scurt-circuit
Toată gospodăria lui Ion Ar- 

deeru din comuna Mlhăiești, ju
dețul Vilcea, era inundată de lu
mină. Becuri mai mari și mai 
mici ardeau noapte de noapte, 
de parcă ar fi fost un nesfirșit 
carnaval.

— Nu degeaba-i cheamă Ar- 
deeru. Arde, nu glumă ! — și-a 
dat un gospodar cu părerea.

— Ba ! — a intervenit un ve
cin. Ardeeru nu vine de la „ar
dere", ci de la ardei, așa că în- 
tr-o zi o să-l usture la buzunar.

— Sau să-l arză, că tot aia e !
Ceea ce s-a și întîmplat, în 

urma unui control, care a con
statat că Ardeeru își stricase 
contorul și consumase curent 
electric în
10 000 de lei. Fapt pentru care 
fost și el... „curentat" cind 
văzut nota de plată.

Rubrică realizată de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților 

Scînteii"

valoare de peste
a 
a

I

I
I

I
I
I
I
I
I

!
I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I
I
I
I

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Pentru buna funcționare 

a combinatului
Consiliul Central de Control 

Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale, împreuna cu Comite
tul județean de partid Argeș și Mi
nisterul Industriei Chimice, a ve
rificat, la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o scrisoare ce 
i-a fost adresată, privind unele ne
ajunsuri din activitatea Combina
tului de fibre sintetice Cimpulung. 
Cercetările au constituit un prilej 
de analiză a activității productive 
a combinatului și acordarea unui 
sprijin concret pentru buna lui 
funcționare.

S-a confirmat că la intrarea în 
producție a capacității de granule 
și fibre poliesterice au rezultat 
cantități însemnate de produse de
preciate din punct de vedere cali
tativ. Proporția acestora a scăzut 
însă continuu, ajungînd în ultimele 
luni la 2—5 la sută, sub nivelul 
prevederilor graficului de atingere 
a parametrilor proiectați.

în raportul de cercetare se preci
zează că nu se confirmă afirmația 
potrivit căreia personalul speciali
zat in străinătate nu este folosit in 
mod corespunzător : toți cei școla
rizați lucrează în combinat, iar ca
drele cu pregătire superioară con
duc secții și ateliere de producție.

în vederea îmbunătățirii activită
ții de producție, precum și pentru 
valorificarea stocurilor de produse 
depreciate, împreună cu conduce
rea Ministerului Industriei Chimi

ce, s-au stabilit măsuri menite să 
ducă la perfecționarea activității 
economice a combinatului. între 
altele, s-au prevăzut îmbunătăți
rea procesului de fabricație la in
stalația de granule poliesterice, 
terminarea probelor tehnologice la 
prima linie de fibre poliesterice, 
precum și urgentarea lucrărilor de 
montaj și începerea probelor teh
nologice la celelalte două linii de 
fibre poliesterice.

Pentru valorificarea stocului de 
polimeri depreciați calitativ, rezul
tat in perioada probelor tehnologi
ce, se vor lua măsuri prin care să 
se asigure funcționarea continuă a 
instalației de depolimerizare -de la 
Combinatul de fibre sintetice Cim
pulung și se vor termina lucrările 
la instalația de depolimerizare de 
la întreprinderea de fibre sintetice 
Corabia, astfel ca aceasta să prelu
creze o parte din stocul existent la 
Cîmpulung. S-a mai prevăzut ca 
pentru îmbunătățirea pregătirii 
profesionale a personalului, să se 
organizeze cursuri de ridicare a 
calificării, să se întreprindă acțiuni 
pentru Întărirea disciplinei tehno
logice în vederea respectării rigu
roase a procesului de fabricație și, 
în acest scop, Centrala industrială 
de fire și fibre chimice Săvinești 
și Combinatul de fire sintetice Iași 
să sprijine combinatul din Cimpu
lung prin trimiterea de specialiști.

muncă și mijloace de transport din 
cadrul cooperativei agricole.

în ce-1 privește pe fiul său, Ion 
Ilina, inginer-șef la C.A.P., se arată 
că acesta, abuzînd de funcție, a 
împrejmuit in apropierea casei o 
suprafață de 12 ari, transformînd 
terenul în proprietate personală. 
S-a confirmat și afirmația din scri
soare că, în anii 1980—1981, la 
C.A.P. Stoina au murit peste 250 de 
animale datorită îndeosebi lipsei 
totale de preocupare pentru produ
cerea și strîngerea furajelor, ne
asigurării asistenței tehnice zoove- 
terinare și a slabului control efec
tuat de organele agricole județene.

Se mai precizează că multe din 
aspectele ridicate în scrisoare au 
avut loc în anii anteriori și au mai 
fost cercetate în nenumărate rîn- 
duri de activiști de la nivelul ju
dețului, însă nu s-au luat măsurile 
corespunzătoare întrucît cercetările 
efectuate au fost formale, lipsite 
de obiectivitate ; abaterile consta
tate se datoresc și slabei preocupări 
a biroului comitetului județean de 
partid pentru controlul și sprijini
rea efectivă a comitetului de partid 
comunal în conducerea de către a- 
cesta a întregii activități politice, 
economice și sociale a localității, în 
tragerea Ia răspundere a membri
lor de partid care au îndeplinit 
funcții de conducere și au săvîrșit 
abuzuri și abateri în. muncă.

Secretariatul comitetului județean

de partid a hotărît destituirea pri
marului, a președintelui C.A.P. și 
sancționarea lor pe linie de partid. 
Ing. Ion Ilina a fost înlocuit din 
funcția de inginer-șef al C.A.P. și 
sancționat pe linie de partid. Uniu
nea județeană a C.A.P. a sprijinit 
consiliul de conducere al C.A.P. în 
aplicarea prevederilor statutare re
feritoare la atribuirea loturilor in 
folosință personală, iar comitetul 
executiv al consiliului popular ju
dețean a luat măsuri pentru apli
carea legii privind desființarea 
construcțiilor executate fără auto
rizație. Cazurile de abateri de ia 
normele financiar-contabile care 
au adus prejudicii avutului obștesc 
au fost înaintate organelor de stat 
competente pentru a stabili răs
punderile ce revin persoanelor vi
novate.

Concluziile desprinse și. măsurile 
luate au fost prelucrate cu activul 
comitetului județean de partid și in 
consiliile unice agroindustriale, 
unde au participat cadre de con
ducere din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste. S-a stabilit, de ase
menea, ca un secretar al comitetu
lui județean de partid să se ocupe 
de finalizarea măsurilor adoptate 
și să sprijine o perioadă mai înde
lungată comitetul comunal de par
tid și organizațiile de bază de pe 
raza comunei in desfășurarea unei 
activități politice . și organizatorice 
corespunzătoare.

Ritmul lucrărilor barajului 

va fi intensificat

Fermitate în instaurarea

și respectarea legalității
La Stoina, comună din județul 

Gorj, funcția de primar și secretar 
al comitetului comunal de partid o 
îndeplinea Ilina Dumitriu. Proble
mele comunei, îndeosebi ale dez
voltării economice a acesteia, nu 
constituiau însă principala lui pre
ocupare ; dimpotrivă, îl interesa mai 
mult satisfacerea unor interese 
personale, ale familiei’ sale, bineîn
țeles săvîrșind abuzuri. Datorită 
neasigurării furajelor necesare 
— care au existat din belșug, dar 
au fost lăsate în cîmp — în ultir 
mii doi ani au murit multe anima
le ale cooperativei agricole din co
mună. Vinovat de această situație 
este președintele C.A.P., Constantin 
Gorun, ajuns in funcție cu spriji
nul primarului, deși nu avea cali
tăți de bun gospodar și, pe deasu
pra, comitea și el abuzuri. Despre 
toate acestea, Gheorghe T. Con- 
stantinescu din comună a scris to
varășului Nicolae Ceaușescu, care 
a dispus ca scrisoarea să fie repar
tizată pentru soluționare secretari
lor de resort ai C.C. al P.C.R. Ve
rificările au fost efectuate de un 
colectiv de activiști de la Secția

organizatorică, Secția pentru pro
blemele muncii de partid în agri
cultură ale C.C. al P.C.R. și comi
tetul județean de partid. - .

A rezultat că, intr-adevăr, pri
marul comunei a săvîrșit abuzuri, 
urmărind cu precădere soluționarea 
pe căi nelegale a unor probleme 
personale, ale rudelor și prieteni
lor apropiați ; între altele, și-a ex
tins fără autorizație casa proprie
tate personală, situată in afara zo
nei construibile, folosind fără plată 
o betonieră și alte utilaje racordate 
ilegal la rețeaua electrică ; ca ur
mare, și alți cetățeni din comună, 
îndeosebi rude și prieteni ai pri
marului, și-au ridicat construcții în 
al'ara perimetrului construibil fără 
a poseda autorizație ; nu a aplicat 
impozitul legal meseriașilor din co
mună care au lucrat la construirea 
unor obiective soclal-culturale, la 
extinderea locuinței sale și la con
struirea casei fiului său ; primarul 
a posedat lot în folosință persona
lă cu o suprafață mai mare decit 
avea dreptul, a utilizat pentru e- 
fectuarea unor lucrări forță de

Pe rîul Olănești, lingă comuna 
Vlădești-Vîlcea, a început, în anul 
1979, construirea barajului unui lac 
de acumulare pentru reținerea alu
viunilor din bazinul hidrografic O- 
lănești și a unei microhidrocentrale 
de 1,7 MW, ambele obiective cu 
punere în funcțiune în 1982, După 
cum rezultă dintr-o scrisoare adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ritmul lucrărilor este insă nesatis
făcător. Totodată, datorită creșterii 
nivelului apelor rîului Olănești, s-a 
distrus o suprafață de teren.al coo
perativei agricole, situat în luncă, 
pe care se cultivau legume și ce
reale ; altă suprafață de teren al 
C.A.P. a fost ocupată nelegal cu o- 
biective care fac parte din organi
zarea șantierului, deși acestea, pu
teau fi amplasate pe alte terenuri.

Secretarul general al partidului 
a hotărît ca scrisoarea să fie repar
tizată, spre examinare, prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului. La cercetări au participat 
specialiști și cadre de răspundere 
din Ministerul Energiei Electrice, 
Consiliul Național al Apelor, de la 
Consiliul popular al județului Vil
cea și reprezentanți ai organelor 
comunale.

S-a constatat că stadiul lucrări
lor pentru ambele obiective impune 
intensificarea ritmului de execuție, 
incit ele să fie date în .funcțiune 
pină la finele anului 1982. De ase
menea, în aval de baraj există,

într-adevăr, circa 5 hectare teren 
degradat de viiturile rîului Olănești. 
Pentru readucerea terenului in cir
cuitul agricol, sterilul rezultat de 
la fundația barajului a fost depozi
tat de constructor în vecinătatea 
terenului degradat de viituri, ur- 
mind a fi împrăștiat cu buldozerul. 
Se vor asigura astfel stabilizarea 
terenului, înălțimea și panta de 
scurgere necesare, spre a șe înlă
tura băltirea apei, iar prin împrăș- 
tierea stratului vegetal terenul va 
fi redat pentru culturi agricole. 
Totodată, în referatul de. cercetare 
se precizează că beneficiarul și 
constructorul nu au marcat pe șan
tier, așa cum au obligația, limitele 
terenurilor ce le-au fost afectate, 
fapt care le-a permis să ocupe 
fără aprobare circa 2 hectare din 
terenul agricol al C.A.P. Vlădești.

In vederea înlăturării neajunsu
rilor semnalate au fost stabilite — 
împreună cu Ministerul Energiei 
Electrice și Consiliul Național ai 
Apelor — măsurile necesare : in
tensificarea ritmului de execuție 
pe șantier în vederea îndeplinirii 
Ia termen a sarcinii de plan, mar
carea terenurilor 
constructorului și 
diată a terenului 
fără aprobare, 
ția agricolă a 
date de viituri în aval de baraj și 
executarea drumului pietonul peste 
baraj.

atribuite legal 
eliberarea ime- 
agricol ocupat 

darea în produc- 
terenurilor degra-

a.
Neculal ROȘCA

y

Imaginați-vă un anumit moment 
după miezul nopții, oricare ar fi 
el, să zicem ora unu și un sfert sau 
două fără un sfert. într-unul din 
aceste momente, un ins — să zicem 
unul din paznicii care patrulează 
pe lingă secțiile de producție — 
vine la portar (care portar face și 
el parte din serviciul de pază al 
întreprinderii) și îi cere cheia de 
la intrarea într-o anume secție. 
Portarul o ia din cui și i-o dă ime
diat. Paznicul face cîțiva pași, se 
întoarce și-i mai cene portarului 
încă o cheie de la o ieșire anume. 
Portarul îi dă și a doua cheie, ba 
îl mai și însoțește pe colegul său, 
paznicul, o bucată de drum, păzin- 
du-i itinerarul prin respectiva sec
ție de fabricație...

De. ce v-am propus să vă imagi
nați această scenă, care nu este 
deloc... imaginară ? Pentru că fap
tele pe care le vom derula în cele 
ce urmează arată că din acest epi
sod atit de banal, în aparență, al 
luării cheii din cui și înmînării ei 
unui ins sau altuia, care n-au nici 
în clin, nici în mînecă cu procesul 
de producție propriu-zis, se nasc 
situații care duc la dereglări in
credibile ale simțului de răspunde
re, ale ordinii și disciplinei în păs
trarea și apărarea avutului obștesc.

Faptele care fac în'prezent obiec
tul unui amplu dosar de cercetare 
penală la Miliția municipiului 
București s-au petrecut la între
prinderea de încălțăminte „Dîmbo
vița".

Cei patru mii de oameni ai mun
cii de aici au obținut rezultate care 
au situat unitatea lor anul trecut 
pe primul loc în întrecerea din ca
drul ramurii respective, iar în acest 
an înregistrează sporuri însemnate 
Ia producția fizică, inclusiv la ex
port, dorind să fie din nou cei mai 
buni dintre cei mai buni. Cu atit 
mai condamnabile apar, așadar, 
faptele unor indivizi puși pe căpă
tuială, care au încercat — și o vre
me au reușit — să atenteze la roa
dele muncii și strădaniei lor, să 
sustragă bunuri din avutul obștesc. 
Cum a fost posibil acest lucru ?

O primă explicație — dacă poate 
fi numită așa — rezultă din cu
noașterea superficială a profilului 
moral al tuturor paznicilor între
prinderii. Superficialitate, lipsă de 
control, de supraveghere, care au 
reeditat povestea lupilor puși paz
nici la oi! Paznicii se... păzeau unul 
pe altul, furau ca-n codru și cîști- 
gul și-l împărțeau. „Capul răutăți
lor" — cum singur iși spune — a 
fost paznicul Matei Jean. împreună 
cu un alt paznic, Ilie Amarandei, 
cu un complice. Dumitru Sava, dar 
mai ales cu concursul larg și direct 
interesat al celor trei șefi de tură 
ai serviciului de pază — Constan
tin Ciută, Constantin Ghiță și

...într-o zi, în liniștea 
atelierului, Gh. Ilies- 
cu-Călinești mi-a spus 
povestea genezei unei 
lucrări pe care o nu
mise anume „Roata 
lui Gheorghe". In cli
pa aceea de liniște cu
prinsă în catedrala din 
lemn construită de el, 
mi-am dat seama că 
pină atunci îmi lipsise 
ceva, infim, pentru a 
privi și, înțelege pădu
rea, ca totalitate, și nu 
fiecare copac. Și, cu 
un alt ochi interior, 
curățat de povestea cu 
iz de saga ce venea 
din timpul uitat al o- 
menirii, am intrat in 
pădurea lui Gheorghe 
Iliescu-Călinești. Ea 
devenise brusc o pă
dure de semne pentru 
eternitatea geniului u- 
man al acestui pă- 
mint.

Stranie, acaparatoa
re, dar nu tentaculară, 
aglomerind structuri 
fantastice într-o arti
culare riguroasă și 
pină la urmă logică, 
pădurea de forme să
dită de Gheorghe I- 
liescu-Călinești intră 
discret, dar autoritar 
în patrimoniul defini
toriu al spiritualității 
și artei românești. Ea 
a crescut, inflorescen
ță originală și origina
ră, cu un firesc pro
priu proceselor natu
rii, pentru că autorul 
aparține structural, cu 
aceeași firească natu
ralețe, spațiului au
tohton. Nu mi-aș pu
tea imagina sculptura 
noastră contemporană, 
nici muzeul ei extins 
în timp de la ciopli
tura arhaică la elabo
rarea metaforică ac
tuală fără prezența 
lemnelor gindite și re
date unei noi existen
te de Iliescu-Călinești. 
Nu-mi pot imagina o 
mitologie a lemnului 
ca material și simbol 
în spațiul rostirii ro
mânești din care ope
ra sa ar lipsi.

Ar fi și greu, dealt
fel, pentru că încă de 
prin anii ’65 el inter
venea în ecloziunea 
provocată în toate do
meniile, cu o formulă, 
originală, unică și uni
tară, propulsînd brusc 
un material și o gin- 
dire arhetipală din
colo de bariera con
venționalismului cu
rent sau, a palidei pas
tișe livrești. In acel 
moment, prea puțin 
subliniat și prea puțin

Gh, Iliescu-Călinești : „Maternitate" și „Aripi"

analizat din perspecti
va ce i se .oferea artei 
românești contempo
rane, Iliescu-Călinești 
deschidea, de fapt, un 
nou orizont concep
tual și stilistic de care 
aveau să beneficieze 
anii ce urmau. Discret 
și tenace, convins că 
atelierul este unica 
lume și unicul argu
ment într-o discuție 
prin operă, el formula 
un capitol și îi dădea, 
simultan, autoritatea 
concreteții. Roată și 
soare, pasăre și om, 
stea și piatră de hotar, 
stîlp de poartă și sca
ră către cer,, lemnul 
îmbracă forme și su
flet din tăcerea lucidă 
a stăpînului său sub
jugat de patima cio
plitului. Masa primor
dială păstrează amin
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11,00 Telex
11,05 Matineu de vacanță — Desene ani

mate
11,55 Muzică populară

In Jurul orei 12,30 — Transmi
siune directă : Adunarea populară 
din municipiul Petroșani, prilejui
tă de vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Hu
nedoara
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16,00 Telex
16,05 Orarul educativ al vacantei
16,25 Viața culturală ■ Toamnă rodni

CU EXIGENȚĂ Șl FERMITATE ÎN APĂRAREA AVUTULUI OBȘTESC
Infractorul are nevoie doar de dezordine 

restul îl face singur
Gheorghe Oancă (în prezent toți 
arestați) — Matei Jean a participat, 
cind cu unul, cind cu altul, la toate 
furturile de încălțăminte din între
prindere, Pantofi pentru bărbați și 
femei, bocanci, ghete... Tot ce că
dea sub mină, dar numai calitate 
„Extra". Cum ?

în cea mai importantă secție de 
fabricație a întreprinderii „Dîmbo
vița", unde se foloseau materii pri
me , aduse din import, procesul 
de producție reclama lucrul nu
mai in două schimburi. Peste 
noapte, cheile de la intrarea și ie
șirea din respectiva secție erau lă
sate în cui, la poartă. Chei pe 
care portarul, de obicei șeful 
turei serviciului de pază, așa 
cum am arătat, le lua și le dădea 
cui i le cerea, iar uneori le folo
sea el insuși in același scop, adică 
furt. Unul sau doi dintre făptașii a- 
mintiți intrau în secție și inșfăcau 
de pe banda de fabricație perechile 
de încălțăminte lucrate și finisate, 
dar încă netrecute pe la controlul 
tehnic de calitate, încă neambalate 
și neînregistrate. Cum maistrul, 
șeful din schimbul al doilea, nu lăsa 
seara nici măcar o notiță colegului 
său din primul schimb de diminea
ță privind evidența și situația pro
ducției terminate, dar neînregistra
te, nu exista, practic, nici un con
trol asupra perechilor de încălță
minte care dispăreau în cursul nop
ții. Neglijență și lipsă de control 
care au facilitat crearea de condiții 
ideale de jecmăneală din avutul 
obștesc și de care hoții au profitat 
din plin, avind — așa cum arătam 
în episodul de la început — oricind 
cheile la dispoziție și acces în sec
țiile de producție, acces fără nici 
o legătură, nici o logică și nici o 
justificare cu atribuțiile lor de 
serviciu.

Dar încălțămintea, odată furată, 
trebuia grabnic transportată, vîn- 
dută și transformată în bani. Bani 
pe care hoții i-au cheltuit pe bău
tură și petreceri. Cu o singură ex
cepție : șeful de tură Gheorghe 
Oancă, din Călugăreni-Giurgiu. că
ruia nu-i place băutura și nici n-a 
putut duce banii acasă din cauza 
soției, femeie gospodină și cinstită, 
care l-a avertizat în repetate rîn- 
duri : „Să nu care cumva să pui

mina pe ceva, să mă vîri în bucluc 
și să mă faci de rușinea satului, că 
nu mai ai trai cu mine 1“ în 
schimb, „capul răutăților", Matei 
Jean, are acum sănătatea zdrunci
nată din cauza bețiilor de pe urma 
hoțiilor. Sacii cu încălțăminte pe 
care acesta și ceilalți îi scoteau din 
întreprindere erau transportați cu 
motoreta unui alt complice, Dumi
tru Deța, dar mai ales cu mașina 
personală (6-B-313) a lui Salim 
Paratdin Alexandru, acesta din 
urmă un recidivist înrăit. După ce a 
fost dat afară de la întreprinderea

gubele pricinuite întreprinderii, 
avutului obștesc ar fi fost mai 
mici. După cum de neînțeles apare 
și atitudinea unor femei din insti
tutul in care unchiul unui făptaș 
le-a vindut diferite perechi de în
călțăminte. Deși acesta a indicat 
exact ziua, obiectul vînzării și ba
nii primiți de la ele, respectivele 
nu numai că nu l-au întrebat pe 
colegul lor de muncă de provenien
ța dubioasă a încălțămintei respec
tive, dar au continuat să nege că 
ar fi cumpărat ceva de la el. re
fuză să recunoască, în loc să ajute

• Paznicii se... păzeau unul pe altul să nu fie prinși 
cînd fură ® Amatorii de chilipir dau apă la moara 
răufăcătorilor • Orice sustragere din avutul ob
ștesc se răsfrînge asupra fiecăruia dintre noi ® In
tervenție promptă împotriva tuturor celor certați cu 

munca și legea
„Dîmbovița" tot pentru sustrageri 
de încălțăminte, suferind și o con
damnare, după ce a lucrat o vreme 
la o altă întreprindere, tot de în
călțăminte, unde de asemenea i s-a 
desfăcut contractul de muncă, ră
mas fără ocupație, se „ocupa" acum 
cu dijmuirea muncii foștilor săi 
colegi.

— Un aspect care atrage cu deo
sebire atenția în acest caz penal 
— ne spune tovarășul lt. colonel 
Iacob Iorgovan, șeful Serviciului 
economic al Miliției Capitalei — 
este acela al modului în care s-a 
vindut încălțămintea furată de Ia 
„Dîmbovița". O parte s-a valorifi
cat prin talciocuri, prin piețe și pe 
la colțuri de stradă, iar alta, pe la 
diverși amatori de chilipir din ca
drul unei cooperative meșteșugă
rești și a unui institut, prin inter
mediul unor rude ale făptașilor. 
Dacă n-ar fi fost încurajați de acești 
chilipirgii, dacă înainte de a scoa
te banii din buzunar l-ar fi între
bat pe cel care-i oferea spre vin
zare încălțăminte de lux de unde 
o are, dacă l-ar fi luat de 
guler sau ar fi anunțat organele 
de ordine, cu siguranță că faptele 
s-ar fi descoperit mai repede și pa

organele de cercetare penală să 
stabilească adevărul, să evalueze 
paguba adusă avutului obștesc, 
care este al tuturor, deci și al 
lor.

— Desigur, acesta nu este un 
comportament cetățenesc normal. 
Știm însă...

— Intr-adevăr, nu este un com
portament civic firesc, normal. 
Dimpotrivă, el contravine interese
lor colectivității, intereselor gene
rale și chiar personale ale celui în 
cauză. în aparență, un astfel de 
chilipirgiu crede că se alege în 
ciștig cu o pereche de pantofi cum
părați pe sub mină, dar își pierde 
nu numai cinstea, ci mult mai mult, 
întrucît încurajarea răufăcătorului 
se răsfrînge, indirect, și împotriva 
lui, furtul din avutul obștesc fiind, 
de fapt, un furt și din avutul lui, 
al fiecăruia dintre noi. în același 
timp, trebuie să relev faptul că tot 
mai mulți oameni ai muncii, dife
riți cetățeni, ne ajută efectiv în 
prevenirea săvîrșirii de pagube în 
avutul obștesc. în descoperirea și 
pedepsirea celor vinovați, așa cum 
s-a întîmplat cu un caz petrecut 
ulterior tot la „Dîmbovița".

într-adevăr, în ziua de 9 august.

un muncitor de la „Dîmbovița" a 
anunțat miliția că un delegat de la 
I.C.L. Tehnometal și doi gestio
nari, în loc să ridice materiale re
cuperabile, așa cum se stipula in 
nota de expediție, cotrobăiseră 
prin magazie ca la ei acasă, ba 
chiar și printr-o secție de produc
ție, alegîndu-și numai piei pe 
sprinceană. Mai mult, unul dintre 
gestionari „cumpărase" de la un 
lucrător două perechi de bocanci și 
niște piei cu 800 de lei, dar a căror 
valoare, în realitate, depășea 5 000 
de lei. Sosit „intr-un suflet" la fața 
loctilui, tînărul locotenent Dănuț 
Stăncescu a reușit să stopeze ma
șina cu cele încărcate exact cind 
se pregătea să iasă pe poarta între
prinderii și i-a făcut inventarul.

Tot cu ajutorul muncitorilor și al 
serviciilor de pază încadrate cu oa
meni cinstiți și vigilenți, organele 
de miliție din Capitală au reușit 
să descopere în timp scurt o serie 
de sustrageri dini alte întreprinderi 
și să diminueze pagubele pricinuite 
avutului obștesc. Așa s-a întîmplat 
cu depistarea lui1 Neculai Irimia, 
care începuse să sustragă piese e- 
lectronice de la I.P.R.S. Băneasa, 
așa au fost descoperiți Ștefan Don- 
dovici și Virgil Mareș, care se 
apucaseră să fure din depozitul 
Tăbăcăriei minerale Jilava vopsele 
aduse din import, așa a început 
urmărirea unei vidanjere a Salu
brității, in care Petre Georgescu 
ascunsese prin gunoiul ridicat de 
la întreprinderea de confecții si 
tricotaje cupoane de stofă și costu
me de haine abia ieșite de pe flu
xul de fabricație.

în toate aceste cazuri, ca și în 
altele, primii care s-au ridicat îm
potriva celor care au atentat la 
munca lor, la avutul obștesc al tu
turor, au fost — și e firesc să fie 
astfel — muncitorii înșiși, cei care, 
cu mintea și brațul, cu sudoarea și 
dăruirea lor, făuresc bunurile de 
care societatea are nevoie și care 
trebuie apărate. Cu legitimă indig
nare. cei patru mii de oameni ai 
muncii de la „Dîmbovița" au luat 
cunoștință de faptele celor care au 
lovit direct în munca și ciștigu- 
rile lor, in avuția noastră, a tu
turor.

— Tocmai pentru a preveni ast-

tirea irepresibilă a În
ceputului, a strigătului 
triumfător, dar melo
dia se învăluie în sub
tile și neașteptate 
combinații de contra
punct și armonie. De 
la balada agrestă, pro- 
clamînd vitalitatea 
frustă, dar etalată ca o 
emblemă de noblețe 
spirituală, forma aspi
ră la simfonie, la or
ganizarea superioară 
și prin aceasta la va
loare de etalon. Des- 
chizînd drumuri în 
urmă cu ani, sculptura 
lui Iliescu-Călinești, 
ajuns acum la jumă
tatea veacului, se în
scrie în albia artei 
contemporane fără os
tentație, cu inteligență 
și forță comunicativă. <
Virgil MOCANU

ciei noastre. Versuri inedite H Subi 
semnul calității și al împlinirii. 
Expoziția „Pacea — bunul cel mai 
dc preț al omenirii" H Noutăți in 
editura Univers B Avanpremieră 
la stagiunea teatrală 1982—1983 

17,00 Studioul tineretului 
18,00 închiderea programului 
20,00 Telejurnal
20,50 Muzică populară
21,10 Dosarul șomajului. Producție a 

studiourilor de televiziune elve
țiene

21,25 Serial științific : „Lumea reală* 
(ultimul episod)

21,55 întilnire muzicală cu baritonul
Eduard Tumageanlan

22,15 Telejurnal
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20,00 Telejurnal
20,50 Stagiunea muzicală estivală TV. 

Rapsodia — creația compozitorilor 
contemporani

22,15 Telejurnal

fel de acte condamnabile, pentru a 
ne gospodări cu toată chibzuință 
materiile prime și pentru a ne spori 
permanent eficiența economică — 
ne spune inginerul Ion Mihai, venit 
la „Dîmbovița" de la virsta de 14 
ani, ca ucenic, și care timp de 28 
de ani a trecut prin toate treptele 
răspunderii pină la numirea sa, cu 
mai puțin de un an în urmă, în 
funcția de director al întreprinde
rii — am stabilit acum un ansam
blu de măsuri tehnico-organizatori- 
ce și politico-educative cu respon
sabilități precise. între altele, am 
trecut la o evidență sigură a tutu
ror materiilor prime care intră pe 
poarta întreprinderii și a fiecărui 
produs în parte care se realizează 
și se expediază, am sporit răspun
derea și controlul pe întregul flux 
de fabricație în toate secțiile și ate
lierele, s-au întărit ordinea și dis
ciplina la fiecare loc de muncă. De 
acum înainte, întrucît șefii de 
schimb își au cheile lor, dublurile 
acestora se vor afla intr-un dulă- 
pior închis și sigilat, la care nu 
mai are voie să umble nimeni nici
odată decit în cazuri extreme, de 
vreo calamitate. Măsuri de natură 
educațională au fost luate și de or
ganizația de partid, de cele de sin
dicat și tineret. Dar mai presus de 
toate, aș dori să relev hotărîrea 
oamenilor înșiși, ca proprietari, 
producători și beneficiari, de a ac
ționa în așa fel ca astfel de cazuri, 
care fac astăzi obiectul unui dosar 
penal, să nu se mai repete.

Spusele directorului au acoperire 
in faptele oamenilor. O dovedește 
și vitrina instalată de curînd in 
biroul său. O vitrină în care sînt 
etalate produse de o excelentă ca
litate, tip „Romarta" : pantofi, san
dale și genți intr-un larg evantai 
de modele și armonii coloristice. 
Admirîndu-le, directorul ne spune 
că toate — absolut toate — sînt fă
cute de oameni cu munca la domi
ciliu din București și din Nehoiu, 
județul Buzău, numai și numai din 
materiale recuperabile și refolosi- 
bile, din așa-zisele „căzături" de 
la croieli și din procesul de fabri
cație, cele mai multe liliputane, de 
mărimea unui bănuț, dar care, sal
vate de Ia risipă și degradare de 
cei patru mii de oameni de la 
„Dîmbovița" și adunate tot de ei, 
firicel cu firicel, înseamnă mari 
economii de materie primă costisi
toare, înseamnă noi bunuri în va
loare de milioane de lei. Cind ii 
vezi pe acești oameni, mii de oa
meni, preocupați să-și gospodăreas
că și să-și sporească roadele mun
cii lor. cum să nu te indigneze fur
tul săvîrșit de cei cîțiva indivizi, 
împotriva cărora legea iși va spune 
în mod drastic cuvintul !

Petre POPA

4
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Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Stimate tovarășe Jaruzelski,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al 

meu personal, vă adresez dumneavoastră și Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez cele mai sincere condoleanțe în legătură 
eu încetarea din viață a tovarășului Wladyslaw Gomulka, fost prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, fondator 
și conducător al Partidului Muncitoresc Polonez, remarcabilă persona
litate a mișcării muncitorești poloneze și internaționale, patriot și mi
litant pentru dezvoltarea solidarității internaționale, care a avut un rol 
de seamă în conducerea luptei împotriva fascismului, pentru eliberare na
țională și socială, pentru construcția socialismului, pentru bunăstarea, in
dependența și prosperitatea Poloniei și a adus o contribuție activă la dez
voltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele 
noastre.

Exprimăm cu acest prilej sentimentele noastre de compasiune familiei 
îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Colocviu cu tema evoluția relațiilor dintre 
România și Franța de-a lungul timpului

COTIDIAN.
Sărbătoarea națională 

a poporului vietnamez prieten
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“

La sediul Asociației de Drept In
ternațional și Relații Internaționale, 
s-au desfășurat miercuri lucrările 
colocviului româno-francez avind ca 
temă evoluția relațiilor'dintre Româ
nia și Franța de-a lungul timpului, 
manifestare prilejuită de vizita in 
țara noastră a unui grup de membri 
ai cercurilor universitare de studii 
și cercetări gaulliste, condus de pro
fesorul Jean-Paul Bled, de la Uni
versitatea din Strasbourg.

Au fost prezentate comunicări evi
dențiind principalele momente din 
istoria legăturilor române franceze.

® SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT

FOTBAL

Aseară, în meci amical: ROMÂNIA — DANEMARCA 1—0
în meciul amical de ieri seară, de 

la stadionul „23 August" din Capitală, 
România — Danemarca, fotbaliștii 
noștri au efectuat o repetiție gene
rală foarte utilă. Dincolo de scorul 
final de 1—0 (1—0), stabilit prin go
lul marcat de Bălăci (min. 7), obser
văm că danezii formează o echipă re
prezentativă bună pe planul tehnici
tății și al tacticii, foarte viguroasă, 
„■ombativă și destul de rapidă în ac
țiuni — ■ probabil, mult asemănătoare 
cu adversarii suedezi, 1 de miercurea 
viitoare, din campionatul european 
interțări. In treacăt să mai remarcăm 
că formația daneză, cu șapte jucători 
profesioniști în campionatele vest- 
german, olandez și belgian a fost net 
superioară aceleia învinse de noi. la 
București, în 1975, cu 6—1. în fața 
unei asemenea echipe, fotbaliștii 
români au replicat tactic astfel cum 
vor juca cu multă probabilitate și 
miercurea viitoare, cînd, presupunem, 
că vor prezenta două elemente în 
plus — mai întîi o angajare supe
rioară în fiecare dispută la balon și, 
în al doilea rind, cîțiva titulari (ieri, 
absenți) reintegrați formației tricolo
re. îi reamintim la acest ultim punct 
pd portarul Moraru, pe fundașul 
„liber" Ștefănescu (a cărui lipsă s-a 
resimțit ieri cel mai mult), pe Augus

ț Dinamo București s-a calificat în turul I al C.C.E.
OSLO 1 (Agerpres). — Pe stadio

nul „Ulleval" din Oslo. în prezența 
a circa 8 000 de spectatori, aseară s-a 
disputat meciul retur dintre echipa 
Dinamo București și formația nor
vegiană Vaalerengen Oslo, contind 
pentru turul preliminar al „Cupei 
campionilor Europeni" la fotbal. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(1—1) în favoarea gazdelor. învingă
toare cu 3—1 (2—0) în primul joc, 
desfășurat în urmă cu o săptămină

„Mănușa Litoralului”
Aseară, în Sala sporturilor din 

Constanța, s-a încheiat cea de-a 11-a 
ediție a tradiționalei competiții in
ternaționale de box I „Mănușa Lito
ralului". în gala finală, in ordinea 
celor 11 categorii (de la semimuscă 
la grea), s-au înregistrat următoare
le rezultate : Marius Raiciu (I.M.U. 
Medgidia) intrece la puncte pe Eroi 
Giafar (Steaua): Tomas Hytych 
(R.D. Germană) învinge prin aban
don în rundul I pe Aurel Sîrca 
(C.S.M. Zalău); N. Șeitan (Litoral 
Mangalia) cîștigă prin abandon in 
repriza I la Gh. Negoiță (B. C. 
Brăila); Oleg Zaharov (U.R.S.S.) dis
pune la puncte de Abladin Faredin 
(Farul); P. Roșea (B.C. Brăila) în
vinge la puncte pe Fl. Barna (Moto
rul Arad); Oleg Gozelevski (U.R.S.S.) 
intrece la puncte pe I. Corneanu 
(Farul); Roland Poye (R.D. Germa-

în cîteva rînduri

La colocviu au participat cercetă
tori in domeniul istoriei și al rela
țiilor internaționale, români și fran
cezi, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, cadre didactice 
universitare, ziariști.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei Franței la București.

★
Tn cursul șederii în tara noastră, 

membrii grupului francez au vizitat, 
în țară șl în Capitală, obiective de 
interes istoric, social-economic și 
turistic.

(Agerpres)

tin și Dudu Georgescu. După părerea 
noastră, cu excepția unor greșeli 
in centrul apărării, ieri echipa 
României s-a mișcat destul de efici
ent pe linia ideilor de joc ale an
trenorului Mircea Lucescu, fiind vi
zibil faptul că majoritatea componen- 
ților formației progresează in apli
carea tacticii preconizate, iar acțiu
nile pe aproape toate zonele tere
nului capătă ceva mai multă omoge
nitate.

Echipa noastră a început partida 
în următoarea alcătuire : Ducadam 
— Rednic, Iorgulescu. Sameș, Ungu- 
reanu — Țicleânu, Boioni, Bălăci, 
Klein — Cămătaru, Gabor. Au mai 
jucat M. Sandu, Cirțu și Andone.

Dintre jucătorii noștri, o formă 
mai bună au arătat Ducadam, Bălăci, 
Boioni, Rednic. Desigur, in meciul 
cu echipa Suediei, așteptăm o pres
tație înaltă din partea tuturor trico
lorilor.

V. M.

®. Astăzi pe stadionul Progresul 
din Capitală va avea loc meciul 
amical de . fotbal dintre echipele de 
juniori ale României și Libiei. Jocul 
va incepe la ora 17,00.

la București, echipa Dinamo s-a ca
lificat pentru turul I al competiției 
în care va întîlni pe Dukla Praga.

Fotbaliștii dinamoviști au deschis 
scorul in minutul 2 (prin Custov). In 
ultimul minut al primei reprize, la 
o ezitare a apărării dinamoviste. P. 
Iakobsen a marcat golul egalizator. 
Punctul victoriei echipei norvegiene 
a fost realizat de Davidssen (min. 
88).

nă) cîștigă prin neprezentarea lui 
I. Cheltuianu (Farul), accidentat ; 
N. Ciobanu (Metalul București) in
trece la puncte pe N. Chioveanu (Li
toral Mangalia); Aii Ismail (Farul) 
dispune la puncte de G. Bețeanu 
(Steaua); Aleksandr Ozerenski 
(U.R.S.S.) cîștigă prin abandon in 
repriza I la Mike Paetzel (R, D. 
Germană); Aleksandr Ustin (U.R.S.S.) 
învinge prin abandon in rundul III 
pe P. Bornescu (Mecanica fină 
București).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 1 SEPTEMBRIE

Extragerea I : 11 32 19 24 44 15 
Extragerea a II-a: 10 37 16 29 21 28

■ La întreprinderea „Metalurgi
ca” din Buzău au fost asimilate noi 
produse, de înaltă complexitate 
tehnică, destinate construcției de 
tractoare și mașini agricole. Intre 
acestea se numără un nou tip de 
cultivator CP-4, pentru lucrări în 
condiții de sol dur. Față de vechiul 
utilaj, se obține o economie de 
150 kg metal, in condițiile în care 
noul tip de cultivator prezintă ca
racteristici tehnico-funcționale supe
rioare.

H Oamenii muncii din întreprin
derile județului Suceava au econo
misit în acest an pesîe 4 milioane 
kilowați-oră energie electrică, 5 616 
metri cubi material lemnos, 83 tone 
metal și 2 853 tone combustibil con
vențional.

■ La întreprinderea „Electromu- 
reș" din Tîrgu Mureș a fost realizat 
și expediat beneficiarilor aparatul 
electrostatic de copiat tip Xerox cu 
numărul 300. Este de remarcat că, 
in urma îmbunătățirilor aduse, acest 
aparat de fabricație românească 
are o mare productivitate. Ciclul de 
copiere este complet automatizat și 
poate atinge, în funcție de tipul 
operației - copiere singulară, multi
plă sau continuă — viteze pină la 
515 file pe oră.

■ Prin muncă voluntar-patriotică, 
locuitorii județului lași au efectuat 
un mare volum de lucrări de înfru
musețare și bună gospodărire a lo
calităților, a căror valoare se ridică, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, la peste 800 milioane lei, 
cu 100 milioane mai mult decît pre
vedea angajamentul pe întregul an.

El Prin aplicarea inițiativei mun
citorești „Să folosim toate capetele 
de bară și blocurile din oțel pen
tru confecționarea elementelor de 
rulmenți și role", oamenii muncii 
de la întreprinderea de rulmenți

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 2 

septembrie, ora 21 — 5 septembrie, ora 
21. în țară : Vremea va fi răcoroasă și, 
în general» instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de averse însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente în 
vestul țării și zonele de deal și de mun
te. Izolat, cantitățile de apă vor putea 
depăși 20 litri pe metrul pătrat în 24 

„Romdnia-film" prezintă:
La cinematograful „Studio" din Capitală 

in perioada 3-5 septembrie a.c.
ZILELE FILMULUI BULGAR

cu următorul program :
3 septembrie COMBINAȚIA, 4 septembrie ORCHESTRA FĂRĂ NUME, 

5 septembrie MINORII
Manifestarea va avea loc și în municipiul Craiova în perioada 

5-7 septembrie a.c.

din Bîrlad au economisit în acest 
an peste 650 tone de metal.

H La Suhaia, județul Teleorman, 
unde se află una din fermele între
prinderii piscicole Zimnicea, s-a a- 
menajat un atelier de preindustria- 
lizare a peștelui. Că faptul nu-i o 
glumă... pescărească o dovedesc 
primele cantități de produse din 
pește apărute în magazinele teleor- 
mănene.

S in orașul-stațiune Buziaș a 
fost dată în folosință o modernă 
policlinică. Ea dispune de cabine
te de pediatrie, stomatologie, ra
diologie și altele, contribuind la 
îmbunătățirea asistenței sanitare a- 
cordate atît copiilor, cit și adulți- 
lor.

H Colectivul întreprinderii de ma
teriale de construcții Satu Mare a 
pus la punct o tehnologie pentru 
realizarea unui nou material de 
construcții numit „stabilit". Pentru 
producerea acestuia se folosesc ma
teriale locale — talașul, așchiile de 
lemn și alte resturi rezultate din 
procesul de producție de la unități 
de prelucrare a lemnului. In urma 
testărilor, „stabilitul” s-a dovedit un 
excelent înlocuitor al vatei minerale 
și al plăcilor de polistiren, putînd 
fi folosit cu succes ca material ter- 
moizolant.în diferite construcții.

a La Slănic Moldova a fost dată 
în folosință o mare și modernă 
cantină-restaurant. înzestrată cu u- 
tilaje perfecționate și cu personal 
cu înaltă calificare, noua unitate 
asigură servirea mesei pentru circa 
5 000 persoane pe zi.

S Tinerii de pe cele patru șan
tiere județene și locale de mun
că patriotică din județul Suceava 
au executat un volum de lucrări 
in valoare de aproape șapte mi
lioane lei. La mai multe I

_______________________________________________  

de ore. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, prezentind intensificări locale 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar cele maxime între 18 și 26 de grade, 
local mai ridicate. Dimineața, pe 
alocuri, ceață. în București : Vremea 
va fi răcoroasă, cu cerul temporar no
ros, favorabil ploii sub formă de aver
se. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 14 și 16 grade, iar cele 
maxime între 23 și 26 grade. Dimineața, 
condiții de ceață. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHENH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Cu ocazia Celei de-a 37-a aniversări a Zilei naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, Consiliului de Stat, 
Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socialiste Viet
nam și poporului vietnamez cele mai calde felicitări.

Poporul român, care a acordat sprijin multilateral po
porului vietnamez în lupta sa dreaptă împotriva colonia
lismului și imperialismului, pentru eliberare națională și 
socială, pentru reunificarea patriei, apreciază rezultatele 
obținute de poporul vietnamez, sub conducerea Partidu
lui Comunist din Vietnam, în edificarea socialistă a țării.

HANOI 
refacerea economică, dezvoltarea științei, culturii și în- 
vățămîntului, ridicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare 
româno-vietnameze, întemeiate pe principiile convenite la 
nivel înalt, vor cunoaște o continuă dezvoltare, în spiritul 
respectului reciproc, spre binele și în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei generale a socialismului, independenței, 
păcii și cooperării internaționale.

De ziua marii sărbători, vă urăm dumneavoastră și po
porului frate vietnamez succese tot mai mari în realiza
rea hotărîrilor celui de-al V-lea Congres al Partidului Co
munist din Vietnam, în dezvoltarea multilaterală a pa
triei pe calea progresului și prosperității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU NICOLAE GIOSAN
Prim-ministru al Guvernului Președintele Marii Adunări Naționale
Republicii Socialiste România a Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 37 de ani de 
la proclamarea Republicii Demo
crate Vietnam, eveniment de seamă 
in istoria poporului vietnamez. 
Incununînd lupta maselor populare, 
șub conducerea comuniștilor, în 
frunte cu președintele Ho Si Min, 
actul de la 2 septembrie 1945 a des
chis calea împlinirii aspirațiilor po
porului vietnamez de a-și făuri o 
viață liberă și demnă, intr-un stat 
independent și democrat.

Activitatea de construcție pașnică 
a fost insă întreruptă, după cum se 
știe, ca urmare a intervenției for
țelor colonialiste și imperialiste, 
poporul vietnamez fiind nevoit să 
lupte peste 30 de ani pentru sal
varea ființei naționale și reunifi
carea patriei. Victoria împotriva 
forțelor agresoare, reîntregirea tării 
și apoi proclamarea în 1976 a Re
publicii Socialiste Vietnam au con
semnat'începutul unei noi etape în 
istoria Vietnamului.

Poporul vietnamez marchează

Culorile
Din orașul Ho Și Min. drumul 

duce spre provincia An Giang prin- 
tr-un paradis de fructe. Aduse, în 
coșuri de bambus împletite cu artă, 
pină la marginea drumului, fructe 
de tot felul, multe necunoscute unui 
european, așteaptă să fie cumpăra
te. în spatele coșurilor pline de cu
lori și miresme, fete frumoase 
vind ciorchini aurii de banane, pa- 
paia — elipsoidele și stacojii — 
mango, ca și un soi de fructe nu
mit „laptele mamelelor", care, tăiate 
în două. Iasă să țâșnească ușor un 
lapte dulce și aromat. Și, firește, 
nuci de cocos cu sucul care rămîne 
răcoros chiar și în bătaia soarelui 
fierbinte.

Spre provincia An Giang, din del
ta Mekongului, trecem cu bacul 
două rîuri largi, leneșe și limpezi. 
La debarcader, înghesuială de oa
meni și din nou de fructe. Mici du- 
ghene servesc mîncăruri proaspete, 
mai cu seamă creveți pregătiți în 
chip și fel, ca și un soi de frigărui 
stropite cu sosuri orientale, deopo
trivă piperate și dulci, care formea
ză un fel de pojghiță, ca de zahăr 
ars. Sîntem în miezul unuia din grî- 
narele Vietnamului socialist, Vuang 
Linh, șeful secției internaționale a 
Uniunii scriitorilor din R.S. Viet
nam. și Nguyen Lang, secretarul ge
neral al Uniunii scriitorilor din orașul 
Ho Și Min, ne explică geografia 
economică a provinciei, în timp ce 
mașina gonește pe lingă spice de 
orez așezate pe marginea șoselei, la 
uscat.

Războiul înțelenise pămînturile — 
recoltele ajunseseră derizorii. în nu
mai șase ani, ele au crescut, depă
șind cu mult cantitățile de dinainte 
de război. La fiecare metru oamenii 
merg în pas grăbit și legănat sub po
vara unor coșuri sprijinite de co- 
bilite ca ale oltenilor noștri. Pretutin
deni, în orezarii, oamenii muncesc 
cu rivnă și seriozitate, mișcările 
lor aplecate ritmic peste ogiin- 

sărbătoarea de astăzi prin noi suc
cese in înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Comunist din Vietnam, desfășurat 
în primăvara acestui an, hotărîri 
care au stabilit ca sarcină funda
mentală pentru actualul deceniu 
continuarea operei de făurire a 
bazei tehnico-materiale a socialis
mului, pregătirea condițiilor pentru 
realizarea unui ritm mai înalt de 
creștere a potențialului economic, 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al maselor.

Intre România și R.S. Vietnam se 
dezvoltă relații de prietenie și co
laborare cu bogate tradiții. Vor 
rămîne neșterse in memorie solida
ritatea manifestată de partidul și 
poporul nostru cu lupta poporului 
vietnamez pentru salvgardarea li
bertății și independenței patriei 
sale, sprijinul multilateral — ma
terial, moral, politic, diplomatic — 
acordat pină la victoria cauzei sale 
drepte.

miresmele Mekongului
zile apelor semănînd cu un ritual. 
Pe tarlale — mormintele părinților 
și strămoșilor înhumați odinioară 
pe parcelele lor. Un cult al înain
tașilor, ca la romani al larilor și 
penaților, a condus la ridicarea unor 
temple laice, mai mult monumente 
decit temple. Căci vietnamezii fac o 
deosebire între pagodă, care are un 
caracter religios, și temple, care au un 

însemnări de călătorie

caracter laic ți sint dedicate stră
bunilor.

Pe aceste ogoare, străjuite de spi
ritul străbunilor, se muncește cu 
rivnă și seriozitate ; oamenii seamă
nă orezul, îl plivesc la rădăcina de 
sub ape, îl culeg, îl usucă, il cară în 
camioane sau căruțe, pe umeri, fie
care cu ce are la îndemînă, pentru 
ca să nu se irosească nici un bob.

Dar provincia An Giang nu este 
vestită numai ca grînar. Ea pune la 
îndemînă locuitorilor țării și exportă 
mobilă de lux pe linia unei vechi și 
celebre tradiții. Aceeași . tradiție a 
dus peste mări și țări faima mătasei 
de An Giang, parcă ireală. Piața 
orașului, de factura bazarului orien
tal, etalează, în mic, avuțiile pro
vinciei. începind de la gama largă a 
arahidelor, la textile, ai-tizanat, pro-

TE LEG
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste Vietnam, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al R.S, Vietnam.

Cu același prilej, au adresat tele
grame de felicitare, organizațiilor si
milare din această țară, Comitetul

Aceste relații prietenești iși gă
sesc expresie in dezvoltarea cola
borării reciproc avantajoase in di
ferite domenii de activitate. Mo
mente hotărîtoare in evoluția aces
tor raporturi le-au constituit intil- 
nirile și convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Le Duan, Declarațiile comune 
din 1975 și 1978 încheiate cu aceste 
prilejuri exprimind voința celor 
două partide și țări de a intensifica 
colaborarea multilaterală româno- 
vietnameză, în interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Adresind calde felicitări poporu
lui vietnamez prieten cu prilejul 
celei de-a 37-a aniversări a sărbă
torii sale naționale, poporul român 
ii transmite, în același timp, urarea 
de a obține noi succese în activi
tatea depusă pentru propășirea pa
triei sale, pentru făurirea socia
lismului.

duse alimentare, pînă la esențe de 
lemn prețios.

Cultura nu este nici ea neglijată : 
în fiecare provincie, deci și la An 
Giang, există o filială a scriitorilor 
și artiștilor, între, aceștia din urmă 
fiind incluși pe drept și marii maeștri 
ai artei populare. La Da Nang, de 
pildă, poți întîlni sculptori de o rară 
măiestrie artistică, tăind statui su
perbe intr-o marmură de valoarea 
celeia de Carrara. Cel mai bun din
tre sculptori este membru al Uniunii 
scriitorilor și artiștilor din Da Nang. 
nucleu puternic de valori artistice 
al Vietnamului.

Este greu, deocamdată, după anii 
crinceni ai războiului de eliberare, 
să se dureze teatre, asociații distinc
te ale tuturor artelor, deși există 
artiști, regizori, balerini, pictori, 
sculptori, scriitori. Cultura de masă 
incepe insă să se închege. Vechi 
combatanți încearcă, ca o etapă de 
trecere, constituirea unor uniuni 
mixte.

Dar să revenim la An Giang, la 
orașul-reședință a provinciei cu a- 
celași nume, adunat circular în jurul 
unui centru calm și meditativ. Oa
menii îl cutreieră gîndind și visînd. 
Au mersul cumpătat, gesturi armo
nioase. Cum plin de armonie și fru
musețe este peisajul care îi încon
joară.

Al. ANDRITOIU

RAME
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie, alte insti
tuții centrale și organizații de masă 
și obștești din țara noastră.

(Agerpres)

® In zilele de 10 și 11 septembrie 
se va disputa la Poprad (Cehoslova
cia) raliul internațional automobilis
tic . „Cupa Tatra", care contează 
pentru „Cupa Păcii și Prieteniei" și 
campionatul european de specialita
te. La această competiție vor parti
cipa și echipajele românești alcătui
te din : Vasiie Ștefan — I. Măiăuț, 
Gh. Udrea — Banca Dacian, Eugen 
Ionescu Cristea — M. Militaru, P. 
Aldea — Gh. Nemeș și M. Bucur — 
C. Simeanu.

O Proba de 100 km contracrono- 
metru pe echipe (amatori) din cadrul 
campionatelor mondiale de ciclism de 
la Goodwood (Anglia) a fost cîștigată 
de formația Olandei, cu timpul de 
2h 14’09”, urmată de Elveția — 2h 
14’16”, U.R.S.S. — 2h 14’53”. R.D. 
Germană — 2h 15’53” și Belgia — 2h 
17’41”.

teatre
H Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Filumena Marturano — 19,SO.

Filarmonica „George Enescu“ 
(16 00 60, rotonda Ateneului Român): 
Spectacol de sunet și lumină „Haydn 
250“, urmat de recital susținiit de Sil
via Voinea — soprană, Viorica Caja- 
cariu Lambraclfe — pian — 20.
KJ Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Studio): Sentimente și naftalină — 19. 
S Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Jean, fiul lui Ion — 19,30.
El Teatrul satiric-muzical „C. Tăna
șe" (15 56 78, grădina Boema): Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tiștei): Funcționarul de la Domenii 
— 20.

13 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Somnoroasa aventură — 18.30.

dS Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): La izvor de dor și cîntec — 
18,30.

H Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
școala generală 112 — Titan): Tînda- 
lă... cloșcă — 19,30.

c i n e m a
B Așteptând un tren: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 9 ; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Intilnirea: FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA

MURA (85 77 12) — 9 ; 11: 13,15; 15,30; 
17,45; 20. CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
E Ultimul cartuș: DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 16; 18; 20.
13 Păcală: PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 19.
19 Nea Marin miliardar: VIITORUL 
(11 48 03) — 15.30; 17,30; 19.30.
E9 Frumoși și nebuni: UNION (13 49 04)
— 9,30; 11.30; 13.30; 15.45; 18; 20.
® Cursa infernală: SALA MICA A 
PALATULUI — 14,30; 17.15; 20, PALA
TUL SPORTURILOR $1 CULTURII 
(75 77 20) — 18.
B Destinația Mahmudia: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
H Micile stele: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.

Două semnale lungi în ceață: LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20.
H Rapidul 34: PATRIA (11 86 25) — 

9; 11,15; 13,30; 13,4S; 16; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20.
■ GOzian: FESTIVAL (15 63 84) — 8,30 ; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20, la grădină — 20,45.
■ Bătălie pentru apa grea: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Colonia: ARTA (213186) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
B Aii Baba și cei 40 de hoți: MUNCA 
(21 50 97) — 14; 17; 19,45, GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20,30.
B Trei tineri: PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
B Yankeii: LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
B Tess: BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 12,15; 
16; 19,15, la grădină — 20,15.
B Safari Express: AURORA (35 04 66)

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 20,45.
B în arșița nopții: COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
B Pilot de formula 1: COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
IE Polițist sau delincvent: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
K Desene animate — 9; 10,30; Parisul 
vesel — 12; 14; 16; 18; 19,45; DOINA 
(16 35 33).
B Acel blestemat tren blindat: EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
B Colosul din Rliodos: FAVORIT 
(45 3170) — 9; 12; 16,30; 19,30.
B Contrabandiștii din Santa Lucia: 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19,30, FLACARA (20 33 40) — 15,30;
17,30; 19,30.

B O fată fericită: GIULEȘTI (17 55 48)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
B Sphinx: GRFVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B Provocarea dragonului: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
S3 Corleone: GRADINA ARTA
(21 31 86) — 20,30.
B Transamerica Express: ARENELE 
ROMANE (75 77 20) — 20,15.
E3 Atac împotriva lui Rommel: GRA
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 20,15.
fi Bonner fiul: GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 20,30.
B Apașii: GRADINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20,15.
B Teheran »43: PARC HOTEL (17 08 58)
— 20,15.

• BACTERIILE Șl ME
TALURGIA. în localitatea 
Dgtiarka (U.R.S.S.) funcționează 
o uzină metalurgică în care nu 
există nici furnale, nici cuptoare 
Martin. Activitatea în secțiile 
productive nu este însoțita de 
zgomotele caracteristice produc
ției metalurgice. Nu se simte 
nici căldura caracteristică pre
zenței cuptoarelor, deoarece ro
lul focului a fost preluat de bac
terii. Minereul de cupru extras 
din apropierea întreprinderii se 
prelucrează simplu, uzina dispu- 
nînd de un rezervor de apă sub
teran în care trăiesc și se în
mulțesc bacteriile cunoscute sub 
numele de „tiobacilus ferroxi- 
dans“ ; prin pompare in vase pe 
fundul cărora se află plăci de 
fier se declanșează reacția ce 

substituie întregul proces de 
prelucrare.

• INTERFERON - 
DIN DROJDIA DE BERE. 
Specialiștii de Ia societatea Sun- 
tory din Japonia au reușit să 
producă interferon (o substanță 
cu remarcabile proprietăți anti- 
virale, sintetizată în organism), 
de tip gama cu ajutorul unei 
gene a drojdiei de bere, proce
deu considerat ca fiind o pre
mieră mondială. Interferonul 
gama este de 100—200 de ori mai 
eficient decît interferonul de ti
purile alfa sau beta. Oamenii 
de știință niponi au anunțat că 
vor face cunoscute detaliile teh
nice in cadrul unui simpozion 
internațional de biotehnologie, 
care va avea loc la mijlocul 
lunii septembrie la Kansas City.

• LUXEMBURGHEZA 
- LIMBĂ OFICIALĂ. 
Luxemburg a fost adoptată o 
lege în virtutea căreia noua limbă 
oficială a țării devine „luxem
burgheza" („Letzebuergesch") — 
limba maternă a majorității celor 
360 000 de locuitori ai Marelui 
Ducat. Astfel, luxemburgheza, 
care ocupă un loc bine stabilit 
în filologia germanică, capătă 
„drepturi egale" cu franceza și 
germana, cele două limbi ofi
ciale de pină acum din Luxem
burg.

• IMPORTANTĂ DES
COPERIRE PALEONTO
LOGICĂ. La Nairobi a fost 
anunțată descoperirea, în zona 
colinelor Samburu din partea

■—“.Vi—"9

RETUTlNEîEN!
centrală a Kenyei. a maxilarului 
superior al unui hominid ce a 
trăit cu aproximativ opt mili
oane de ani în urmă. Descope
rirea a fost făcută de un grup 
de cercetători condus de omul 
de știință nipon Hidemi Ishida. 
După cum a apreciat directo
rul muzeelor naționale din Ke
nya, Richard Leakey, va fi ne
cesar un interval de șase luni 
pentru a se determina vechimea 
exactă a acestui maxilar, pe 
care s-au păstrat cinci dinți in- 
tacți. El a declarat că descope
rirea este de o „imensă impor
tanță", deoarece vechimea pre- 
zumată a maxilarului se situea

ză pe la mijlocul unui inter
val de timp cu limitele cu
prinse intre 4 și 14 milioane de 
ani in urmă, perioadă ce con
stituie o lacună în cunoștințele 
celor ce studiază originea o- 
mului.

• STEJARUL LUI RO
BIN HOOD. Cel mai f^- 
mos copac din Anglia, stejarul 
scorburos de 500 de ani despre 
care se spune că ar fi servit de 
ascunzătoare lui Robin Hood, a 
supraviețuit incendiului ce a cu
prins parcul-rezervație naturală 
din Nottingham, transmite agen

ția Reuter. Pompierii au luptat 
timp de opt ore cu flăcările, 
reușind să salveze pădurea și 
„Marele Stejar", care a fost, nu 
de puține ori, așa cum arată le
genda, refugiul eroului popular 
evocat de Walter Scott in scrie
rile sale.

® GENETICA ÎN SPRI
JINUL AGRICULTURII.In 
următorii 5 ani, Japonia va 
realiza un program de expe
riențe genetice care urmărește 
Crearea de soiuri de plante și 
rase de animale mai productive, 
pentru a se reduce dependența 
țării față de importul de ali
mente. Japonia importă în pre
zent aproximativ 70 la sută din 
cereale, peste 90 la sută din 

legume și peste 20 la sută din 
necesarul de carne. Autoritățile 
intenționează să înființeze în „o- 
rașul științei" Tsukuba, de lingă 
Tokio, noi laboratoare pentru 
experiențele genetice. Se urmă
rește în primul rînd obținerea 
de plante mai rezistente la 
frig, care să contribuie la eco
nomisirea de energie în nume
roasele sere din Japonia.

® TERAPEUTICĂ E- 
LECTRONICÂ. O metodă 
eficace de combatere a sterili
tății feminine de origine hormo
nală a fost pusă la punct de 
către specialiști bulgari. Este 
vorba de un aparat electronic 
ale cărui unde stimulează hipo- 
talamusul, zonă a creierului 

care controlează funcționarea 
tuturor glandelor endocrine.

• RATA CRIMINALI
TĂȚII ÎN CREȘTERE. Cri- 
minalitatea în statul american 
New Jersey crește în ritm ac
celerat. Potrivit datelor publica
te recent de poliția statului, in 
anul 1981 numărul delictelor 
grave în New Jersey a crescut 
cu 5 la sută față de anul pre
cedent. Anul trecut, în New Jer
sey s-au produs la fiecare 24 de 
ore, in medie, o omucidere, 3 
violuri, 52 de atacuri cu mina 
armată și 68 de jafuri, precum 
și alte delicte „mai mici". Presa 
americană relevă că ritmul de 
creștere a criminalității în acest 
stat american este considerabil 
mai ridicat decît media pe tari.



PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI Adunarea festiva de la Hanoi

ACȚIUNI ÎN SPRIJINUL
PĂCII Șl DEZARMĂRII

Se extinde mișcarea pentru 
înghețarea armelor 

nucleare
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Consiliul municipal al orașului 
Denver (Colorado, S.U.A.) a adop
tat o rezoluție care cere înghețarea 
producției și amplasării de arma
ment nuclear. Rezoluția cere, de a- 
semenea, reprezentanților statului 
Colorado în Congresul S.U.A. să ac
ționeze' în vederea realizării acestui 
obiectiv, informează agenția Asso
ciated Press.

Vorbind în fața uniți numeros pu
blic adunat in sala de consiliu pen
tru a. sprijini adoptarea rezoluției, 
consilierul King Trimble a expri
mat nemulțumirea concetățenilor 
săi față de programul guvernului 
in domeniul înarmărilor.

cursul căreia vor fi organizate o 
serie de manifestări pentru pace.

La un miting desfășurat în ora
șul Ludwigshafen, în landul Re- 
nania Palatinat, vorbitorii s-au 
pronunțat împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie.de acțiune pe teritoriul 
R.F.G.

cu prilejul Zilei naționale a R. S. Vietnam
HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi 

s-a desfășurat miercuri, o adunare 
festivă consacrată Zilei naționale a 
R.S. Vietnam — 2 septembrie. La 
adunare au fost prezenți Le Duan,

secretar general al C.C. al P.C. ...
Vietnam, alți conducători de partid și 
de stat. Despre semnificația eveni
mentului sărbătorit a vorbit To Huu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S. Vietnam.

din

ORIENTUL MIJLOCIU

I
1

al Partidului Comunist Chinez
I

CELUI DE-AL XII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

i• Ieri, ultimul grup de combatanți palestinieni a părăsit Bei
rutul • la Atena, convorbiri între Yasser Arafat și premierul 
Andreas Papandreu • Președintele Hosni Mubarak : ,,Tre
buie făcut totul pentru rezolvarea problemei palestiniene" 

o Declarații în perspectiva

Dragi tovarăși, Preocupîndu-se de edificarea cu succes a socialismului 
Pe pămîntul românesc, Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă acționează statornic pentru oprirea agravării 
situației internaționale, statornicirea unui climăt de pace și 
înțelegere între popoare, pentru soluționarea probleme
lor conflictuale dintre state numai și numai pe cale po
litică, prin tratative, renunțarea cu desăvîrșire la politica 
imperialistă de forță și amenințarea cu folosirea forței, 
pentru reluarea politicii de destindere și colaborare, de 
respect al independenței naționale și pace.

De-a lungul anilor, între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez. între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză s-au dezvoltat relații 
trainice de prietenie și colaborare reciproc avantajoase, 
bazate pe principiile de neclintit ale independenței și su
veranității, deplinei . egalități, respectului reciproc și so
lidarității internaționale. La evoluția continuu ascendentă 
a acestor relații o contribuție hotăritoare au adus-o întîl- 
nirile între conducătorii partidelor și statelor noastre, care 
au deschis de fiecare dată noi perspective adincirii și ex
tinderii prieteniei și colaborării pe multiple planuri 
româno-chineze. Rezultatele deosebit de fructuoase ale con
vorbirilor prilejuite de vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu în Republica Populară 
Chineză din aprilie a.c. au pus din nou în evidență do
rința comună de a asigura toate condițiile pentru ca rela
țiile româno-chineze să cunoască in continuare o puter
nică înflorire, pe măsura posibilităților sporite pe care le 
oferă dezvoltarea economico-socială a celor două țări ale 
noastre.

Reafirmăm și cu acest prilej încrederea nestrămutată că, 
âcțioriînd împreună, in spiritul înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară Chineză vor cu
noaște o dezvoltare continuă, spre binele și în interesul 
popoarelor român și chinez, al cauzei generale a socialis
mului, independenței, 
poarelor.

Vă adresăm, dragi 
rarea lucrărilor celui 
Comunist Chinez,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 

.Ceaușescu, adresăm delegaților la cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Chinez, tuturor comu
niștilor și poporului chinez prieten cele mai cordiale felici
tări și un cald salut tovărășesc.

Eveniment de importanță deosebită în viața comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii chinezi, înaltul forum al 
partidului dumneavoastră este chemat să facă bilanțul 
activității de construire a socialismului în Republica Popu
lară Chineză, să stabilească programul dezvoltării viitoare 
a țării, menit să asigure bunăstarea și fericirea poporului 
chinez.

Comuniștii români, întregul nostru popor dau o înaltă 
apreciere succeselor remarcabile dobindite de harnicul po
por chinez, sub conducerea partidului său comunist, în 
înfăptuirea obiectivului propus — de a transforma patria 
intr-un puternic stat socialist, dispunînd de o agricultură, 
industrie, apărare și știință moderne, cu noi realizări în 
ridicarea continuă a nivelului de viață materială și spiri
tuală a celor ce muncesc. Apreciem? de asemenea, rolul 
tot mai important al Republicii Populare Chineze in viața 
internațională, in soluționarea marilor probleme ale con
temporaneității, in lupta împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, a colonialismului și neocolonialismului, 
pentru cauza libertății și independenței popoarelor, pentru 
pace și progres social.

Bucurîndu-ne sincer pentru realizările dobîndite de oa
menii muncii din țara dumneavoastră pe frontul construc
ției socialiste, vă urăm, dragi tovarăși, noi și tot mai mari 
succese in opera de dezvoltare și înflorire continuă a 
patriei.

în prezent:, poporul român, strins unit în jurul Partidului 
Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, acționează neobosit pentru în
făptuirea Programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, pentru realizarea unei noi calități a muncii 
vieții, creșterea continuă a nivelului de viață materială 
spirituală a celor ce muncesc.

reuniunii arabe la nivel înaltPentru continuarea 
procesului de destindere
HELSINKI 1 (Agerpres). — în 

comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii miniștrilor afa- 

. cerilor externe din țările nordice 
— Danemarca. Finlanda, Islanda, 
Norvegia și Suedia — este expri
mată profunda îngrijorare a parti- 
cipanților in legătură cu agravarea 
situației politice și economice in
ternaționale. Totodată, miniștrii 
s-au pronunțat pentru continuarea 
procesului de destindere și pentru 
încheierea cu succes a reuniunii de 
la Madrid a C.S.C.E.

Comunicatul relevă că unica mo
dalitate de depășire a actualelor 
dificultăți din relațiile internațio
nale este un dialog larg între toate 
statele. Totodată, este exprimată 
speranța că tratativele sovieto- 
americane privind limitarea arma
mentelor strategice în Europa, ca 
și alte forumuri legate de contro
lul asupra înarmărilor și de dezar
mare. vor contribui la îmbunătăți
rea climatului din relațiile inter
naționale în ansamblu.

„Săptămîna păcii" 
in R.F. Germania

BEIRUT 1 (Agerpres). — Miercuri 
a părăsit Beirutul ultimul grup de 
combatanți palestinieni format din 
1 000 de oameni, plecind pe mare 
spre Siria, informează agenția pa
lestiniană de știri W.A.F.A.

După cum menționează 
ultimul grup de combatanți 
nieni care au luat parte la 
Beirutului a fost însoțit la 
in portul capitalei Libanului 
de libanezi și palestinieni, 
aceștia aflîndu-se și membrii fami
liilor celor care urmau să plece.

agenția, 
palesti- 
bătălia 
plecare 
de mii 
printre

BONN 1 (Agerpres). — Marile 
centre industriale ale R. F. Ger
mania — orașele Hamburg, Bre
men, Frankfurt pe Main. Stuttgart 
și altele — au fost, miercuri, gaz
dele unor ample manifestații împo
triva înarmărilor, pentru pace și 
dezarmare.

Sub deviza „Hamburgul trebuie, 
să fie-declarat oraș denuclearizat", 
numeroși locuitori ai marelui port 
vest-german, dar și persoane ve
nite din centre industriale din nor
dul țării au demonstrat pe străzi, 
inaugurînd „Săptămîna păcii", în

ALGER 1 (Agerpres). — Un contin
gent de aproximativ 550 de comba
tanți palestinieni a sosit marți seara 
în orașul algerian Tebessa. a anunțat, 
potrivit agenției France Presse, pos
tul de radio Alger. Combatanții pa
lestinieni au fost întîmpinați de ofi
cialități algeriene.

ATENA 1 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a sosit miercuri, la 
bordul vasului grecesc „Atlantis", 
în portul Phaleron din apropiere de 
Atena, fiind salutat de primul mi
nistru al Greciei, /ț-ndreas Papan- 
dreu, și de alte oficialități elene.

Răspunzînd unor întrebări ale zia
riștilor la sosire — relatează agen
țiile internaționale de presă — 
Yasser Arafat a declarat că lupta 
pentru restabilirea drepturilor legi
time ale poporului palestinian va 
continua neabătut.

Tot în cursul zilei de miercuri, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. — care se află în Grecia la 
invitația guvernului elen — a avut o 
întîlnire cu primul ministru Andreas 
Papandreu.
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Inlre ocțiunile penlru pace si dezarmare desfășurate în ultima vreme în 
lume se înscrie și marea demonstrație din Berlinul occidental la care au 
participat reprezentanți a peste 45 de organizații sindicale, politice, de 
tineret și de femei. Aceleași organizații au dat publicității o declarație 
ce evidențiază importanța vitală a încetării cursei înarmărilor și a conti- 

nuării politicii de. destindere și pace

PARIS 1 (Agerpres). — Comba
tanții palestinieni au părăsit Beiru
tul in baza unui acord cu guvernul 
libanez, a declarat Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, intr-un interviu acordat 
cotidianului parizian ..Liberation'1. 
Bătălia de la Beirut și războiul din 
Liban au dovedit, cel puțin, că ni
meni nu poate lichida Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, a subli
niat Yasser Arafat.

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 1 (Agerpres). — 

într-un raport al ministrului Salva
dorian al apărării, colonelul Guil
lermo Garcia, se menționează că, in 
ultimele 12 luni, în această țară au 
fost organizate 20 de operațiuni ale 
armatei împotriva forțelor insurgen
te. soldate cu moartea a 1 073 de oa
meni din rîndul forțelor armate. De 
asemenea, în urma acestor opera
țiuni. 144 de militari au fost dați 
dispăruți.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Primul 
ministru libanez. Shafic Al-Wazzan, 
a declarat ziariștilor că Libanul a ce
rut aminarea reuniunii arabe la nivel 
înalt, prevăzută să înceapă la 6 sep
tembrie în orașul'marocan Fes:; re
latează agenția France Presse. Moti- 
vind această cerere, premierul liba
nez a menționat că la Conferința mi-

Un purtător de cuvînt al Frontului 
' Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) din Salvador a 
anunțat că forțele insurgente au re
mis. in'departamentul Morazan. din 
nord-estul țării, un număr de 52 de 
prizonieri de război reprezentanților 
Crucii Roșii Internaționale, alți 60 
de prizonieri continuind să fie reți
nuți in același departament.

niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Ligii Arabe, care a avut 
loc recent in orașul marocan Moham- 
media, au fost prezentate mai multe 
documente de lucru care necesită o 
perioâdă de studiu. Totodată, a adău
gat Wazzan, Libanul trece in prezent 
printr-o perioadă delicată ca urmare 
a încheierii unui mandat preziden
țial și a începerii unuia nou. în aces
te condiții, Libanul nu poate lua 
hotăriri majore, cu atjt mai mult cu 
cit ele angajează viitorul țării, a spus 
premierul libanez.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Elias Sarkis, l-a pri
mit miercuri pe ministrul'apărării al 
S.U.A., Caspar Weinberger, care face 
o vizită oficială la Beirut, relatează 
agenția M.E.N.

CAIRO 1 (Agerpres). — Președinr 
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
declarat că Statele Unite trebuie să 
facă tot ceea ce le stă in putință 
pentru a contribui la rezolvarea pro
blemei palestiniene, transmite agen
ția U.P.I.

Pe de altă parte, el a spus că toa
te fracțiunile din Liban trebuie să 
se așeze, la masa tratativelor pen
tru soluționarea problemelor aflate 
în fața țării.

RIAD 1 (Agerpres). — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite a declarat 
că țara sa nu insistă asupra adoptă
rii de către viitoarea întîlnire la ni
vel înalt arabă de Ia Fes a propu
nerilor cunoscute sub numele de 
..planul Fahd" privind o soluționa
re globală a situației din Orientul 
Mijlociu, relevă agenția saudită de 
presă S.P.A. După războiul din Li
ban, conflictul israeliano-arab a in
trat într-o nouă etapă, care necesită 
concepte și metode noi de luptă po
litică. a spus el. adăugind că Ara
bia Saudită insistă asupra necesității 
unei acțiuni arabe comune.

ADEN 1 (Agerpres). — La Aden a 
avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Socialist Ye- 
menit. într-o declarație de presă 
făcută la încheierea plenarei, secre
tarul general al C.C. al partidului, 
Aii Nasser Mohammed, a relevat că 
lucrările au fost consacrate proble
melor construcției de partid și eco
nomice, precum și situației din lu
mea arabă. \

Participants și-au exprimat spri
jinul deplin pentru lupta ponorului 
arab al Palestinei, sub conducerea 
O.E.P.. pentru înfăptuirea' drepturi
lor sale naționale legitime, inclusiv 
a dreptului la crearea unui stat pro
priu independent.

Remaniere guvernamentală în R.A. Egipt
CAIRO 1 (Agerpres). — Primul 

ministru egiptean. Fuad Mohieddin, 
a declarat că președintele Hosni 
Mubarak a decretat o remaniere gu
vernamentală, transmite agenția 
M.E.N. Premierul a precizat că re
manierea s-a datorat cererii unor 
miniștri de. a fi eliberați din funcție

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

belgia: O inițiativă de larg răsunet:
„Mișcarea pentru comune denuclearizate44
învestit cu împuterniciri speciale 

pină la finele anului, guvernul bel
gian a plasat și bugetul pe 1983 sub 
semnul austerității, 
oară în istoria 
premierul Wilfried 
cabinetul dispune 
speciale. Multe din 
dente s-au petrecut 
boi. Dar și perioada 
o consider tot o stare excepțională, 
avind in vedere problemele cu care 
sintem confruntați".

Intr-adevăr, după cum relata a- 
genția United Press International, 
„Belgia deține proporțional cea mai 
înaltă rată a șomajului printre cele 
zece națiuni din Piața comună. La o 
populație cu puțin sub 10 milioane 
(inclusiv străini), 453 000 oameni sint 
înregistrați șomeri, in timp ce alți 
100000 își caută de lucru, fără a fi 
înscriși în statisticile oficiale". Odi
nioară, Valonia — una din cele două 
mari provincii ale țării — era pri
ma regiune industrializată din Eu
ropa, unde pulsa din plin industria 
grea. Azi, oțelăriile și minele de 
cărbuni se zbat în mari dificultăți.

Format în decembrie 1981, actua
lul guvern de centru, alcătuit pe 
baza unei coaliții a partidelor social- 
creștin (flamand și valon) și liberal, 
s-a angajat să aplice o serie de mă
suri .drastice pentru „reconversiunea 
economică" și „renovarea rețelei in
dustriale". Spre a nu depinde de 
con'simțămintul parlamentului, cabi
netul și-a asigurat puteri excepțio
nale, astfel incit să poată promulga 
reforme economice prin decret regal. 
Curind după instalare, premierul W. 
Martens preciza că Belgia este con
fruntată cu cea mai gravă criză eco
nomică din ultimii 30 de ani, ceea 
ce necesită ample reforme pentru 
abordarea și soluționarea unor pro
bleme interconexe, cum sînt șoma
jul în creștere, ratele ridicate ale 
dobînzilor, deteriorarea deficitului 
din sectorul public, creșterea verti
ginoasă a datoriei naționale, care se 
ridică Ia 6 000 dolari pentru fiecare 
bărbat, femeie și copil.

Programul de austeritate practicat 
in lunile de guvernare ale noii coa
liții a urmărit in mare frinarea con
sumului și încurajarea investițiilor 
in industrie. Veniturile au fost re
duse în medie cu 3 
decretate măsuri de 
riilor. a cheltuielilor 
rile sociale. Francul

. rit o devalorizare de
Proiectul de buget pe 1983 preco-

„Este a zecea 
Belgiei — preciza 

Martens — cind 
de împuterniciri 
cazurile prece- 
în timp de răz- 
prin care trecem

la sută, au fost 
limitare a sala- 
pentru asigură- 
belgian a sufe- 

8.5 la sută.

nizează măsuri mai severe de strîn- 
gere a curelei.
prezentate — scrie 
Zeitung" — indică 
belgienilor li se cer 
derabile". 1983 este 
reducerii accelerate a deficitului bu
getar. Datoriile nou contractate vor 
insuma 445 miliarde franci belgieni, 
ceea ce corespunde cu 10,5 la sută 
din produsul național brut (anul tre
cut datoriile nou contractate au re
prezentat 11,4 la sută din produsul 
național brut, în timp ce pentru 1982 
se estimează ' că vor reprezenta 12,7 
la sută). Țelul declarat al autorită
ților este reducerea, pină în 1985, a 
datoriilor statului la 6.9 la sută din 
produsul național. Rata inflației ar 
urma să fie menținută în limite de 
8—9 la sută.

Pe frontul șomajului, situația se 
menține aproape neschimbată. Pre
viziunile indică un număr de 538 000 
șomeri
149 935 de tineri sub ____ ___ ____
în căutare de slujbe, rata șomajului 
atingînd 11,1 la sută 
activă a țării. Tot în 
înregistrat și un record al falimen
telor — 283 de întreprinderi și-au 
încetat activitatea.

Deciziile concrete asupra capitole
lor principale ale bugetului pe 1983 
au fost amînate după alegerile co
munale din 10 octombrie spre a se 
evita tensiunile între membrii coa
liției și eventualele reacții negative 
ale corpului electoral. Reluarea' ac
tivității parlamentare va da ocazia, 
desigur, unei examinări mai atente 
a prevederilor bugetare de către 
partidele aflate în opoziție.

Primele măsuri, de austeritate au 
provocat, după cum se știe, tulbu
rări în orașele Liege și Charleroi, 
afectate grav de depresiune, unde 
poliția a intervenit pentru a împrăș
tia coloanele muncitorilor protesta
tari. în criticile exprimate de parti
dele de opoziție și de sindicate se 
afirmă că măsurile de austeritate nu 
prevăd și acțiuni concrete de creare 
a noi locuri de muncă, de absorbire a 
șomajului. în ciuda avantajelor fi
nanciare oferite economiei particu
lare, aceasta — susțin liderii sindi
cali — nu a contribuit cu nimic la 
combaterea șomajului.

în acest context, a stîrnit aprige 
controverse proiectul de reutilare a 
forțelor aeriene belgiene și de mo
dernizare a armamentului altor uni
tăți militare. Unii specialiști apre
ciază că „armata belgiană, echipată

„Normele bugetare 
„Neue Ziircher 
cu claritate că 
sacrificii consi- 
declarat anul

în 1983. în luna iulie a.c.,
’ 25 de ani erau

din populația 
luna iunie s-a

cu material american, dispune de 
stocuri importante de muniții 
(A.F.P.)", iar „înlocuirea avionului 
«Mirage V« de fabricație franceză 
cu aparatul american «F 16» nu este 
urgentă din punct de vedere mili
tar", deși disputele între cei doi 
furnizori străini pentru această co
mandă se desfășoară cu înverșunare, 
avind in vedere „miza" afacerii.

în general, opinia publică belgia
nă consideră că măsurile de auste
ritate nu asigură o repartizare judi
cioasă și echitabilă a eforturilor' și 
sacrificiilor in rindțrrile tuturor ca
tegoriilor populației și a tuturor sec
toarelor de activitate. Cu alte cu
vinte, reducerile, aplicate sectoarelor 
sociale nu afectează, in. egală, măsură 
și cheltuielile militare. După opinia 
militanților pentru pace, sporirea 
șau chiar menținerea la actualele 
proporții a alocațiilor pentru înar
mări. sînt de natură să anihileze in 
mare parte eforturile de redresare 
economică și de asanare a finanțe
lor statului, a căror principală po
vară o suportă 
lâției 
luptă pentru pace, dezvoltare și li
bertate din Belgia", care reunește 
peste 20 de organizații democratice, 
a protestat împotriva pregătirilor 
pentru amplasarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
țării,, evidențiind marile pericole ce 
le implică sporirea arsenalelor nu
cleare pentru securitatea poporului 
belgian și a celorlalte popoare euro
pene, efectele lor profund negative 
în viața economică și socială pe 
plan local și național. După cum s-a 
anunțăt, de o largă audiență' se 
bucură în Belgia „Mișcarea pentru 
comune denuclearizate", prin care 
organele locale ale puterii de stat 
au declarat că pe teritoriile admi
nistrate de ele nu vor fi admise 
amplasarea sau transportarea arme- ' 
lor atomice. De pe acum, peste 130 
de localități belgiene s-au alăturat 
acestei inițiative.

După cum menționa un ziar bel
gian. „nu este nevoie să fi făcut 
studii de specialitate pentru a-ți da 
seama că economia nici unei țări nu 
poate suporta la nesfirșit ruinătoarea 
cursă a înarmărilor". într-adevăr, 
reconversiunea cheltuielilor militare 
spre domeniile activităților pașnice 
ar furniza tuturor țărilor vaste re
surse pentru rezolvarea problemelor 
economice și sociale presante.

și asumării de către alți membri ai 
echipei ministeriale a altor sarcini.

Au fost numiți cinci noi miniștri : 
Youssef. Sabri Abu Taleb, 
de stat pentru dezvoltare populară, 
Wagih Shendi. ministrul investițiilor 
și cooperării internaționale. Mustafa 
Kamel El Said, ministrul economiei 
și comerțului exterior, Mamdouh 
Attia, ministrul justiției, și Tawfik 
Abdu Ismail, ministrul 
aviației civile.

Premierul Mohieddin 
mareșalul Mohamed 
Abu Ghazala va cumula funcțiile de 
viceprim-ministru și ministru al 
apărării naționale și producției mili
tare. iar Mustafa Kamal Hilmy — 
de viceprim-ministru pentru servicii 
și minisțru al educației și cercetării 
științifice)

în cadrul remanierii, șapte miniștri 
au părăsit cabinetul.'

Membrii noului guvern au depus 
miercuri jurămintul in fața pre
ședintelui Hosni Mubarak.

ministru

turismului și
a adăugat că 
Abdel Halim

<t

păcii, progresului și bunăstării po-
și
Și

tovarăși. succes deplin în desfășu- 
de-al XH-lea Congres al Partidului

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

majoritatea popu-
muncitoare. „Comitetul de

Petre STANCESCU

Lucrările șed
BEIJING 1 (Agerpres). — Lâ Bei

jing au început, miercuri, lucrările 
celui de-al XII-lea Congres națio
nal al Partidului Comunist Chinez, 
la care sint prezenți 1 545 delegați — 
relatează agenția China Nouă. Pe 
ordinea de zi a congresului figu
rează prezentarea raportului de ac
tivitate al Comitetului Central ; dez-

VARȘOVIA

Wladyslaw Gomulka 
a încetat din viață

s

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.M.U.P. anunță 
că, la 1 septembrie, a încetat din 
viață Wladyslaw Gomulka, secretar 
general al C.C. al Partidului Munci
toresc Polonez în perioada 1943—1948 
și prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez intre anii 
1956 și 1970, transmite agenția polo
neză P.A.P.

întîlnire a țărilor 
din „prima linie44

HARARE 1 (Agerpres). — Liderii 
celor cinci țări din „prima linie", care 
sprijină lupta poporului din Nami
bia, sub conducerea Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest, și 
populația neagră din Africa de Sud 
se vor intruni simbătă în capitala 
Zambiei,

Șefii de stat ai Angolei, Mozambi- 
cului, Tanzaniei și Zimbabwe urmea
ză să aibă convorbiri cu președintele 
Zambiei, Kenneth David Kaunda, re
feritoare la progresele realizate în ce 
privește accesul Namibiei ia indepen
dență. precum și in legătură cu agre
siunea Republicii Sud-Ăfricane împo
triva țărilor din „prima linie".

inței inaugurale
baterea și adoptarea noului statut al 
partidului ; alegerea noilor organe 
de conducere.

Cuvintul de deschidere a lucrări
lor. congresului a fost rostit de Deng 
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, care a subliniat impor
tanța deosebită a acestui forum al

comuniștilor chinezi in viața parti
dului și a tării.

IIu Yaobang, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, a prezentat Raportul 
de activitate al Comitetului Central 
intitulat „Să creăm o situație nouă 
in toate domeniile modernizării so
cialiste".

Lucrările congresului continuă.

Plenara C. C. al Partidului Muncii din Coreea
1 (Agerpres). — Agen- 
A.C.T.C. anunță că sub

PHENIAN 
ția coreeană 
președinția tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al P.M.C., 
în orașul Hamhung. important cen
tru industrial al R.P.D. Coreene, 
s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
care a dezbătut probleme legate de 
creșterea producției de metale nefe
roase. introducerea tehnologiei mo
derne în industria constructoare de 
mașini.

Secretarul
dului, Kim
violare.

Plenara a 
și So Yun Sok membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C. Kim Du 
Nam și Chon Byong Ho au fost aleși 
membri supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.C.

★
Tovarășul Kang Song San a fost 

numit prim-vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene.

general al 
Ir Sen, a

C.C. al parti - 
rostit o cu-

ales pe Choe Yong Ițim

LA REUNIUNEA DE LA LONDRA

Preocupare profundă față de dificultățile economiei mondiale
LONDRA 1 (Agerpres). — Miniș

trii de finanțe din țările membre ale 
Commonwealth-ului britanic și-au 
exprimat preocuparea profundă pen- 
tru actualul stadiu al economiei 
mondiale și tensiunile în creștere 
din sistemul financiar internațional, 
în comunicatul publicat la încheie
rea lucrărilor reuniunii de la Lon
dra consacrată examinării agendei 
Adunării anuale a Fondului Mone
tar Internațional și Băncii Mondia
le, programată să inceapă la 6 sep
tembrie, la Toronto, se apreciază — 
potrivit agențiilor Reuter și Associa
ted Press — că recesiunea in țările

occidentale 
continuare -,. 
vele pentru 
majoritatea 
voltare, în special în cele cu venituri 
reduse, rămin întunecate, oferind 
prea puține speranțe milioanelor de 
oameni care trăiesc într-o . sărăcie 
absolută". Miniștrii de finanțe subli
niază necesitatea urgentă a. adoptă
rii de măsuri care să încurajez® 
creșterea economică și stabilitate: x 
schimburilor valutare și relevă că 
întregul cadru al sistemului de coo
perare economică internațională tre
buie să sufere transformări radicale.

industrializate este în 
„severă", iar „perspecti- 
o creștere economică in 
țărilor in curs, de dez-

GENTIILE DE PRESA

o practică cu efecte dăunătoare pentru țările in 
CURS DE DEZVOLTARE. La Geneva s-au deschis lucrările grupului in- 
terguvernamental de experți care examinează probleme ale racolării for
ței de muncă, in special a celei cu înaltă calificare, din țările in curs de 
dezvoltare, de către țările dezvoltate industrial din Occident. Grupul a 
fost constituit din inițiativa Conferinței O.N.U. pentru Comerț și Dezvol
tare (UNCTAD). EXperț.ii O.N.U. relevă că in numai doi ani — 1971 și 
1972 — pierderile înregistrate de statele in curs de dezvoltare din cauza 
emigrării spre S.U.A. a unor oameni de știință, medici, ingineri au fost 
de 646,5 milioane de dolari, in vreme ce profitul realizat de economia 
americană din folosirea în S.U.A. a 
arde de dolari.

acestor specialiști a depășit 1,7 mili-

Trust of India. Situația din aceste 
două state s-a agravat marți, cind 
numeroase fluvii, intre care Gange, 
au inundat regiuni întregi. Ultimele 
estimări menționează peste 1,5 mi
lioane de sinistrați. Un comunicat 
oficial al guvernului indian a anun
țat că primul ministru, Indira 
Gandhi, a alocat pentru victimele 
inundațiilor 2,5 milioane rupii (circa 
300 000 dolari) din, fondul național 
de ajutorare.

cu
Manifestări culturale 
participare românească

LA ESSAQUIRA (MAROC) 
încheiat manifestările festiva- 
cultural al provinciei cu ace-

s-au 
lului
lași nume. , la care a participat și o 
formație de muzică populară româ
nească. La spectacol au asistat gu
vernatorul provinciei, președintele 
consiliului municipal și alte perso- 

• nulități locale. A fost prezent am
basadorul țării noastre in Maroc, 
Ovidiu Popescu. Cei prezenți au dat 
o înaltă apreciere muzicii populare 
românești și virtuozității interpre- 
ților.

• LA CIUDAD DE MEXICO a 
luat sfir.șit cel de-al II-lea Festival 
internațional de poezie, la care au 
participat poeți de prestigiu din în
treaga lume. Din România a parti
cipat poetul Marin Sorescu.

CONCENTRĂRI DE TRUPE SUD- 
AFRICANE LA GRANIȚA ANGO- 
LEI. De-a lungul frontierei Nami
biei, în apropierea teritoriului an
golez, sint concentrați 30 000 de sol
dați sud-africani, a anunțat, potrivit 
agenției France Presse, Ministerul 
angolez al Apărării. Trupele regi
mului de la Pretoria sînt echipate 
cu artilerie grea și dispun de 300 
de blindate și de o importantă aco
perire aeriană, ca și de elicoptere 
pentru transportul trupelor, se in
dică din aceeași sursă.

•CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN ȚĂ
RILE C.E.E. Prețurile de consum au 
marcat noi creșteri in luna iunie în 
țările membre ale Comunității Eco
nomice (vest-) Europene, anunță a- 
gențiile internaționale de presă, ci
tind statisticile C.E.E. publicate la 
Bruxelles. Pe ansamblul ultimelor 12 
luni, creșterea . prețurilor de con
sum in țările C.E.E. a fost in medie 
de 11,1 la sută.

COMBATEREA TERORISMULUI
ÎN ITALIA. De la' începutul anu-
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lui și pină în prezent, poliția ita
liană a arestat 358 de teroriști, față 
de 196 in aceeași perioadă a anului 
trecut, a declarat ministrul de in
terne, Virginio Rognoni, informează 
agenția ANSA. Rognoni a prezentat 
în Senat un raport referitor' la re
centele atacuri asupra unor cazărmi 
din Latium și Campania comise de 
grupări teroriste in scopul sustra
gerii de armament. Cu acest prilej, 
Rognoni a prezentat rezultatele mă
surilor de combatere a terorismului, 
flagel care ' cunoaște o nouă fază 
de recrudescență in Italia.

NINSORI ÎN INDONEZIA. Cel 
puțin 108 persoane au murit de 
foame în această lună, in provincia 
Irian Jaya din estul Indoneziei, 
unde ninsori puternice au izolat 
mai multe sate. Echipe de salvare 
ale armatei au fost trimise pentru 
a acorda ajutor sutelor de oameni 
din districtul Kurima, izolat de 
peste două' săptămini.

PUTERNICELE PLOI TORENȚIA
LE care au căzut in ultimele zile 
asupra unor zone întinse din sta
tele americane Kentucky. Tennes
see și Indiana au provocat 
inundații. In unele locuri 
grindină; iar- viteza vintului a a- 
tins 100 km/oră. în statul Iowa, 
patru persoane și-au pierdut viața 
cind un avion s-a prăbușit din 
cauza furtunii.

mari 
a căzut

CONSILIUL ECONOMIC
PREM AL IRANULUI a aprobat 
planul pe cinci ani de dezvoltare 
economică, socială și culturală a 
țării — informează agenția naționa
lă de presă iraniană, I.R.N.A.

INUNDAȚIILE DIN INDIA. Ca 
urmare a inundațiilor provocate de 
abundente ploi musonice, cel puțin 
58 de persoane și-au pierdut viața 
în statul indian Orissa și tot atitea 
au pierit in statul Uttar Pradesh, 
ridicind numărul total al morților 
la 158 — informează a nția Press

Exerciții
TOKIO 1 (Ager

pres). — Milioane de 
japonezi’ din 10 pre
fecturi au participat, 
miercuri, Ia exercițiile 
de simulare a unui 
cutremur devastator, 
organizate de Comite
tul Central pentru 
prevenirea consecin
țelor calamităților na
turale. prezidat de 
primul ministru ni
pon. Zenko Suzuki? 
informează agenția 
Associated Press. A- 
semenea exerciții au

antiseismice în Japonia
loc în fiecare an, la 1 
septembrie, data cind, 
in 1923, s-a înregis
trat marele cutremur
— aproximativ 8 gra
de pe scara Richter
— din zona . Kanto. 
unde se află orașele 
Tokio. Kawasaki și 
Yokohama. care a 
provocat peste 140 000 
de victime și a distrus 
peste 2.5 milioane lo
cuințe. Seismologii ni
poni. bazindu-se ne 
statistici și pe ultime
le cercetări geologice,

apreciază că în regiu
nea situată de-a lun
gul coastei Pacificu
lui, unde trăiesc pes
te 60 la sută din 
cele 118 milioane lo
cuitori și se află cele 
mai mari centre urba
ne și economice japo
neze — ar 
înregistrat, 
înainte, in 
meni, un 
devastator, 
lui de la 1 
1923.

putea fi 
de acum 
orice mo- 
cutremur 

similar ce- 
septembria
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