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LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R

Toate forțele satelor
puternic angajate la recoltarea

culturilor de toamnă
Primele zile ale lunii septembrie au 

marcat, practic, trecerea la o nouă 
etapă a muncilor agricole : cam
pania recoltării culturilor de toamnă. 
Pentru a ilustra volumul mare de lu
crări pe care îl au de realizat în aceas
tă perioadă oamenii muncii din agri
cultură, precizăm doar că într-un timp 
relativ scurt trebuie strînsă, trans
portată și depozi
tată recolta de 
toamnă de pe mai 
bine de 4 milioa
ne de hectare, de 
pe care urmează 
ră se obțină o

..ti tale totală de 
produse de circa 
42 milioane 
fără a mai 
de resturile 
tale și 
furajere destinate 
zootehniei.

Tocmai pornind 
de la însemnăta
tea pe care o are 
stringerea la timp 
și fără pierderi 
a recoltelor de 
toamnă, la recen
ta consfătuire de 
lucru de la C.C. 
al P.C.R. consa
crată problemelor 
din agricultură, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras 
atenlia asupra ne
cesității folosirii 
la maximum a 
mijloacelor mecanice și a forței de 
muncă, asigurindu-se pretutindeni, 
în toate unitățile agricole, in 
activitatea tuturor organelor agri
cole, un înalt spirit de disciplină 
și răspundere în desfășurarea cam
paniei agricole de toamnă. „Este ne
cesar să luăm măsuri deosebite — 
sublinia secretarul general al parti
dului — pentru stringerea și depozi
tarea corespunzătoare a recoltelor, în 
așa fel incit să putem asigura cu tot 
ce este necesar aprovizionarea popu
lației și toate necesitățile statului". 
Tocmai de aceea, sarcina de cea mai 
mare răspundere ce revine acum 
organizațiilor de partid de la sate, 
consiliilor populare este aceea de a 
mobiliza mecanizatorii, cooperatorii, 
pe toți locuitorii comunelor, indife-

rent de locul lor de muncă, 
gerea intr-un timp cit mai 
depozitarea în bune condiții a re
coltei. Orice aminare a culesului, 
dacă ținem seama că vremea începe 
să devină instabilă în acest anotimp, 
poate să genereze pierderi de produc
ție. ceea ce sub nici un motiv nu 
trebuie admis 1 Interesele economiei

la strin- 
scurt și

tone, 
vorbi 
vege- 

plantele

® Pînă îa sfîrșitul acestei săptămîni să se 
încheie recoltarea florii-soarelui și în maximum 
două zile - strînsul fasolei pentru boabe, inului 
și cînepei

© Pretutindeni să se intensifice culesul le
gumelor, cartofilor și fructelor, livrarea acestor 
produse la fondul de stat

® Să se treacă imediat la recoltarea porum
bului pentru boabe, cu prioritate pe terenurile 
ce sînt destinate însămînțării orzului și griului

® De la 10 septembrie să înceapă strînge- 
rea sfeclei de zahăr, potrivit graficelor stabilite

® în fiecare unitate, munca să fie organiza
tă în formații complexe de mecanizatori și coo
peratori, pe baza unor programe precise de lu
cru

naționale, ale producătorilor agricoli, 
ale bunei aprovizionări a populației 
cer ca recolta acestui an să fie strin- 
să cit mai repede și cu maximă grijă 
gospodărească.

• Cea mai urgentă sarcină în mo
mentul ’ * ' '
coltării 
această 
gatoriu 
dețele cultivatoare. Subliniem aceas
tă cerință întrucit, deși in toate 
zonele țârii floarea-soarelut a ajuns 
la maturitate, ritmul în care s-a des
fășurat săptămîna trecută recoltarea 
acestei culturi a fost necorespunză
tor. Pînă luni dimineața, floarea- 
soarelui a fost strînsă doar de pe 
35 la sută din suprafața cultivată. Cu 
deosebire se impune să fie accelerat

de față este grăbirea re- 
florii-soarelui, 

lucrare să se încheie obli- 
pînă simbătă în toate ju-

pentru ca

ritmul de recoltare în județele Dolj, 
Tulcea, Călărași, Buzău, Mehedinți, 
Vrancea, unde culturile se află în
tr-un stadiu avansat de maturitate și 
orice întirziere poate duce la scutu
rarea semințelor. Concomitent cu fo
losirea mijloacelor mecanice, 
nevoie ca floarea-soarelui să 
strînsă și manual, de către echipe de 

cooperatori, mai 
ales pe parcelele 
unde semințele au 
umiditate ridicată, 
astfel îneît culesul 
să se desfășoare 
mai repede și în 
orice condiții. Este 
necesar, totodată, 
ca pentru depozi
tarea recoltei să 
fie folosite toate 
spatiile disponibile 
de Ia sate și să se 
ia măsuri pentru a 
se asigura solari- 
zarea semințelor 
cu o umiditate 
mai ridicată.

Tot pe primul 
plan ai urgențe
lor se situează 
și recoltarea fa
solei pentru boa
be. care în mod 
normal trebuia în
cheiată pînă acum. 
Culesul trebuie 
mult intensificat 
îndeosebi in ju- 
,dețele Olt, Dolj, 
'Ar ge ș, Vîlcea, 
altele, unde, dato

rită unor deficiente mai ales de ordin 
organizatoric, se înregistrează 
rămineri in urmă, astfel incit 
tarea fasolei pentru boabe 
termine in cel mult două zile.

în mod deosebit se impune 
această săptămină să fie grăbite cu
lesul și prelucrarea legumelor, ac
țiuni ce trebuie să se desfășoare în 
mod ritmic, ziua .și noaptea, pentru 
a se. asigu'ra buna uOTOvizionare a 
populației. îndeplinirea programului 
de industrializare, precum și celelalte 
cerințe ale economiei naționale. Le-

Gorj, Bihor și

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministru! comerțului exterior

al Republicii Populare Revoluționare Guineea
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, la Sna- 
gov, pe Mamouna Toure, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, con
ducătorul delegației țării sale la lu
crările celei de-a șasea sesiuni a Co
misiei mixte româno-guineeze de 
cooperare economică și tehnică, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Bucu
rești.

La primire a luat parte Richard 
Winter, ministru secretar de stat la 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, 
gației române la 
comisiei mixte.

A fost de față
ambasadorul Republicii Populare Re
voluționare Guineea la București.

Cu acest prilej oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Populare Revo-

luționare Guineea, Ahmed Sekou 
Toure, iar poporului român urări de 
prosperitate și bunăstare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită pre
ședintelui Ahmed Sekou Toure un 
salut călduros, împreună cu urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
succese poporului guineez prieten pe 
calea dezvoltării' sale libere și inde
pendente.

Oaspetele a exprimat gratitudinea 
pentru întrevederea acordată, arătind 
că se simte deosebit de onorat de a 
fi primit de șeful statului român. 
Totodată, el și-a manifestat satisfac
ția pentru vizita pe care o efectu
ează în țara noastră, față de rezul
tatele convorbirilor purtate in tim
pul lucrărilor sesiunii comisiei mixte.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de strînsă prietenie 
și colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Revoluționară Guineea, care au cu
noscut o continuă extindere și întă-

rire, în spiritul înțelegerilor și ori
entărilor stabilite cu ocazia dialogu
lui româno-guineez Ia nivel înalt. A 
fost afirmată, de asemenea, dorința 
comună de a amplifica și aprofunda 
aceste bune raporturi, în folosul am
belor țâri și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale. S-a sub
liniat că, în acest senă, o importan
ță deosebită o au intensificarea co
operării economice în domenii de 
interes reciproc, creșterea și diversi
ficarea schimburilor comerciale. A 
fost reliefat, în același timp, rolul 
însemnat ce revine comisiei mixte 
în promovarea tot mai largă a con
lucrării bilaterale pe 
și tehnico-științific.

Au fost abordate, 
aspecte ale situației 
osebi cele privind
dezvoltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă prietenească.
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Mamourou Toure,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU

soția, 
vizită

totodată, unele 
mondiale, înde- 
lichidarea sub-

conducătorul dele- 
lucrările sesiunii

A fost prezent dr. Moses Rosen, 
șeful rabin al cultului mozaic din 
România.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Internaționale Evreiești B’nai B’rith, cu soția

50 BANI

z

asigură un plus de producție netă
mari 

recol- 
să se

Deva pe verticala construcțiilor
Foto : S. Cristian

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena .Ceaușescu, a primit, dumini
că, la Snagov, pe Jack Spitzer, pre
ședintele Organizației Internaționale

Evreiești B’nai B’rith, cu 
doamna Spitzer, aflați într-o 
in țara noastră.

La întrevedere au participat Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Ion Roșianu, președintele De
partamentului Cultelor.
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SUCEAVA: 
Importante cantități 

de produse pes-e plan
Prin mobilizarea amplă a tutu

ror forțelor, oamenii muncii din 
industria județului Suceâva au 
realizat, peste prevederi, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
importante cantități de produse. 
Astfel, au fost livrate în plus 
8 155 tone pirită, 358 tone zinc, 
131 tone plumb, un milion me
tri pătrați hirtie. 129 200 mp fur
nire estetice, 10 600 mc cheres
tea, 1 597 600 mo plăci flbro- 
lemnoase, 186 000 mp țesături, 
confecții textile în valoare de 9,2 
milioane lei și alte produse. La 
obținerea acestor sporuri de pro
ducție, cea mai mare contribuție • 
și-au adus-o Combinatul minier 
din Gura Humorului, C.P.L., 
C.C.H., I.F.E.T. și întreprinderea 
de confecții din Suceava. (Sava 
Bejinarîu, corespondentul „Scîn- 
teii“).

sL sarcml prioritare* w ecoswmh

On plus de gîndire și creativitate tehnică

(Continuare în pag. a IlI-a)

efectuează probele de funcționare la un nou lot de întrerupătoare de înalta tensiune
Foto: E. Dichiseanu
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întreprinderea „Electroputere" din Craiova: se

I Optica răspunderii... i
I
I
I

Din primul minut al discuției, un cuvint cam des re
petat mi-a atras atenția : „primul".

Nicolae Sin, primul șef de secție la prima secție 
pusă in funcțiune (instalații de foraj) a noii și... pri
mei mari întreprinderi constructoare, de mașini din 
județul Giurgiu — I.C.M.V.G. (întreprinderea de con
strucții de mașini și utilaj greu).

— Am început cu un maistru și cu 24 de muncitori, 
intr-o- hală închisă numai din trei părți. Și pentru că 
eram la început și eram atit de puțini și mai eram

I

i
I
I
I

I
I
I
I

Cristina POPESCU

?i fără experiența necesară, fiecare ceas și fiecare zi 
ne aduceau noi și noi probleme grele. Acum imi 
ușor să vorbesc despre asta pentru că situația 
cu iotul alta...

Era doar cu cîțiva ani mai tinăr și a dorit să 
aici cu orice preț. Pentru, ca începutul său de drum 
in profesie să se confunde cu începuturile unei mari 
uzine. Aproape toți cei din jurul său erau tineri ca 
el — și chiar mai tineri — și mai toți gindeau, mun
ceau și trăiau ca eL într-o uzină care era încă șantier 
și intr-un oraș care se redimensiona din străfunduri. 
Totul era nou in uzină, in noile lor apartamente, in 
viața lor. Absorbit cu totul de problematica muncii 
sale, vedea mai puțin întregul. Dar intr-o zi...

— Trecuse cam un an de clnd lucram aici și, din 
întimplare, a trebuit să urc, pentru prima oară, pe o 
platformă foarte înaltă din preajma halei. Mi-am ro
tit in jur privirile și am avut dintr-o dată revelația 
ansamblului, a ceea ce va fi aici : o uzină mare, mo
dernă, complexă, o adevărată industrie. De la sol, 
dintre mașinile mele, vedeam bucuriile sau necazurile 
de o zi ale unei mici colectivități. De pe platformă 
insă am avut revelația orizontului mare al uzinei și 
orașului și de atunci cred că ceva in felul meu de a 
gindi s-a schimbat. Da, este și mereu o să fie foarte 
important ceea ce facem noi aici...

într-adevăr, o chestiune de optică. De optică a răs
punderii.

Argeșului I s-au con
struit, in drumul spre Du
năre, 18 trepte monumen
tale. Coboară pe ele cu o 
anumită demnitate; cu o 
anumită măreție, stirnind, 
prin pulberile de apă in
trate in paletele hidroge
neratoarelor, virtejul tăcut 
al marilor tensiuni elec
trice. 18 trepte monumen
tale, avînd in spatele lor 
18 lacuri de acumulare. Ne 
întrebăm în ce măsură Ar
geșul mai

hectar. Vă dați seama ce 
producții vom putea reali
za aplicind irigațiile ? Sînt 
terenuri pe care trebuie să 
practicăm o agricultură 
modernă, dar noi incă mai 
luptăm cu fenomene in 
care Argeșul iși are partea 
lui de vină : am scos anul 
acesta 1 000 de hectare de 
sub influența băltirilor. Nu 
este o chestiune ciudată să

cercînd să deslușim prin 
pîcla văii, încolo, spre ră
dăcina Făgărașilor, de unde 
iese în lume rîul. Nu se 
văd din acel loc cele 17 
trepte, cele 17 hidrocentra
le și lacuri de acumulare, 
dar ele sînt, ele muncesc, 
ele scot lumină, produc 
viață vegetală, furnizează 
apa necesară industriilor 
acestui meleag. Am invă-

__  este un riu 
care-și aparține și dacă nu 
cumva el este, prin acțiu
nea diriguitoare a omului, 
mai mult o salbă de lacuri 
legate prin canale măiestrit 
durate, lacuri schimbind 
geografia locului, determi- 
nind alte schimbări, in 
lanț, în peisajul și in via
ța localităților din preajmă. 
Gindul acesta capătă con
firmare la Topoloveni, de 
pildă, în apropierea căruia 
se apropie de stadiul final 
amenajarea celei de a 18-a 
trepte a Argeșului. Sim
țeam, din spusele lui Tra
ian Tăbircea, președintele 
consiliului unic agroin
dustrial din localitate, că 
lucrătorii ogoarelor de aici 
iși pun mari speranțe, pen
tru viitorul imediat, in 
sprijinul riului care, pină 
acum, in fiecare primăvară 
le-a adus numeroase neca
zuri, prin nestatornicia lui.

— Avem pămint bun — 
spunea interlocutorul meu. 
Lucrat cu 
scrie Ia carte, 
anul trecut, pe 
loturi neirigate, 
lograme porumb

grijă, așa cum 
am scos 
anumite 

18 000 ki- 
știuleți la

Din nou, cu prilejul recentelor vi
zite de lucru efectuate în județele 
Brașov și Hunedoara, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat cerința majo
ră a realizării unei calități noi, su
perioare în întreaga activitate pro
ductivă, imperativul perfecționării și 
dezvoltării autoconducerli muncito
rești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare. Este o preocupare statorni
că a conducerii partidului, a secreta
rului său general, care se înscrie ca o 
condiție esențială a edificării unei 
economii moderne, eficiente, cores
punzător exigențelor stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului.

Practica întreprinderilor industria
le din Capitală confirmă valoarea cu 
totul deosebită a principiilor auto- 
gestiunii economico-financiare în în
făptuirea unei calități noi, superioa
re in întreaga activitate economică. 
Semnificativ este faptul că prin ac
țiunile întreprinse de organizațiile 
de partid pentru dezvoltarea și afir
marea unei concepții moderne, rigu
ros întemeiate pe principii econo
mice în fiecare întreprindere, în 
șapte luni din acest an in industria 
Inicureșteană s-a realizat o produc- 
ție-marfă și netă suplimentară, de 
peste 1 miliard de lei. Acest spor de 
producție s-a obținut pe seama creș
terii productivității muncii și în con
dițiile în care cheltuielile materiale 
la 1 000 lei productie-marfă s-au si
tuat cu 10.2 lei sub nivelul planifi
cat. iar beneficiile au fost cu 850 
milioane lei mai mari față de plan.

Toate aceste rezultate sînt rodul 
preocupărilor organelor și organiza
țiilor de partid, al eforturilor coleo- 
tivelor de muncă pentru aplicarea

cu consecvență a principiilor auto
gestiunii economico-financiare, creîn- 
du-se premisele necesare pentru sti
mularea și mobilizarea colectivelor 
din unitățile economice în exercita
rea cu • răspundere și eficiență spo
rită a atributelor autoconducerii 
muncitorești, pentru gospodărirea cu 
chibzuință a resurselor tehnice și 
materiale de care dispun. Consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderi 
s-au obișnuit, în răstimpul care a 
trecut de la introducerea noului me
canism economico-financiar, să ape
leze mai puțin la fondurile statului 
pentru realizarea producției planifi
cate, acoperindu-și într-o măsură tot 
mai mare nevoile de. fonduri din 
resurse proprii, prin sporirea bene
ficiului, a producției nete, prin mal 
buna folosire a pîrghiilor creditului 
bancar și a bugetelor de venituri și 
cheltuieli.

încercînd să punem în evidență 
factorii și resorturile care au deter
minat mutațiile calitative din ulti
mul timp în industria bucureșteană, 
in prim plan se detașează consec
vența cu care acționează oamenii 
muncii sub conducerea organizațiilor 
de partid pentru promovarea pro
gresului tehnic, a creativității și in
ventivității. Firesc, deoarece în con
dițiile unei industrii moderne, cheia 
de boltă a eficienței constă în capa
citatea colectivelor de oameni ai 
muncii de a perfecționa tehnologiile 
de fabricație, în așa fel îneît să se 
asigure reînnoirea rapidă a produ
selor. diversificarea sortimentelor, o 
înaltă calitate a produselor. Din a- 
ceastă perspectivă dobindește o va
loare practică deosebită cerința for
mulată de secretarul general al parti-

*

construcția portului Manga
lia, cu ani în urmă. încer
căm să ni-1 închipuim pe 
Constantin Preoteasa, tinăr 
muncitor, pe atunci, alături 
de tatăl său — maistru 
constructor, alături de un
chiul său — maistru con
structor, alături de bunicul 
său — maistru constructor, 
invățînd să dejoace vicle
niile apelor, să le potoleas-

acum aici, după ce am cu
noscut și o parte din bătă
lia pentru disciplinarea Ol
tului. Vidraru rămine însă 
pentru mine un punct de 
reper, începutul.

— Ne dăm seama, aveți 
satisfacția de a vă număra 
printre cei care au construit 
cu miinile lor o operă du
rabilă...

— Revăd momentul inau-

Rîul Argeș... energetician și agricultor
IA GOLEȘTI, UNDE SE APROPIE DE FINAL ȘAIBA (MOR 18 HIDROCENTRALE ARGEȘENE

ai nevoie de apă și, în a- 
celași timp, să lupți împo
triva apei ? Dar se va ter
mina totul cu 
noastră, în 
constructorii 
centralei de 
lega apele, 
strunga lacului de acumu
lare. In curind !

— De fapt, nu de mult, 
apele Argeșului au și fost 
deviate spre hidrocentrală...

— 80 de milioane de me
tri cubi de apă, atit cit a- 
cumulează lacul, se vor 
transforma în energie elec
trică, dar vor transforma și 
chipul ogoarelor din jur, 
sporindu-le fertilitatea.

Ne-am dus la Golești, la 
întîlnirea cu Argeșul. De 
la înălțimea noului baraj 
privim in susul riului, în

victoria 
clipa in care 

microhidro- 
la Golești vor 
minindu-le în

țat să privim în acest mod 
lucrarea constructorilor de 
hidrocentrale. Ei ne-au a- 
tras atenția că energia 
scontată prin instalarea 
turbinelor hidroelectrice 
este doar unul dintre scocu
rile urmărite ; totul trebuie 
alcătuit în bazinul riului 
in așa fel îneît în viața și 
înfățișarea locurilor să se 
nască noi armonii.

Ascultînd povestea ape
lor pe care ne-o spune in
ginerul Constantin Preotea
sa, șeful șantierului hidro
centralei de la Golești, re- 
compunem treptat și desti
nul unui constructor care, 
fără să vrea, vorbind des
pre Argeș sau despre Olt, 
unde și-a dăruit o parte 
din viață, își amintește bă
tălia cu apele Mării, la

că, să le strîngă în chinga 
digurilor. înarmat cu a- 
ceastă aspră experiență de 
viață și de luptă și-o va 
adinei pe băncile universi
tare și, după absolvire, ca 
stagiar, își va incepe ade
vărata bătălie cu apele la 
Vidraru, sub 
rașilor, la 
subterană.

— A fost o 
spune el cu 
ținută. Nu o au mulți în 
viață, iar dacă o au nu 
mulți știu să profite de ea, 
în sensul bun al cuvîntului, 
să se îmbogățească în ex
periență, să se realizeze. 
Acolo, la Vidraru, am în
vățat inginerie de 
citorii cu care am 
munții. Am luat 
de la capăt și

umărul Făgă- 
hidrocentrala

mare șansă — 
o mindrie re

ia mun- 
străpuns 
Argeșul 
iată-mă

gurării Vidrarului, sosirea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la acest început, 
îmi amintesc felicitările pe 
care ni le-a adresat din 
toată inima, dar și mai a- 
propiate imi sint gindurile 
exprimate atunci de secre
tarul general al partidului, 
ginduri care ne îndemnau 
să privim de-a lungul riu- 
lui spre Dunăre și să ve
dem cit de mult ne-a mai 
rămas de făcut. Negreșit, 
satisfacția lucrului bine fă
cut există, se manifestă 
pentru o clipă într-un fi
nal cu felicitări. Dar, v-o 
spun ca unul care am trăit 
astfel de momente,, nu ai 
timpul să o savurezi de
plin și poate că nici nu se 
cuvine...

— Cum așa 7

\
— ...nu, nu ai timpul și 

nici nu trebuie, pentru că 
urmează o altă construcție, 
te și afli cu o altă „iubire" 
în suflet, care-ți acaparea
ză atenția, experiența. Așa 
am coborit pe Argeș, de-a 
lungul anilor, tăindu-i trep
te energetice, pină aici la 
Golești.

— „Echipa" de la Man
galia — tatăl, unchiul, bu
nicul, nu v-au mai fost 
alături...

— Viața le aranjează pe 
toate. De la Vidraru în
coace m-a însoțit Ilinca 
Preoteasa, inginer construc
tor și cei doi copii ai noș
tri. Familia noastră de con
structori își vede de drum. 
Și avem drum lung in față 
noi, toți constructorii hi- 
droenergeticieni. Ne așteap
tă toate apele țării ! Apa 
rîurilor nu trebuie să trea
că degeaba, ea se cuvine 
să producă energie și viață 
mai bună. Goleștiul, de pil
dă, va începe să producă 
energie încă in toamna a- 
cestui an. De pe acum pri
vim în josul riului, uitind 
de satisfacția lucrului bine 
făcut, de care aminteați...

Coborîm din înaltul ba
rajului și, fără să vrem, 
ne amintim de agricultorul 
din Topoloveni care, vor
bind de lacul de acumulare, 
se și gîndea la viitoarele 
recolte. Și gindul lui ni 
s-a părut, prin semnifica
țiile pe care le generează, 
frate bun cu "gindul con
structorului, care pune la 
treabă Argeșul, apele țării.

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
anul trecut, la adunarea generală a 
oamenilor muncii de la întreprin
derea „23 August", de a pune in 
centrul _ activității organizațiilor Ide 
partid și organelor de conducere co
lectivă modernizarea producției și a 
proceselor tehnologice de fabricație 
pentru ca, în scurt timp, industria 
bucureșteană să realizeze cu actua
lele capacități o producție de peste 
2 ori mai mare.

De aici rezultă, în mod evident, 
că sporirea producției pe seama fac
torilor intensivi solicită un efort 
stăruitor pentru a asigura fructifi
carea mai rațională 
tențial de cercetare 
nerie tehnologică și 
la nivelul Capitalei 
76 000 de oameni ai 
pentru a urmări valorificarea depli
nă a acestui potențial creator, pen
tru scurtarea ciclului cercetare- 
proiectare-producție, în vederea ac
celerării procesului de înnoire și 
modernizare a produselor, la nivelul 
comitetului municipal.de partid des
fășoară o rodnică activitate colecti
vul profesional obștesc pentru intro
ducerea progresului tehnic. Specia
liști care fac parte din acest colec
tiv urmăresc, în principal, coordo
narea întregului potențial de gindire 
tehnică din institutele de speciali
tate și din unitățile economice pen
tru accelerarea asimilării de produ
se noi, realizate cu consumuri speci
fice reduse, introducerea de noi 
tehnologii, extinderea mecanizării, 
automatizării, cibernetizării și robo
tizării unor procese de producție, 
valorificarea superioară a resurselor 
de materii prime.

Totodată, pentru introducerea mai 
rapidă in producție a unor soluții cu 
grad înalt de complexitate, s-au 
constituit și acționează cu bune re
zultate colective mixte de lucru pe 
probleme, cuprinzînd cadre din cer
cetare, proiectare, învățămînt supe
rior și din întreprinderi. Ele au 
sarcina de a acționa împreună, din 
prima etapă a cercetării pînă la faza 
finală a punerii în fabricație a pro
dusului sau tehnologiei preconizate. 
Prin aceasta, practic, s-au cristalizat 
in întreprinderi o serie de programe 
de introducere a progresului tehnic, 
specifice fiecărei ramuri, in vederea 
reducerii suplimentare a cheltuieli
lor materiale în acest an și pe an
samblul cincinalului. De asemenea, 
o influență pozitivă au și analizele 
complexe, periodice, pe platformele 
industriale, în prezența și cu spri
jinul membrilor biroului comitetului 
municipal de partid, sectoarelor și 
al unor cadre cu funcții de condu
cere din ministere, 'asupra modului 
în care se îndeplinesc atit indica
torii de plan, cit și prevederile pla
nului tehnic. Asemenea analize per
mit să se realizeze o bună corelare 
a problemelor privind ridicarea ca
litativă a activității economice cu 
măsurile tehnico-științifice de redu
cere a consumurilor de materii pri
me, materiale și de energie.

Dr. Constantin IUREA

a întregului po- 
științifică, ingi- 
proiectare, care 
cuprinde pește 
muncii. Tocmai

(Continuare în pag. a Il-a)

Dionisie ȘINCAN

OLT : Un nou edificiu 
de sănătate

în orașul Caracal s-a dat în folo
sință un nou și modern spital, cu o 
capacitate de 435 paturi. Noul edifi
ciu este cuplat cu policlinică. Aceas
ta dispune de 25 de cabinete 
cale. Spitalul este dotat cu 
toare și aparatură modernă pentru 
cardiologie, radiologie, fizioterapie 
etc. Această construcție se înscrie ca 
o realizare care întregește noua per
sonalitate urbanistică a orașului 
Caracal. (Eniilian Rouă).

medi- 
labora-

I
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Pasiune
Este vorba tie tina din cele 

mai bogate și mai interesante 
colecții de brelocuri — peste 
I 800 la număr — provenind de 
la noi și din reci de țări a.le lu
mii. Pasionatul colecționar, de 
puțină vreme pensionar — Sti
ffen Gross din București, Șo- 

. șeaua $ te fan cel Mare nr. 31 — 
etalează privirii și admirației 
brelocuri riguros rânduite tema
tic : turistice, aniversare, sporti
ve, comerciale, utilitare (.foar
feci. șurubelnițe, truse de scule, 
metru de măsurat și altele). 
Citeva rarități : o trusă de cos
metică intr-o... monedă france
ză, figurine din jad, brelocuri 
muzicale in casete minuscule, 
care cintă arii de mare, popu
laritate.

Rod al unei pasiuni de-o via
tă. colecția lui Eugen Gross poa
te fi admirată de toți cei care-i 
trec pragul, fiind, totdeduija 
bucuros de oaspeți. -

I
I
I
I

Schimb de Hori
Constructorii de locuințe din 

municipiul Rimnicu Vilcea au 
predat „la cheie" încă un bloc 
in .cel mai tinăr cartier al mui$-

- ciplului.;;; ‘
Bar, spre deosebire de alte 

dățl și de alți constructori, care 
lăsau (și, ca să fim sinceri, in 
destul de multe locuri încă mai 
lasă) în juAil blocurilor gropi și 
moloz, de data asta cei vilceni 

. s-au întrecut pe ei înșiși. De 
jur-imprdjtiriil blocului, ei au a- 
menajat spații verzi de toată 
frumusețea, ba chiar și jardi
niere cu citeva flori in ele. Flori

■ la fel de frumoase ca și acelea 
pe care' le-au dăruit ți noii lo- . 
catar: constructorilor, care s-au 
dovedit, din toate punctele de 
vedere, la șnilțime !

| Avefî cuvintul!
„Am mai citit in rubrica «Fap- 

tul divers»„despre situațiile ne
dorite i^Săre^'o dluStrată sau 
alta, dealtfel foarte frumoase, \ 
reprezentau imagini dintr-un o- 1 
ra.ș, dat pe verso explicația do ti . 
în cinci limbi arăta, negru ne \ 
alb, că e vorba de cu totul alt- I 
ceva — ne scrie P. Marin din 
Focșani, Aleea Scolii nr. 4. Mie 1 

. mi s-a intimplat un lucru cu to- ! 
tul neobișnuit. Avihd. un foarte

. bun prlețcn la Oradea, m-am < 
gindit să-l trimit o vedere din ■ j 
Focșani, ca să mă mindrt.se că I 
trăiesc și eu intr-un oraș la fel 
de frumos ca ol lui. Am cumpă- I 
rat o ilustrată cu centrul Ora- j 
șuiul. foarte reușit colorată, dar 
cind m-am uitat pe verso, n-apt 
văzut absolut nici. o erpl:p.a(ie!(..] 
nici un cuvînf. din care'sî'rez.vj-',.,1 
te de unde e și ce reprezintă'.',;. 
Dacă i-a.ș fi trimis-o, prietenul.', 
ar fi crezut . că c o păcălco^ă.). ] 
Dumneavoastră mă credeți’? 
trimit vederea, eu urarea... 
bună vedere la fața locului".
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Anemie... 
alcoolica

Aflat la volanul mașinii perso
nale. Sian Țugui din comuna 
CMățeni,., județul Teleorman, a 
oprit pe dreapta, la semnul a- 
gentului de circulație. Intre cel 
de la t’Oign. și omul cu chipiu 
alb a avut loc următorul dialog: 

Actele mașinii, vă rog ! . 
Vi le dau. dar spuneți-mi 

ți mie Ce-am făcut.
—■ Cit ați; băut ?
— Puțin, dar tare.
— Nu știți că ?...
— Eu -ptiu că nu e voie si se 

consume alcool la colan, în ge- 
■ neral, dar mie personal mi se 
intimpli eeva cu totul special. 
Fiind anemic, medicul mi-a re
comandat să iau din cind in cind 

’cite un păhărel, că firi tărie mă 
■■îmbolnăvesc.

Și s-a ales cu un tratament 
âccvăt.

a

I Vine bunicul!
36
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Trenul de la Timișoara 
apropie de gara Sînnicolau Mare. I 

• Pe peron, ca de obicei, lume , 
multă. Dar mai puțina forfotă 
ca de obicei, pentru că in mo- j 
mentul sosirii trenului, toți că
lătorii a.flați atunci in gară se i 
adunaseră in jurul Unui ffrup de 
copii — 13 la număr — intre' 6 1 
și 16 ani. Cine erau cei 13 copii, . 
fiecare cu cite un buchet ele flori 
in mină ? Erau cei 13 nepoți ai | 
ceferistului Torni Ciacani. Veni
seră cu toții să-l intîmpine pe 1 
bunicul lor la capătul ultimei 
curse ' pe care o făcuse chiar 
atunci, in ziua în care urma să . 
lasă la pensie. Alături de festivi
tatea emoționantă, pregătită de I 
colcaii săi. ceferiștii, cu care a 
împărțit, de-a lungul anilor, al I 
miilor de zile și nopți, strădanii- | 
le și bucuriile, prezența celor 13 
nepoți i-a umplut inima de , 
bucurie.

I

Cu biberonul
S-a intimplat ca mai mulți pui 

de nutrie de la ferma specializa
tă a Asociației economice inter- 
cooperatiste din comuna Jebel, 
județul Timiș, să rămînă fără 
mamă. „Cum or să crească?" — 
s-au întrebat muncitorii și spe
cialiștii de aici. Fiecare a venit 
cu cite o sugestie. Fină la urmă, 
s-a apelat la... biberon. Inimoasa 
directoare a asociației, inginera 
Lucia Pătrașcu, a încercat fel de 
fel de suzete, dar puii nu se 
acomodau defel. Pină cînd a 
fost găsită o suzetă pe gustul 
lor : capacul cauciucat de la... 
pipetă. Pe măsuri ce creșteau 
puii, se schimbau și suzetele. 
Pentru ca apoi, să vezi și să nu 
crezi : puii au început să se hră
nească singuri cu lapte din bi
beronul pus la o anumită înălți
me și înclinație. Pe bază de.. 
autoservire I

I
I
I
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii

I

Eficiența 
schimburilor 

de experiență
Fermele zoptehnica de 

vaci și ovine din -coopera
tivele agricole din consi
liul. unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Livada, 
din județul Satu Mare, au 
obținut in ultima vreme 
rezultate bune in creșterea 
producției de lapte, ca și 
in îngrijirea animalelor, in 
sporirea efectivelor.

Numai intr-o săptămînâ, 
la C.A.P. Apa producția de 
lapte a crescut zilnic pe 
ferma de vaci cu 470 litri, 
iar la C.A.P. Livada — u- 
nitat.e etalon din consiliu — 
cu aproape 1 000 litri zilnic, 
față de nivelul producțiilor 
din lunile anterioare. Aces
te creșteri sint nemijlocit 
legate ?i de schimburile de 
experiență pe care le-a 
inițiat biroul de coordona
re a activității politico-or- 
ganizatorice de partid și 
biroul executiv din consi
liul unic Livada, in perioa
da dinaintea campaniei 
agricole de toamnă. Ele au 
ca principal obiectiv înfăp
tuirea in termele zootehnice 
a programului de. dezvol
tare a zootehniei. în baza 
unui grafic, pe o perioadă 
mai îndelungată, la nivelul 
consiliului se organizează 
lunar cite un schimb de 
experiență la o ferriiă cu 
participarea tuturor secre
tarilor comitetelor comu
nale de partid, președinți
lor de C.A.P.. șefilor ‘ de 
Ierme, medicilor veterinari 
din circumscripții, in fața 
cărora șeful t’ermei-,.gaz
dă" prezintă stadiul reali
zărilor programului de mo
dernizare a zootehniei, mo-

dul cum s-au soluționat di
ferite probleme tehnico-or- 
ganizatorice. Aceste schim
buri de experiență consti
tuie adevărate tribune de 
dezbatere a măsurilor și 
acțiunilor întreprinse și de 
găsire a unor soluții prin 
acțiuni de întrajutorare a 
unităților din raza consi
liului, dar, totodată, și un 
exigent control colectiv a- 
supra rezultatelor obținute. 
Concomitent, se acordă o 
deosebită atenție asigurării 
unei puternice baze fura
jere. Nu intîmplător, comi
tetul județean de partid a 
generalizat inițiativa de Ia 
Livada și in celelalte con
silii unice agroindustriale. 
(Vasile Daraban, organiza
tor de partid al C.U.A.S.C. 
Livada).

Argumente 
pentru 

o inițiativă 
bună

Cîte cauze nu se anali
zează atunci cind intr-o în
treprindere treburile 
merg bine I Acest lucru ș-a 
l’ăcut nu o dată și la I. M. 
Rovinari. lar^cauzele ana
lizate au fostFși sint com
plexe. Comitetul de partid 
a cerut însă la începutul 
acestui an consiliului oame
nilor munpi.i.; .ca asupra 
uneia să-și concentreze mai 
mult atenția : împrospă
tarea cunoștințelor profe
sionale ale cadrelor ingine
rești și cu pregătire medie. 
Dar nu oricum; jci într-un 
mod care a inclus o „strate
gie" nouă. Lectorii reciclă
rii nu au fost alții decît ca
drele de conducere ale în
treprinderii — ■ directorul

nu

toordonator, directorul teh
nic, directorul cu producția, 
contabilul-șef și secretarul 
comitetului dc partid. Re
zultatul ? Intre „profesori" 
și „cursanți" s-a angajat un 
veritabil dialog despre cele 
mai stringente. probleme 
tehnice și economice care, 
după fiecare „probă teore
tică", se transferau a doua 
zi in practică. Și au fost luni 
cind întreprinderea și-a 
realizat planul mj numai pe 
sectoare, ci și pe ansamblu. 
Ceea ce demonstrează uti
litatea acestei forme de 
reciclare. Vara însă a adus 
o „vacanță" nedorită și în 
activitatea cursului de îm
bogățirea cunoștințelor pro
fesionale. Reluarea Iui 
neîntîrziată este nu numai o 
cerință, dar și o obligație a 
comitetului de partid de 
a-și finaliza, cu rezultate 
bune, o inițiativă bună. 
(O. Priescu).

La vederef 
dar n-o vede 

nimeni
Un siloz precum cel 

Ia Roșiori de Vede este
cui de intîlnire a multor 
lucrători din agricultură, 
conducători auto, coopera
tori, care vin să aducă la 
adăpost sigur o parte din 
roadele pămîntului — griu, 
porumb, orz, soia. Sau 
care să le primească de 
aici pentru a le transporta 
în unități ale industriei a- 
limentare, la ferme zooteh
nice.

Oricît de bine ar 
ganizâtă munca .aici, 
mi așteaptă minute 
le pină să le vină
să-și împlinească rosturile. 
Pină atunci aruncă privi-

de
lo-

rile Încoace și-ncolo. Și 
cc-ar putea să vadă ? Plă
cuțe cu „Fumatul oprit" ! 
Și ar mai putea să le cadă 
privirea și asupra gazetei 
de perete de aici. Dar ni
meni nu poate zăbovi in 
fața ei pentru simplul mo
tiv că n-are ce citi. Să nu 
exagerăm I La gazetă este 
afișat totuși un ziar ingăl- 
benit din luna decembrie 
a anului trecut... Tovarășul 
Petre Dumitrescu, secreta
rul biroului organizației de 
bază,. afirmă că „este vor
ba de o neglijență pe care 
o vom remedia". Organi
zația de partid numără 30 
de comuniști. S-ar găsi și 
oameni pricepuți să-i dea 
gazetei de perete un con
ținut eficient. Ar fi fost 
bine dacă, într-un articol 
sau caricatură, s-ar fi a- 
rătat și faptele reprobabile, 
ale muncitorului încărcător 
Gheorghe Sandu, prins de 
citeva ori sustrăgînd ce
reale din siloz. Așa ca să 
se vadă că aici nu sînt 
iertați cei care confundă 
silozul cu hambarul per
sonal.

Tovarășii de Ia județ, 
atlați adesea in trecere pe 
la baza-siloz Roșiori de 
Vede, ăr. putea să se in
tereseze și de . acest aspect 
al muncii politico-educati
ve. Este lucrul cel mai 
simplu și la vedere. (V. 
Constantin).

fi or- 
oame- 
destu- 
rindu!

Satira supără, 
dar ajută

Alături de alte mijloace 
și modalități operative uti
lizate pentru impulsionarea 
acțiunii de stringere și de
pozitare cit mai repede a 
furajelor, secția propagan-

dă a Comitețijlui județean 
Vaslui ai P.C.R. și direcția 
generală pentru agricultu
ră si industria alimentară 
au editat și difuzat in toate 
unitățile agricole o foaie 
volantă cu titlul „Baza fu
rajeră". Articolele de ana
liză, notele, raidurile, gra
ficele și fotografiile fac o 
radiografiere a acestei acti
vități și precizează sarcini
le organelor și organiza
țiilor de partid, ale condu
cerilor unităților agricole 
in stringerea cantităților de 
furaje prevăzute prin plan. 
Interesante sînt formele 
satirice care înfierează de
lăsarea, risipa, birocratis
mul, lipsa de grijă a uno
ra față de stringerea 
jelor. Iată, de pildă, 
sint încondeiați cei 
așteaptă totul numai 
mecanizare : „Rlde 
Gura Văii / Ride iarba, mă
tăsoasă / Că au cam uitat 
flăcăii / Cum se ține-n 
mină... coasa". / La C.A.P. 
Rebricea și Tătărăni se 
face mare risipă de masă 
verde. De ce ? „întrebare 
de baraj ? / Nu, dar vreau 
să văd eu care / Se mai 
plînge că nu are / Nici în .. 
acest an furaj". La C.A.P. 
Ștefan cel Mare și Ivești, 
furajele sînt nepermis de 
lent strinse și depozitate : 
„Lor le este foarte dragă / 
Vorba lungă s-o aștearnă / 
Și nu văd cum o s-o drea
gă / Cu furajele... la iar
nă".

Firește, celor avizați nu 
prea țe pică bine asemenea 
cuvinte. Dar trebuie să re
cunoască buna lor inten
ție : aceea de a le reaminti 
îndatoririle ce le șovin. 
(Petre Necula).

turn
eu m 
care 

de la 
toată

Un plus de gindire și creativitate
(Urmare din pag. I) late și introduse în fabricație vitezo- 

. graful; pentru locomotive, conectorii
Efectele acestei strînse conlucrări : unanometrici și de temperatură — 

se concretizează in intensificarea prodtise"de înaltă tehnicitate, intens 
preocupărilor pentru creșterea ritr solicitate de economia națională,
inului de (înnoire ,ți producției. în In-această ordine de iidfâlirnai no», 
primul semestru al acestui an, pon-' tăia 'făptui că iț» multe întreprinderi, 
derca produselor noi și reproiectate 
în valoarea prodticției-marfă a fost 
de «7 la sută, cu 5,8 procente peste 
nivelul planificat. Au fost'introduse 
in fabricație 280 mașini, utilaje și 
instalații noi, precum și 14? mate
riale'și bunuri de consum. Totodată, 
in aceeași perioadă au fost promo
vate și extinse 264 tehnologii avan
sate, s-au realizat 16 fluxuri de auto- . 
matizări și mecanizări.

Citeva exemple sint concludente. 
Astfel, s-a acordat o atenție deose
bită modernizării sectoarelor calde. 
La întreprinderea „23 August" s-a 
realizat, prin colaborarea cu cadre 
de la Institutul politehnic, din 5 in
stitute de cercetare de profil și dirt 
producție, o linie automatizată de 
turnare, urmărtndu-se, pe 1 lingă 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii,' ridicarea coeficientului 
de utilizare, a metalului, reducerea 
adaosurilor de prelucrare și a rebu
turilor — toate cu efecte deosebit de 
favorabile asupra reducerii cheltuie
lilor materiale și a creșterii produc
ției nete. La întreprinderea „Vulcan", 
I.U.C. „Grivița roșie", „Semănătoa
rea" etc. s-a introdus cu foarte bune 
rezultate tehnologia de turnare in' 
forme vidate. Totodată, s-a trecut la 
asimilarea componentelor necesare 
realizării unor tipuri de roboti și fi
nalizarea cercetărilor pentru intro
ducerea unor noi tehnologii de su
dură, forjă, tratamente termice, în
deosebi la întreprinderile „23 Au
gust", „Semănătoarea'’, „Automati
ca". „Autobuzul",. iar la întreprinde
rea de mecanică fină au fost

pe baza unor . analize și” cercetări’ 
amănunțite, printr-o. largă și neîn
treruptă consultare a oamenilor 

. muncii;‘gți; fost găsiteJsoiuții practice 
de modernizare a tehnologiilor exis
tente, tie perfecționare a onor utila
je dc bază din dotare. Astfel, se vor 
realiza Ta întreprinderea „JJlectro-i 
magneiica" o linie automat^ progra- 
maoiJȘjippntru montarea unui, grup 
de contacte, care va asigura creșterea 
nroductivității muncii cu 70 la. sută, 
iar la „Tehnica medicală" — o teh
nologie de acoperire ... prin depunere 
electrochimică de aliaj nicnel-fier, 
care va asigura realizarea unei eco- 
ftbinii'iie nichel de 20 ia sută.

’’«Ifty5fr.șlstat asti’^râ acestor exem- 
pl^ tșffirerete penrtjr' că 'ele demon- 
gti'iSâiâ-, Jfrv fiecare1 J<îă2' Sn parte. în 
fre'căte ^l'țntrepririiffere’,'' că priutr-o 
fnai âfrîtiriâ conhterart* intre cerceta- 
iâ:,lvprbScctare 
fructificarea 
se asigură in mod cert 
valorii nou create, a producției nete. 
Totodată, exemplele la care ne'-am 
referit sint importante nu atit pen
tru valoarea lor intrinsecă, ci mai 
ales pentru că ele argumentează cu 
puterea de convingere a faptelor cit 
de mari sint rezerveie’ potențiale de 
creștere a eficienței economice ce 
poi și trebuie să fie valorificate in 
spiritul înaltelor exigențe formulate 
dc secretarul general al partidului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, la ple
nara lărgită a C.C. at P.C.R. din 1—2 
iunie.

într-o.serie de întreprinderi.bucu- 
cestene — „23 August0..;. .„I.M.G.B.", 
„I.M;E.B." „F.E.A?1,' „Tehnomctal".

și producție, prin 
creativității originale 

creșterea

„Cesarom", de prefabricate Militari 
ș.a. — se acționează însă prea lent 
pentru introducerea in fabricație a 
unor mașini și utilaje noi, asimilarea 
dc materiale și bunuri de consum, 
extinderea unor tehnologii prevăzute 
in plan, aplicarea celor mai eficien
te soluții de recuperare și valorifica
re a resurselor energetice refolosibilc, 
ceea ce influențează negativ nive
lul indicatorilor de eficiență și, 
în primul rind, producția netă. In 
acest context, aducem in discu
ție făptui că unele consilii ale 
oamenilor m uncii 
strinsâ colaborare 
nico-iiiginerești și 
specialitate, care 
întregul lor potențial de gindire și 
creație la soluționarea problemelor 
țnajare ridicate de cerințele aplicării

■ ferme a autoconducerii muncitorești 
: și autogestiunii- economico-financia- 

re. în aceiași timp, in unele unități 
economice nu se acordă incă un loc 
prioritar' activității de concepție. Și 
creație, cea mai mare parte a spe
cialiștilor din întreprinderi fiind 
antrenați in soluționarea probleme
lor eurenic de producție, care vizea-

1 ză îndeosebi rezultatele imediate, 
ceea ce duce la neglijarea proble
melor de perspectivă. Or, obținerea 
unei eficienfe economice maxime, in 
concordanță cu exigentele autoges
tiunii economico-financiare, impune 
ca in întreprinderi să existe un stoc 

, tehnologic, cu soluții din timp pre
gătite pentru înnoirea și moderniza
rea permanentă a producției. Iată 
de ce ihtre producție și cercetare 
trebuie să existe permanent si pre
tutindeni. in fiecare Întreprindere, 
un flux continuu de informații și 
idei, o strinsă conlucrare, pentru ca 
tot ce este mai avansat pe planul 
creației tehnice să fie fructificat cu 
maximă operativitate, așa cum cer 
interesele

aducem 
unele

m au asigurat o 
intre cadrele teh- 
cele economice de 
nu sînt atrase cu

Orșova
în țară numeroase 
deși „bătrine", in 

întinerit văzind cu 
spune. In unele au

Smt, desigur, 
localități care, 
anii noștri au 
ochii, cum se 
mai rămas, ici-colo. drept amintire 
a istoriei, o clădire veche, un semn 
oarecare. La Orșova n-a rămas însă 
nici locul străzilor neasfaltate, niți 
cel al căsuțelor coșcovite sau al nu
meroaselor dughene. Bimilenara, 
aproape, Orșova n-a pășit în tine
rețe ca și celelalte localități. Ea a 
zvîcnit dintr-o dată. Vechea Orșova 
nu se mai află decit in albume, pe 
care timpul n-a izbutit încă să le 
îngălbenească. Iar locurile pe care 
și-a trăit seculara amorțeală se 
află in adîncurile lacului de acumu
lare al hidrocentralei Porțile dc 
Fier I. A fost din temelii rezidită, 
cu tot ce are azi : peste 3 500 apar
tamente, peste 1 750 locuințe pro
prietate personală,-25 km rețele de 
canalizare și de alimentare cu apă 
potabilă, spații comerciale cu o su
prafață de 18 000 mp, licee, policli
nică, spital, o modernă casă de cul
tură, săli și terenuri de sport, peste 
16 hectare spații verzi.

renăscută
Orșova, ctitorie a anilor noștri- 

lumină, continuă sâ, șe dgzyglje. 
Pină la sfîrșitul acestui' an vor inai 
fi date in folosință alte 100 aparta
mente, iar pină la finele cincinalu
lui incă 500. Este avansată con
strucția complexului, școlar de ma
rină, se amenajează o bază nautică 
modernă, începe construcția unui 
complex al cooperației meșteșugă
rești. intră în faza de finalizare lu
crările la baza turistică Dealul Mo
șului. . ’

Unde lucrează orșovenii ? La mo
dernul șantier naval, la întreprin
derea minieră, la întreprinderea 
textilă „Cazanele", la instalația de 
preparare a produselor" metalifere, 
la I.F.E.T. etc.-Producția industrială 
a noii Orșove este astăzi de peste 
cinci ori mai mare-față de cea a 
Vechiului oraș. Orșovenii au astfel 
de ce se mîndri eu orașul lor.

Petru CAPRIORU
secretar adjunct al Coțnjtetului 
orășenesc de partid Orșova 
a! P.C.R.

■Ș'ț

Grupaj realizat de
Constantin VARVARA

prilejul centenarului hașterii 
lui Ion Agârbiceanu

ROMÂNIAFILM prezintă 
perioada 13-19 septembrie 
cinematograful Central din

Cu

Pășunile 
pot fi mai 

Am 68 de ani. Nu de mult — la 
I iulie a. c. — am străbătut pe jos 
hotarul comunei Stăneșli,. din jude- 

. tul Gorj. Am văzut turme de oi, 
cai și vaci priponite ; pășunile erau 
slabe — rase și uscate. Oamenii'mi 
s-au plins că vitele nu prea au ce 
să mănînce. A doua zi am străbă
tut satul Curpen. din aceeași co
mună, ajungind pină in Lupeni, 
județul Hunedoara. Și ce am vă
zut ? Pe Măcrișul. munte pășunabil, 
tot în hotarul comunei Stânești. o 
turmă de oi și vreo 6 vaci. Pe Vir- 
ful Verde-'Straja. 0 altă pășune în
tinsă cit y.edeai cu ochii, pe care 
iarba unduia in bătaia viatului. 
Aici însă, nici măcar o oaie sau 
o.. vacă. Uițîndu-mă Ia bogăția de 
pășune m-am întrebat : de ce oare 
turmele alea de oi, de la șes, care 
se înghesuie pe o pășune bătători-

montane
bine folosite

tă și uscată, nu urcă sus la munte, 
să se hrănească?.-De ce bare; acest 
avut natural'—care" peste'2’luni nu 
mai are valoare — este așa de prost 
gospodărit ? ! Pierd și crescătorii,
pierd și consumatorii de la sate și 
orașe.

Scrirt aceste rinduri .. deoarece 
încă, nu e tirziu -să-se- mai folo
sească ce poate fi folosit. Crescă
torii de oi și vaci să fie îndemnați 
și convinși că e spre -binele tuturor 
să vină cu oile la pășune. N-ar 
strica deloc ca însuși primarul din 
comuna Stânești să urce în munți 
să vadă cu ochii lui ce bogate pă
șuni sint acolo.

Gh. BANCIU r 
pensionar, 1
orașul Vulcan, 
județul Hunedoara

Cine salvează metalul ?
în

Capitală și in municipiile Cluj 
și Ploiești 

filmele
NUNTA DE PIATRĂ 

și DUHUL AURULUI 
realizate după nuvelele 

scriitorului

NUNTA DE PIATRĂ 
scenariul și regia: Mircea Veroiu, 
Dan Pito - adaptare cinemato
grafică o pove^tinior „Fefeleaga 

și „La o nuntă"
DUHUL AURULUI 

scenariul .șLceșiă: Mircea Veroiu. 
Dan Pița -'Hu^ă nuvelele „Vîlva 

băljar"'

Prin . 1970, apele . Someșului s-au 
, revărsat,, și au luat un pod de fier 

din punctul-numit Andusat, peste 
care.trecea o șosea .și. o cale ferată 

■ ‘Îngustă.'După ce "a fost tîrît de apă, 
podul-s-a oprit la citeva zeci de . 

‘ metri, "pb mâlul rîtllui. Intre timp, 
șfa; cp.nstrult..up pod . nou-din beton 

_ armat. Numai vechiul pod zace și 
'. âiiuiii pe'(halul fiului Someș, in 

apr.opi.er.ea. comunei Ardusat. Tone 
de fiet stau inutilizate, pradă ploi
lor, ruginii, dar mai ales neglijen
ței. După cite știu, ceea ce împie
dică scoaterea lui-din albia Some
șului se pare că ar fi lipsa unor

mijloace adecvate. Avem însă la 
Baia Mare o întreprindere care' se 
ocupă bu .valorificarea materialelor 
recuperabile. Cu puțin efort, aceas
tă întreprindere ar putea aduce la 
fața locului mijloacele tehnice "ne
cesari; rețiuperârii metalului. Cu o 
draglină s-ar putea săpa în jurul 
podului; iar cu. apara'tețlg de Sudură 
acesta ar putea" fi tăiat în bucăți si 
încărcat în autocamioane spre a fi 
predat oțelăriilor.

Stefan BUTTA 
comuna Ascraju de Jos, 
județul Marotnureș-

PE SCURT. DIN SCRISORI
• Preocupare pentru nou. La Depoul de locomotive din Craiova.s-au 

realizat in acest an citeva dispozitive care contribuie la perfetțioharea pro
ceselor tehnologice la reviziile pentru reparații aplicate locomotivelor. Este 
vorba de reosratul pentru reglarea tensiunii convertizoarelor și dispozitivul 
pentru verificarea regulatoarelor^ hidrostatice,-montate pe locomotivele 
diesel-electrice, de standuri de probe pentru aparatura electronică a loco
motivelor electrice etc. Cu ajutorul acestor noi aparate se reduce, cu 
aproape.120.de minute de fiecare locomotivă,.,timpul ite -imobilizare a loco
motivelor alereht ’reparațiilor; (Ion Ceacirui,' muncitor;;Depoul C.F.R. Cra- 
iova) • Propun ca resturile de carburanți' rămași neconsumați in rezer
voarele autovehiculelor ce intră în reparație capitală să fie preluați de 
întreprinderile reparatoare pe bază de proces-verbal. Iar după reparații, 
cantitățile respective de carburanți se vor restitui. Jn același mod ar trebui 
să se procedeze și cu cauciucurile. In prezent nu există posibilitatea de a 
controla ce destinație iau carburanții și cauciucurile scoase de ia autove
hiculele intrate in reparații capitale. (Ivan Klein, Autobaza gaz metan 
Mediaș), d Inițiative gospodărești. In perioada expirată’’din acest an, 
lucrătorii de la S.G.L. nr. 2 al I.C.R.A.L. „Foișor" din Capitală au recu
perat de la demolări și refolosit peste 50 000 cărămizi, 25 metri cubi che
restea, 5 tone tablă și alte materiale. Prin atelierul’propriu de confecț'ij 
metalice, ei au realizat din materiale recuperate întreaga tubulatură df 
evacuare a reziduurilor de la locuințele reparate. (Ion V. Marin,..cort, 
pendent voluntari « Fier vechi ? Pe străzile Cercănel., Pietroasa și Al. .1. 
.Cuză din orașul Borșa stau de mulți ani abandonate o autodubă și două 
autobuze, care ș-au degradat. Cum Je-or fi justificat.'bh'ite lipsa cei care 
le au in evidența și au uitat de ele ? (Toader Mihail, orașul Borșa). /

;_________ ■ . __________________ 1..............  Z

a

economiei noastre.asimi-

Care este, de regulă, 
reacția celor prinși cu musca 
pe căciulă? Unii, la care 
s-a mai păstrat cit de cit 
o făriniă de simțire, de 
obraz, lasă capul în jos, 
ceea ce echivalează, impli
cit, cu recunoașterea culpei. 
Alții devin agresivi și stri
gă cu gura pină la urechi, 
la cine? Tocmai la... pă
gubaș: „luați, hoțul de pe 
minei" Stratagemă veche, 
izvorîtă din speranța că 
poate, poate se prinaje...

Stratagemă la care au 
făcut apel -și Valeriu și 
Viorel Cataramă (tată și fiii, 
Stabiliți de puțin timp in 
America — vom vedea în
dată și in ce circumstanțe). 
Aceștia încropesc, cu miini- 
le altora— mină unui vechi 
prieten al casei, Sergiu 
Constantinescu, șe recu
noaște de la o poștă — 
deci scriu și semnează o 
scrisoare pe care o răspin- 
desc pe unde pot (de pe 
lista „andrisanților" nelip
sind, se-nțelege,, „Europa ■' 
liberă"), in care se afirmă, 
printre altele :

„La data de 10 aprilie 
1982 ni s-a comunicat tele
fonic arestarea fratelui nos
tru Dorel Cataramă, după 
ce peste 40 de milițieni au 
descins în 9 aprilie la do
miciliul nostru, efectuind o 
percheziție abuzivă, care s-a 
soldat cu distrugerea imobi
lelor și a bunurilor noastre 
materiale agonisite prin 
muncă cinstită... Conside
răm acțiunea ca fiind total 
inumană și lipsită de aco
perire legală, ea urmărind 
terorizarea și timorarea 
membrilor familiei noastre, 
ca urmare a deciziei luate 
de noi de a ne stabili de
finitiv in S.U.A. Protestăm 
hotărit împotriva arestării 
abuzive a fiului și fratelui 
nostru, Dorel Cataramă, 
care a fost smuls din sinul 
familiei fără nici un temei. 
El nu a avut dreptul la un 
avocat care să afle motivele 
arestării"...

Iar pentru ca zarva asta 
să capete o tentă... politică 
mai pregnantă șe va adău
ga la cele de mai sus, în 
aceeași scrisoare, cite ceva 
despre o presupusă perse
cuție religioasă (familia Ca
taramă, plUs amintitul Ser
giu Constantinescu se pre
tind a fi aderenți ai cultu

lui adventist de Ziua a șap
tea, recunoscut de legile 
noastre).

Să încercăm să ’lămurim 
lucrurile pe rind.-Nu înain
te însă de a arătă ce s-a 
intimplat cu Dorel Catara
mă din satul Marginea, ju
dețul Bacău. Acesta este, in- 

.tr-ădevăr. în prezent, jude
cat, sub stare de arest. Mo
tivul ? împreuna cu fratele 
său, Viorel, Cataramă, a să- 
virșit o delapidare din avu
tul obștesc in valoare de 
aproape o jumătate de mi
lion dc lei. Infracțiune do
vedită prin probe conclu
dente, după cum vom vedea.

Orice om. cu gindire ra
țională, știe că' nici o lege 
din lume nu încurajează 
furtul,, nu-i ocrotește pe 
hoți, ci dimpotrivă. Știe 
acest lucru și Viorel Ca
taramă — plecat în excursia 
de unde nu s-a mai întors 
tocmai pentru că- simțea pe 
aproape ziua cînd trebuia 
să răspundă pentru faptele 
sale. Știu acest lucru și 
Sergiu Constantinescu și 
toți ceilalți care s-au alătu
rat corului în apărarea făp
tașilor... persecutați. Și 
atunci, ce s-au gindit aceș
tia ? Ia să facem scrișorica 
și pac I cu ea la... „Răz
boiul", cum ar zice nenea 
lancu. Adică, la „Europa", 
la „Amnesty International"
— oficină de calibrul pri- 
meia, care ia și dinsa sub 
oblăduire, cu o generozitate 
demnă de o cauză mai 
bună, asemenea... persecu
tați. In sfîrșit, la așa case, 
așa obiceiuri.

Să ne întoarcem Insă la 
faptele „persecutaților" in 
cauză — unul, cum afirmam 
mai Înainte, judecat sub 
stare de arest, celălalt, in 
contumacie. Aceștia hotă
răsc, in urmă cu cițiva ani, 
să-și părăsească meseriile
— Dorel Cataramă era me
canic. Viorel Cataramă, o- 
perator chimist - 
pentru aceea de...
Croitori de ocazie, se-nțele
ge, pentru că, așa cum de
clară Nănași Mihai, Lukas 
Șarlota și Kovacs Olga, 
nici unul nu știa să țină acul 
în mină, darămite să mai 
coasă ceva ori să croiască. 
Cu toate acestea, iată-i pe 
amîndoi responsabili de u- 
nități de croitorie la o În
treprindere ce ține de coo-

sediul înperație ' șl are ____ „
orașul Sfîntu Gheorghe. In
stalați in fruntea atelierelor 
Cu pricina, frații Cataramă 
șe pun virtos pe „treabă", 
în scurt timp, ci creează 
importante plusuri de stofe. 
Prin mijloace frauduloase. 
O revizie contabilă compe
tentă reține : a) falsificarea 
tiparelor de croire ; b) ne- 
evi.dențierea taliilor ; c) uti
lizarea unor tipare subdi
mensionate.

Ce se întîmpla cu aceste 
plusuri ? Bineînțeles, se

Cit de întemeiată a fost a- 
ceasta — efectuată in depli
nă legalitate, eu autorizația 
procuraturii — se poate 
constata din următoarele : 
la Dorel Cataramă s-au gă
sit 85 000 de lei. Tot aici, 
într-o pungă de etilenă, do
siți, alți 100 000 lei. Sumă 
despre care Dorel și soția sa 
susțin că ar aparține lui 
Viorel cel dispărut. La bor
dul autoturismului mai sint 
descoperiți alți 35 000. bani 
despre care inculpatul de 
aici depune mărturie că ar

cu care cumpărau caseto- 
foane ca Bă .je vindă cu su- 
prapreț. Aveau dese legă
turi cu străinii. Eu perso
nal am yăziit cind conser
vau bani de .100 lei în bor
cane ne căse.E le smoleau, 
probabil să nu intre apa in 
borcane... A văzut și Emil 
Felea acest lucru,..".

Mai e nevoie să arătam că 
frații Cataramă încep să se 
îndeletnicească cu... conser
varea tonilor in borcane 
după ce au devenit, peste 
noapte, mari croitori ? Mi-

optind 
croitor.

reȘti. Tine .aici, 40(100’ pen.- tele Iui Dorel și Viorel Ca^ 
trii'- urgentarea căsătoriei». tararnă se judecă public, ca 
M-âm, căsătorit $i mi-a mal toate infracțiunile «de acest 
dat incă 50 000. Apoi, m-a fel, l-a putut vedea pe âpă- 
sfătuit! să-mi vînd autotu-' rător in carne și oase. De 
rismuL. L-Am ascultat și, fapt, nu apărător, ci apără-
atunci, Viorel a venit cu o terii. Deoarece inculpatul de

aici, din țară, a avut grijă 
■Să o stăpinești să-și angajeze doi avoc3țx.

De. culpele săvîrșite nu sint 
nici ele de ici, de colea... 
Iar la acest drept al lui 
Dorel Cataramă de a-și an
gaja ciți apărători voieș
te. se adaugă eșalonul de 
„avoeați" de departe. în cap 
eu Sergiu Constantinescu. 
Acest individ care atît cit a 
fost pe aici a adus multă tul
burare în cultul adventist 
de unde a și fost exclus, 
așa cum am aflat de la 
loan Bidiuc, secretarul Con- 

cultului adventist 
a șaptea — Bacău, 
și aceeași persoa- 
in urmă cu puțină 
atunci ’ cînd l-a 

cuțitul la os in 
le scria;. 
„In pri-

mașină de culoare roșie zi- 
cindu-‘mi : «F......................
sănătos...»".

Cine ajunge să-și „con- 
secye". banii,., să dea pe gra-, 
tis. ca un nabab, cind o 
vilă, cind 40 000, că apoi să 
suplimenteze cu alți 50 000. 
să ofere, tot pe gratis, un

Cind delapidatorul se dă
persecutat... religios și politic

Cum și-au găsit apărătoid de pe aiurea doi inși care au furat 
din avutul obștesc aproape jumătate de milion de lei

x>

confecționau haine. Dar 
haine care erau vîndute pe 
sub mină ; cind de Viorel 
Cataramă — care a așezat 
citeva mii de kilometri intre 
faptele sale cu caracter pe
nal și actualul domiciliu ■— 
cînd de Emil Felea ori 
Oană Florinei. Declară Fe
lea și Oană : „Numai în 
patru deplasări în orașele 
Mediaș și Sighișoara am 
vindut (asemenea marfă, 
n.r.) in valoare de 80 0(H) de 
lei, sumă predată lui Dorel 
Cataramă". Am avut cu
riozitatea să cercetăm ce s-a 
intîmplat-cu acești 80 000. Și 
am aflat : doar 1220 (una 
mie două sute douăzeci!) au 
fost depuși la casierie — re- 
prezentind probabil valoa
rea aței de cusut 1... Res
tul ? Dorel i-a împărțit fră
țește cu Viorel.

Tună .și fulgeră în scri
soarea lor ticluită departe 
de țară indivizii incălecați 
pe mirțoaga „persecuției" 
împotriva unei „percheziții 
abuzive" la domiciliul lui 
Dorel Cataramă din satul 
Marginea, județul Bacău.

fi „mărunțișul de buzunar" 
al aceluiași Viorel Catara
mă. Trebuie adăugat la a- 
ceste valori și echivalentul 
în lei al valutei străine in- 
sumipd 3 000 de 
pe care, grijulii, 
tararnă, după 
procurat-o ilegal, 
cat din. nou'legea, făcînd-o 
să*l parvină aceluiași Ser
giu Constantinescu. Și ast
fel, pagubele produse in â- 
vutul obștesc de Dorel și 
Viorel Cataramă se rotun
jesc la peste 480 000 lei.

Iată, așadar, în apărarea 
cui sar firile sensibile care 
se erijează in rol de „mama 
răniților" pentru asemenea 
„persecutați" religioși și 
politici. „Victime" despre 
care chiar cumnatul lor, Ion 
Panaite. spune negru pe alb 
Intr-ă declarație dată din 
proprie inițiativă : „Dorel 
Cataramă. împreună cu 
Viorel Cataramă mergeau 
des la Galați și Constanța' 
de unde cumpărau țigări 
străine de la diverși cetă
țeni, le schimbau, pe valută,

dolari — 
frații C’a- 
ce și-au 
au încăl-

racolul acestei prosperități ? 
Aceleași plusuri dc stofe 
dobindite prin mijloace 
frauduloase. Totodată, cei 
doi infractori și-au ridicat 
niște case, pe care, unul 
dintre cei care le cunoaște 
bine, le descriș in felul ur
mător : „Sînt mobilate in 
interior după ultimul «Ne- 
ckerman». Multe din obiec
te sînt aduse aici direct din 
shop. Au încălzire centrală. 
Curțile sint pavate cu 
asfalt. Legat de casă — ga
rajul. între casă și garaj — 
copertină din profile meta
lice și sticlă".

Cînd au început să «iu 
mai știe ce să facă cu banii 
din furt, Dorel 
un fost prieten 
pe Emil Felea, 
acum. sub
„Dorel mi-a arătat casa sa 
și mi-a spus : -Vrem să ți-o 
lăsăm ție. Noi o să plecăm 
în S.U.A. și, cind revenim 
in țară, .ne primești aici». 
Am întrebat de preț și mi-a 
spus : «Nu dai nici un ban. 
Trebuie insă să te căsăto-

își cheamă 
din armată, 
care spune 

semnătură :

autoturism, fără să pretin
dă nimic în schimb, în
seamnă că ori a descoperit 
o mină de aur in pronria sa 
cămară, ori e o treabă ne
curată la mijloc. Așa cum 
avea să stabilească, fără 
echivoc, revizia contabilă.

Și, culmea cinismului : in 
fața acestor evidențe indi
vizii fără țară ca Viorel Ca
taramă și Valeriu Cataramă 
(instisați de Sergiu Con
stantinescu) vin să vorbeas
că candid, nici mai mult, 
nici mai puțin, despre „bu
nurile noastre materiale a- 
gonisite prin muncă cinsti
tă"... Se pare că la unii ne
rușinarea nu cunoaște mar
gini. Că lucrurile stau așa, 
o probează și următoarea a- 
firmație din scrisoarea tri
misă la... „Războiul", potri
vit căreia Dorel Cataramă 
„nu a avut dreptul la uh 
avocat care să afle moti
vele arestării" sale. Deci, 
prilej de speculații pe tema 
drepturilor omului etc... 
Cine s-a aflat însă la Ju- 

. decătoria municipiului Gh. 
Gheorghiu-Dej, unde’ fap-

ferinței 
de ziua 
este una 
nă care, 
vreme, 
ajuns c_,__
lumea „liberă", 
celor de acasă : __
mul rind. mă simt obligat 
să vă spun că viața ca 
străin într-o țară nu este -o 
viață ușoară — uneori este ■ 

.. o viață crudă — iar d«l.că' 
cumva v-ați gindit la nos
talgie, ori la cum spune a- 
mericanul «borne siclt», 
adică, dorul de casă, de^pă- 
mîntul tău, nu Aste ceea ce 
am vrut să subliniez. Ca să 
fiu mai concret... n-aș sfătui 
pe nimeni să-și părăsească 
țara și să ajungă străin... 
Am auzit incă din țară de 
persoane care s-au întors de 
unde plecaseră. Pe atunci 
nu am crezut. Acum cunosc 
cazuri concrete. Vă dau 
unul : eram in Italia... Eram 
in vizită Ia un prieten. în 
aceeași casă. în, camera 
alăturată celei în care eram, 
se afla un alt oaspete al 
prietenului meu. Mi s-a 
spus că persoana aceasta 
este foarte deprimată. A 
treia zi prietenul meu își vi
zita fostul musafir la spi
tal, unde medicii luptau să 
smulgă din brațele morții 
victima care încercase să se 
sinucidă. După patru zile de 
Ia părăsirea spitalului cel 
în cauză face a doua ten
tativă de sinucidere, care, 
bineînțeles, i-a fost fatală... 
Poate ați vrea să știți și 
unele amănunte despre el... 
în România era jurist... Nu

uitați eă au fost -ingineri, 
contabili,.medici, care, pină 
să-și aranjeze o situație și 
Să invbțe limba, ău făcut de 
toate. Poate veți zice : 
«Măi,.. Sergiule,- nu mai
minți;, ,ău fost dintre cei 
care au spălat pe jos si au 
făcut curățenie ?». Da, au 
fost. Eu, n-aș dori ca voi să 
faceți aceasta.! Priviți bine 
mobila de lemn, lustruită, 
de acasă. Aici nu o veți mai 
avea. Sînt și aici din cei 
care își pot permite. Eu nu 
cred ca voi putea vreodată... 
O zi de spital costă de la 
una sută de dolari in su6... 
Aici nu- este concediu de 
maternifate plătit’. La frizer 
nu mi-am putut permite să 
merg' niciodată"... ■

De ce am reprodus acest 
lung pasaj din scrisoarea 
lui Sergiu Constantinescu ? 
Pentru că persoana în cauză 
a fost și a rămas un fel de 
mentor al familiei Catara
ma. iar acum și-a asumat .și 

, rolul de „avocat" apărînd de 
acolo, de departe, o hoție 
notorie. Și încă pentru un 
motiv, poate mult mai im
portant : adevărurile care 

T-ăiiUâCăpât.: acestuiA atunci, 
in . scrisoarea tținflșă acasă, 
nu-i mâi sînt la mdemină 
gcum, le-ar vrea uitate. Dar 
Sine-i . de vină dgcă gura 
mincinosului?.,.

Intre timp, din motive 
numai de el știute, Sergiu 
Constantinescu s-a transfor
mat subit îri ’ apărătorul 
,(persecutaților" Cataramă, 
instigîndu-i pe aceștia la 
acte aberante. Cum este de
mersul lor hilar de a con
verti o culpă aflată clar sub 
incidența codului penal in... 
afacere politică. Care este 
adevărata față a acestei „a- 
faceri politice": cit de „a- 
buzive" sint măsurile auto
rităților noastre Îndrituite 
să . aplice legea, s-a văzut 
dity faptele -aduse în lumi
na adevărului. Fapte pena
le, dealtminteri pedepsite in 
oricare tară, nu aveau cum 
și nu puteau trece nici la noi 
drept... acte de caritate. 
Oricît de bine ar fi ticluite 
ariile „persecuțiilor reli
gioase și politice", ele nu 
pot suplini legea după care 
se judecă infracțiunile con
tra avutului obștesc, hoții 
și delapidatorii.

Ilie TANĂSACHH

mindrt.se
aproape.120.de
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Dragă tovarășe Jivkov,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă adresa sincere felicitări, un cald salut prietenesc și cele mai btine 
urări de sănătate și fericire personală, de noi și tot mai mari succese in 
activitatea pe care o desfășurați, în slujba edificării societății socialiste dez
voltate in. Bulgaria, pentru bunăstarea și prosperitatea poporului bulgar 
prieten...............

îmi exprim convingerea că prietenia, solidaritatea și colaborarea mul
tilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei conti
nuu, in spiritul, hotăririlor. și înțelegerilor pe care le-am convenit în tim
pul frecventelor noastre întîlniri, spre binele popoarelor român și bulgar, 
in interesul cauzei generale a socialismului și păcii, al securității, înțele
gerii și cooperării în Balcani, în Europa și in lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Printr-o muncă bine organizată, prin mobilizarea 
tuturor forțelor mecanice si umane de la sate 

CULTURILE DE TOAMNĂ
Cronica

I

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
. Secretar general al Partidului Comunist Român, 

RomâniaPreședintele Republicii Socialiste
Stimate tovarășe,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii 

numele poporului angolez, al Comitetului Central 
Muncii, al Guvernului Republicii Populare Angola

Socialiste România, 
al M.P.L.A.

strînse la «j n n VZtimp și fara pierderi!
(Urmare din pag. I)

în
— Partidul 

.. . , ____ șl al meu personal, vă
transmit dumneavoastră, poporului- român; Comitetului Central al Partidului 
Comunist -Român. și Guvernului Republicii Socialiste România sincerele 
noastre felicitări.

La această dată, festivă ne este plăcut să reafirmăm dorința noastră de 
a dezvolta . și .aprofunda, relațiile de prietenie și cooperare care unesc po
poarele, partidele și guvernele noastre și să vă asigurăm de solidaritatea 
militantă a .poporului nostru față de poporul frate român în lupta sa pentru 
construirea' societății socialiste dezvoltate sub conducerea partidului 
comunist,.

Vă rog- să primiți, tovarășe secretar general, asigurarea înaltei mele 
considerații frățești.

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. ~ Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar ggneral al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România :
Stimate tovarășe, ?
Cu'ocazia comemorării-celei de-a 38-a aniversări a glorioasei insurecții 

antifasciste de la 23 August 1944. Comitetul Central al Partidului Comunist ; 
.Peruan vă transmite dumneavoastră și, prin dumneavoastră, întregului popor 

omân cele mai călduroase salutări.
j ' Prin această insurecție victorioasă, poporul român a reușit să pună .capăt 
dictaturii militaro-fasciste a . lui Antonescu și dominației ipe care o exercitau 
asupra patriei dumneavoastră fasciștii naziști germani, I rc.dobin'dind astfel 
independența, libertatea și democrația, ceea ce a permis de asemenea deschi
derea, drumului către, socialism. ..

După aproape '40 de ani. de 1?. eliberare, România este astăzi, grație 
eforturilor eroice ale. clasei sale muncitoare șl. ale poporului .său șub, con-, 
ducerea P.C.R., în frunte cu dumneavoastră, o țară socialistă cu o industrie 
și o agricultură. moderne, o știință și o cultură avansată*.

în această periogdă, România socialisță a persistat în apărarea cu ferpai- 
tate a independenței sale naționale și a suveranității sale de stat. A continuat, 
de asemenea, să dezvolte o politică internațională de totală opoziție față de 
politica de impunere prin forță și dictării de ordine a marilor puteri și de 
solidaritate cu luptele popoarelor și națiunilor oprimate, contra imperialis
mului și colonialismului, crescind respectul ș'i admirațiu popoarelor și,sțăfilo.r 
iubitoare de pace și dreptate. , . 7 ■ .

Sărbătorindu-se această aniversare semnificativă,, expfimăm dorință 
noastră, de noi victorii ale clasei muncitoare și poporului român în lupta 
pentru revoluția și construcția socialistă.

Cu salutări comuniste, .

gumele, în special tomatele, au. ajuns 
la maturitate, in grădini jnregistrin- 
du-se acum o adevărată „explozie" 
de roșii care, dacă nu sint culese in 
ăcurt timp, poate genera pierderi ire
cuperabile de producție. Nici un efort 
nu trebuie precupețit pentru a se evi
ta asemenea situații, luindu-se mă
suri nu numai pentru intensificarea 
recoltării, ei mai ales pentru valori
ficarea legumelot prin toate mijloa
cele posibile. Concomitent cil culesul 
legumelor este nevoie să se acționeze 
cu forțe sporite și mai bine organizat 
la strinsul cartofilor și fructelor.

în sudul țării se află multe lanuri 
unde porumbul s-a copt. Dealtfel, în 
județele Olt. Brăila, Teleorman, Ia
lomița. Galați și Vrancea recoltarea 
porumbului a început încă de săptă
mina trecută, în alte județe însă, 
deși există lanuri cu porumb ajuns 
la maturitate, culesul se amină în 
mod nejustificat. Iată de ce trebuie 
luate măsuri energice pentru extinde
rea recoltării porumbului, prioritate 
acordindu-se terenurilor care urmează 
să fie insămînțate cu orz și grîu. 
Aceasta presupune ca specialiștii din 
unități să controleze atent fiecare 
lan, pentru a se declanșa culesul po
rumbului imediat ce acesta a ajuns 
la maturitate.

La sfirșitul acestei săptămîni va 
începe și strinsul sfeclei de zahăr, 
cultură care promite o recoltă bună. 
Foarte important este ca, pretutin
deni, graficele de recoltare ce .se vor 
întocmi săptămînal de unitățile pro
ducătoare, împreună cu întreprinderi
le prelucrătoare, să fie respectate în
tocmai, mai ales în această lună cind 
vremea se menține călduroasă, spre 
a se evita deshidratarea rădăcinilor.

De bună seamă, volumul mare de 
lucrări pe care-1 presupune strînge
rea, transportul și depozitarea in cele 
mai bune condiții a recoltei impune 
ca, pretutindeni, conducerile unități
lor agricole și consiliilor agroindus
triale, comandamentele pentru agri
cultură să acorde o atenție cu totul 
deosebită folosirii la maximum a ca
pacității mijloacelor mecanice, prin 
organizarea lucrului in două schim
buri sau în schimburi prelungite și 
menținerea întregului parc de trac
toare și mașini in 
funcționare.

Hotărîtor pentru 
coltării in această 
de toamnă este organizarea muncii pe 
baza unor programe precise de lucru 
prin care să se stabilească, pen
tru fiecare formație in parte, vo
lumul lucrărilor, vitezele zilnice 
de lucru și termenele de exe
cuție, ordinea în care urmează 
să se stringă culturile de pe fieca
re parcelă. în ’ această privință. în 
fiecare unitate trebuie să se trea
că la organizarea de formații , 
complexe de mecanizatori și coopera
tori, care să execute in flux continuu 
toate lucrările. în actuala concepție 
organizatorică, criteriul de bază în 
.repartizarea combinelor și a celorlal
te forțe mecanice trebuie să-l consti
tuie ordinea de amplasare a solelor 
dintr-o anumită cultură, astfel incit 
fiecare formație să aibă concentrată 
într-un perimetru restfîns întreaga 

' suprafață pe care urmează să o re
colteze în această toamnă.

Desigur, un asemenea mod de orga
nizare a muncii aste de natură să 
ducă la întărirea spiritului de ordine 
și disciplină. Ia creșterea răspunde
rii tuturor membrilor formației pen
tru respectarea, zi de zi, a normelor

deplină stare de
bunul mers al re- 
campanie agricolă

de lucru stabilite, pentru strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei de 
pe întreaga suprafață repartizată. 
Iată de ce, în spiritul indicațiilor for
mulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia recenta consfătuire de lucru de In 
C.C. al P.C.R.. comitetele de ■ partid 
și consiliile populare comunale, con
siliile agroindustriale, organele Agri
cole județene, comandamentele jude
țene pentru agricultură au datoria să 
urmărească la fața locului modalitățile 
concrete în care conducerile unități
lor agricole au conceput organizarea 
campaniei agricole de toamnă, felul 
în care sint respectate cerințele le
gate de angajarea executării tuturor 
lucrărilor de către formațiile specia
lizate și, cu deosebire, să asigure in 
fiecare unitate, in fiecare comună, o 
largă participare a oamenilor la cu
lesul recoltei. De strîngerea recoltei 
răspunde întreaga obște a satelor și, 
de aceea, cu toții, oamenii ogoarelor, 
locuitorii comunelor au datoria să-și 
îndeplinească .cum se cuvine această 
obligație fundamentală prevăzută de 
legi

Strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei de toamnă constituie acum 
o sarcină de mare răspundere pentru 
toți oamenii muncii din agricultură, 
pentru toți locuitorii satelor. Tocmai 
de aceea. răspunzînd . îndemnurilor 
îrisuflețitoare ale secretarului genera! 
a! partidului, cu toții sint chemați să 
se angajeze cu toate forțele, să mun
cească fără preget în această campa
nie de recoltare. Eforturile materiale 
și de muncă depuse pentru obținerea 
recoltei din acest an au. fost mari și. 
de aceea, tot atît de mari trebuie să 
fie și cele făcute acum pentru strin- 
gerea și depozitarea ci. Este în inte
resul general al țării, al producători
lor agricoli, al nostru, al tuturor 1

BUZĂU Ritmul de recoltare trebuie mult intensificat

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PERUAN

DE LA C.F.R.
Ministerul Transporturilor și Te

lecomunicațiilor informează că. "frf 
vederea unor lucrări ce. se. execută 
pe magistrala de cale ferală nr. 6 —- 
București. Nord — Constanța — Man
galia —, in ziua de 8 septembrie a.c,, 
în circulația trenupilop. de„pălători‘ 
pe această rută se produc unnâioa- 
rele modificări :

Tr. pers. 8221 se anulează pe 
distanța Fetești—Constanța; tr. accel. 
865 se anulează pe distanța Fe
tești—Mangalia ; tr. pers. 8 001 
se anulează pe distanța Fetești—-Con

se anuleazăstanța ; tr. accel. 824 sc
pe distanța Mangalia — București 
Nord ; tr. accel. 866
pe .distanța- Mangalia .— reieț-a , u. 
accpl. 827 se anulează t pe distan
ța București Nord — Mangalia ; tr. 
pers. 8 222 , șe. anulează pe dis
tanța Constanța — Fetești ; tr. accel. 
826 se anulează pe distanța Man
galia — București Nord ; tt. pers. 
8 306 se anulează pe distanța Con
stanța — Fetești ; tr. acce). 829 șe 
anulează pe distanța București ;Nord 
— Constanța.. (Agerpres)

se anulează
- Fetești .; tr. 

se anulează , ■ pe distan-

în județul Buzău, majoritatea la
nurilor de floarea-soarelui au ajuns 
Ia maturitate,, avîri'd o umiditate de 
18—18 la sută ; de aceea, orice în- 
tirziere înseamnă" acum" risipă de 
semințe prin scuturare, deci pier
deri nejustificate de recoltă. „Du
minică, 5 septembrie — ne spune 
inginerul Gheorghe Maltei, direc
torul direcției agricole județene — 
analizînd situația de pe teren și 
cauzele unor rămîneri in urmă la 
recoltare, comandamentul - județean 
a hotărît unele deplasări de com
bine și gruparea •fdrmățiilor de lu
cru pe tarlalele^ unde' floarea-soa
relui poate fi -'recoltată'. Totodată, 
s-au stabilit ripîl,'spâții de depozi
tare și uscare.1‘fii cămine culturale 
și școli și s-a/în'ârit numărul ate
lajelor care tt'âft§Ppt’'ta' capitulele 
de floarea-soarelui.' - Că ’ urmare 
a măsurilor tehni'co-organizptorice 
luate, ritmul de recoltare va 'atinge 
in această săptamină 2 600 hectare 
pe zi. Și vom îrich'eia culesul flo
rii-soarelui pină cel tîrzih sîmbătă".

în raidul întreprins ieri prin cî
teva unități . agricole ’-din' județ;

ne-am convins că se acționează 
intr-adevăr cu toate forțele meca
nice și manuale, numeroase consi
lii agroindustriale — Poșta Cilnăti, 
Rușețu, Smeeni, Balta Albă, Ziduri 
și Pîrscov — aVînd create condiții 
de a încheia recoltarea florii-soa
relui pinii joi. Chiar și in consi
liile agroindustriale unde sâptâmî- 
na trecută existau serioase restan
țe — Cislău, Săpoca, Stilpu, Rira- 
nicu Sărat și Mihăilești — in ur
ma intervenției organizatorilor de 
partid, ritmul de lucru a crescut. 
„Unii specialiști și președinți de co
operative rr precizează tovarășul 
Nicolae Anghel, președintele consi
liului agroindustrial Mihăilești — 
manifestau rețineri în ce privește 
începerea recoltării unor tarlale 
care, la prima vedere, păreau ne
coapte. în urma unui control mai 
riguros, am constatat în lanurile 
de la C.A.P. Văcărească, spre e- 
xemplu, că floarea-soarelui este 
Coaptă, și, in consecință, am dispus 
imediat începerea recoltării.' Cu o 
viteză zilnică de lucru de 246 hec
tare, pină simbătă vom’ încheia re-

hectare cîtecoltarea celor 1 555 
ne-au mai.râmas".

Invocarea, de către specialiști; a 
motivului că, deocamdată.' cultura 
nu a ajuns la coacere a făcut ca 
în consiliul agroindustrial Cislău 
să hu se recolteze nici măcar, un 
singur hectare pină ia 2 septem
brie. La fel. și Ia C.A.P. Săgeata. 
Intervențiile prompte ale președin
ților consiliilor agroindustriale,,, ale 
activiștilor de. partid au..dețermi.-: 
nat trecerea de îndată la recoltare.

De bună' seamă, recoltarea florii- 
soarelui trebuie intensificată, deoa
rece din cele 24 060 hectare! culti
vate au fost recoltate pînă aseară 
numai 11 200 hectare. Se impune 
ca programul de ițicru „zi-lumină", 
stabilit de c'offtândamentuî jude
țean, 
toate 
pină 
tarea acestei edituri în tQatei;*(ihi- 
tățile. ", '__ ‘.7

tiv; iuuu ,

comandamentul ju.de- 
să fie respectat riguros în 
unitățile.iagpicole, p&ntetf.sea 
simbătă'să: se încheie -r&ol-.l

Stelian CHIPER n 
corespondentul „Scihteii
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Campionatul european de polo (juniori)

, ® Echipa României
La Varna s-a- desfășurat campio

natul european de polo pe apă pen
tru juniori, Echipa României a cu
cerit medalia de argint pierzind în 
finală cu 6—11 (2—3, 2—1, 2—3, 0—4) 
jocul cu echipa Italiei. în cursul 
campionatului, formația română a

— medalie de argint
nînd 5 victorii : 18—3 cu Danemar
ca, 10—6 cu R.F. Germania, 10—5.cu 
Spania, 10—7 cu Olanda și 12—11 cu 
U.R.S.S. Dintre jucători s-au remar
cat îndeosebi portarul Sorin Diacd- 
nu. Vlad Hagiu; Cătălin'. MoiceanU, 

avut o frumoasă comportare, obți- Florin Ardelcanu și Roberto Pantea, 

Primii medaliați ai „europenelor" de atletism de la Atena 
ATENA 6 (Agerpres). — Pe noul 

stadion olimpic din Atena, în pre
zența președintelui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, luni a fost 
inaugurată* .- cea de-a 13-a ediție a 
Campionatelor europene de atletism, 
competiție ce reunește circa 1 000 de 
sportivi din 29 de țări, între care 
și România.

Prima: medalie de aur -a campio
natelor a fost cucerită de Ilona 
Slupianek, din R. D. Germană, cîști* 
gătoare pentru a doua oară consecu
tiv la întrecerile continentale a pro
bei de aruncare a greutății. Slupia
nek a realizat o aruncare de 21,59 m, 
fiind urmată în clasament de Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) — 20,94 
m și NumuAbasidze. (U.R.S.S.) — . 
20,82 m.

Mihaela Logllin (România) s-a si

tuat pe locul 8 cu rezultatul de 
18.91 m.

în proba de 10 000 m plat titlul de 
campion european a reventt italia
nului Alberto Cova (27’41”02/100). Pe 
locurile următoare : -Schildhauer 
(R.D. Germană) și Matti Vainio (Fin
landa).

Ieri s-au desfășurat calificările 
probei de săritură în lungime femei,, 
standardul fiind de 6,50. m. Printre 
atletele care vor participa astăzi la 
finală -se află și româncele Văii 
Ionescu (care a sărit 6,58 ,m.) ; și 
Anișoara Cușmir (6,62 m). Cel- mai 
hun rezultat l-a obținut Heike Daute 
(R.D. Germană) — 6,77 m.

Doina Melinte s-a calificat în 
șemifinalele probei de. 800 m, ciști- 
gind seria la care a participat, cu 
timpul de 2,00”96/100,

în cîteva rînduri
« La Varna s-a desfășurat trage

rea la sorți a cupelor europene ia 
polo pe apă. competiții îa care par
ticipă și echipele, românești Dinamo , 
București și Crișui’ Oradea. în ..Cupa 
campionilor europeni**,. Dinamo a 
fost repartizată- in grupa I. alături 
de formațiile Odens.e (Danemarca), 
Spandău , (Berlinul' : occidental)’ și 
Marsilia (Efapța). Meciurile din cele 
4 grupe preliminare se vor disputa 
în perioada 15—17 octombrie.

în „Cupa cupelor" (partidele ce
lor 4 grupe, .în zilele, de 8, 9 și 10

♦ ■

octombrie), Crișui va juca în grupa 
a doua, în compania echipelor Par
tizan (iugoslavia), Lugano (Elveția), 
Akadcmik (Bulgaria) șl Politechnik 
(Angliaj.
• în turul III al probei de simplu 

bărbați din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A., ce 
se desfășoară pe terenurile arenei 
„Flushing Meadow*’ din New York, 
jucătorul român Ilie Năstase l-a în
vins in cinci seturi, cu 4—6. 7—6, 
6—7, 6—3, 6—2, pe John Kriek.

tulcea: Unități vecine, rezultate la mare distanță
în acest an, floarea-soarelui s-a 

cultivat in județul Tulcea pe a- 
proape 19 000 'Hectare,' Pentru ca 
întreaga recoltă<‘să fie adunată in
tr-un timp cit’mai'scurt șt depo
zitată corespunzător, la recoltarea 
florii-soarelui au fost concentrate 

: 327 de combinș. Cu toate că a- 
ceastă lucrare-ă început de mai 
multe zile, pină în seara zilei de 5 
septembrie recoltară fost adunată 
doar de pe 3 060 hectare. Aceasta 
reprezintă ceva, mai mult decit su
prafața prevăzut^ a se recolta in
tr-o singură zi cu mijloacele me
canice de care dispun unitățile a- 
gricole tulcene.

De ce se lucrează în ritm atit de 
lent ? Specialiștii și cadrele de 
conducere din multe unități agri-

cole au ezitat să introducă combi
nele in lanuri, considerind că umi
ditatea semințelor ’ar fi prea mare, 
în județ există însă unități care 
au declanșat cu toate forțele re
coltarea florii-soarelui. La coope
rativa agricolă Jijila, de exemplu, 
în numai trei zile s-a. strins recol
ta de pe 80 hectare din cele 100 
cultivate. De asemenea, coopera
tivele agricole Niculițel și Macin 
au recoltat jumătate din suprafețe
le cultivate. în alte unități insă, 
cum sint cooperativele agricole I-, 
saccea. Frecăței. Tulcea și Văcă- 
reni. recoltarea nici nu a început. 
Aceste Cooperative sint vecine cu 
unitățile-*care au recoltat cele mai 
mari suprafețe. Deci, intirzierea 
recoltării florii-soarelui se datoreș-

te. în principal, tărăgănării de .care 
dau dovadă, cadrele de conducere 
și specialiștii din unele unități a- 
gricole.

Pentru a se urgenta strîngerea 
recoltei de. floarea-soarelui, co
mandamentul județean pentru a- 
gricultură a stabilit ca întreaga 
forță. mecanică și umană să fie 
concentrată in lanuri. Se va strin- 
ge și producția cu umiditate mai 
mare, . urmind să fie solarizată,' 
vinturată și. apoi transportată,Jn 
baze. în felul acesta, pină simbătă 
întreaga suprafață cultivată cu 
floarea-soarelui va fi recoltată.

Neculai AMIHULESEI 
corespondentul „Scîhteii"'
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brașov: Măsurile sint bune, dar important este

să fie
Cu cele 16 000 hectare cultivate 

cu cartofi in unitățile agricole și 
gospodăriile populației, Brașovul 
ocupă locui al doilea pe țară la a- 
ccastă cultură. Este deci explicabilă 
atenția pe care organele de partid 
și agricole județene o acordă re
coltării acestei culturi. Așa cum 
ne-a spus inginerul loan 
nescu, director adjunct al di
recției agricole . , județene, orga
nele locale de partid și agri
cole au inițiat o serie de măsuri 
card sâ permită strîngerea, pînă la 
14 septembrie, a întregii producții 
de cartofi. Toate mașinile și utila
jele au fost pregătite temeinic și 
au fost asigurate mijloacele de 
transport necesare, astfel incit în
treaga cantitate de cartofi recol
tată in cursul zilei să fie transpor
tată de pe cimp in aceeași zi.

Pînă luni seara, în unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste din 
județ cartofii au fost strinși de pe 

^1 900 hectare, din cele 10 969 hec-

E-

aplicate riguros peste tot
Viteza zilnică stabi- 
atinsă, dar se apre

ciază că, in două-trei zile, 
măsurile luate, viteza 
simțitor.

Rezultatele obținute de unitățile 
agricole din consiliul agroindustri
al Făgăraș’ confirmă eficiența mă
surilor luate la nivel județean. în 
cooperativele agricole Beclean, 
Mîndra, Ileni și Făgăraș, printr-o 
bună organizare a muncii și o .par
ticipare largă a cooperatorilor la 
recoltare, cantitățile de cartofi 
strînse sporesc de la o zi la alta. 
La C.A.P. Mindra. în ziua raidului, 
la strinsul cartofilor se afla un nu
măr mult mai mare de cooperatori 
și cetățeni din comună decit se 
stabilise în ajun. Pozitiv este fap
tul că și aici, ca și în celelalte u- 
nități, se lucrează in flux continuu: 
cartofii recoltați sint imediat sor
tați și apoi transportați de pe cimp. 
Măsurile luate de cadrele de con
ducere din cooperativele agricole și

tare cultivate, 
lită nu a fost

prin 
va crește

consiliul agroindustrial au permis, ca. 
pină luni seara cartofii să fie. re
coltați de pe aproape o treime din 
suprafața cultivată.

Lucrările se desfășoară intens și 
în consiliile agroindustriale’ I-îăr- 
rhan și Codlea. Ritmul recoltării 
cartofilor trebuie insă intensificat 
mai cu seamă in unitățile din 'con
siliile agroindustriale Recea. Feldi- 
oara și Ucea. unde realizările sint 
nesatisfăcătoare. Săptămina 'aceas
ta este hotărîtoare pentru strînge
rea recoltei de cartofi. Condiții in- 
acest sens există in toate unități
le. Sc impune insă ca parcul de 
mașini și utilaje, mult sporit față ■ 
de anul trecut, ca și forța de mun
că ce va fi concentrată la această 
lucrare să fie utilizate din plin, 
pentru ca recolta să fie strinsă cit 
mai repede și fără pierderi;

Nicolae MOCANU 
corespondentul „ScintelF^

« ALUMINIU DIN 
FURNALE. O firmă japoneză 
va pune în funcțiune, în cursul 
anului viitor, o instalație expe
rimentală de obținere a alumi
niului printr-o metodă nouă — 
cu ajutorul unui furnal care va 
utiliza drept materie primă nu 
numai, bauxita, ci și orice rocă 
ce conține aluminiu. Minereul, 
în principal argilă obișnuită, se 
amestecă cu cărbune mărunțit, 
apoi ‘se brichetează ; la rîndul 
lor, brichetele sc introduc in fur
nal. Șarja sc obține la o tempe
ratură de 2 000 grade Celsius, 
în cursul elaborării, în furnal 
se introduc doze anume de oxi
gen și plumb, acesta din urmă 
„absorbind" impuritățile conți
nute în minereu, cum ar fi sili
ciul sau flerul. Șarja elaborată

este turnată intr-o oală specială 
in care aluminiul iese la supra
față ; plumbul este separat prin
tr-o metodă specială. Se apre
ciază că aluminiul astfel obți
nut va fi de aproape două ori. 
mai ieftin decit cel produs prin 
electroliză.

© TOPINAMBUR - 
RUDĂ A CARTOFULUI. 
Specialiștii vienezi în cultura 
solului au testat timp de doi ani 
o plantă înrudită cu cartoful — 
topinamburul — originară din 
America. Planta face bulbi sub
terani în formă de pară, care se 
dezvoltă și in soiuri sărace și se 
disting printr-un gust dulceag. 
Topinamburul poate fi cultivat 
pînâ la altitudini de 1 000 m și 
recoltat atit primăvara, cit și 
toamna, cu o producție la hec

tar de circa 50 000 kg. Dr. Peter 
Liebhard, care a condus cerce
tările, a arătat că părțile de 
deasupra solului ale plantei au 
la unele soiuri proprietățile fu
rajelor verzi. Planta conține 
7—8 la sută insulina, folosită la 
producerea zahărului dietetic 
pentru bolnavii de diabet.

© UN ORIGINAL RA
LIU AVIATIC. La ,ineIe sâp* 
tamînii trecute s-a desfășurat, pe 
ruta Londra—Paris, un raliu a- 
viatic la care au luat parte 
numai aparate cîntărlnd mai 
puțin de 150 de kilograme și do
tate cu motoare de mică putere, 
■de 150—400 centimetri cubi. Pen
tru decolare sau aterizare, a- 
cestor aparate le sint suficiente 
terenuri in lungime de 20—30 
metri. Venind de Ia Pontoise,

micile avioane au străbătut ulti
ma etapă de 30 de kilometri a 
cursei și au aterizat pe peluza 
castelului Bagatelle, din regiunea 
pariziană, salutate de o mulțime 
entuziastă venită să-i admire pe 
cei ce reeditau performanțele de 
la începutul secolului ale „ace
lor oameni minunați în mașinile 
lor zburătoare".

® UZINĂ IN COS
MOS. Firma americană „In
ternational Resource Develop 
ment'* (I.R.D.) a întocmit un 
studiu asupra perspectivelor in
dustrializării spațiului extrate
restru. Studiul prevede realiza

rea In 1987 a unor produse și 
servicii provenite din activitățile 
spațiale in valoare de 25 miliar
de dolari. Materialele semicon
ductoare ultrapure fabricate pe 
această cale ar însuma in expre
sie valorică 200 milioane dolari, 
aceasta urmind să crească apoi 
la 500 milioane în 1990 și la 
eventual 2 miliarde dolari spre 
anul 2 000. în sprijinul opiniilor 
lor, specialiștii de la „I.R.D." 
amintesc de recentele experien
țe de electroforeză efectuate la 
bordul navei spațiale. Marile 
firme din domeniul electronicii 
și al industriei farmaceutice ar 
putea folosi, contra cost, viitoa

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, l-a primit pe Jan 
Martenson, asistent al secretarului 
general . al O.N.U., Centrul pentru 
dezarmare, aflat în vizită în țara 
noastră, cu ocazia Seminarului re
gional al O.N.U. pe probleme de 
dezarmare pentru organizațiile negu- 
vernamepțale din țări europene, 
S.U.A. și Canada! i

Jan Marten sori : a exprimat, .cu a- 
cest prilej, cele’ mai vii mulțumiri 
guvernului român, președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile 
create bunei desfășurări a lucrărilor 
seminarului, cafe.se înscrie ca o con
tribuție de seamă la informarea opi
niei publice ,din'tf-o regiune ce cu-y 
noaște. cea mai mare concentrare de 
forțe militare și armamente și la mo
bilizarea ei in spiritul dezarmării.

La primire, a participat Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

*

Cu ocazia celei de-a 34-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, luni la a- 
miază a avut loc la ambasada din 
București a acestei țări o conferință 
de presă.

Evocînd importanța istorică a eve
nimentului aniversat, ambasadorul 
R.P.D. Coreene în țara noastră, Sin 
In Ha, a reliefat pe larg succesele 
obținute de poporul coreean prieten, 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, a tovarășului Kim Ir 
Sen pe calea construcției socialiste, 
progresele înregistrate in dezvoltarea 
.economiei și culturii, in ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce muncesc din 
această țară. Vorbitorul a prezentat, 
de asemenea, lupta eroică a poporu
lui coreean pentru reunificarea paș
nică a patriei sale, pentru instaura
rea unui climat de securitate și în
țelegere în zonă.

Referindu-se la bunele relații de 
prietenie statornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre, ambasa
dorul a pus în evidență rolul hotă
rîtor în stimularea acestora al întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen. importanța pe care o reprezin
tă pentru amplificarea și diversifi
carea relațiilor bilaterale, pentru cau

za păcii și socialismului înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri.

★
în Capitală au început, luni dimi

neața, lucrările celei de-a Il-a Con
ferințe internaționale : „Apa și ionii 
în sistemele biologice1*.

Organizată sub auspiciile Uniunii 
societăților de științe medicale — 
Societatea de biofizică — Academia 
de științe medicale în colaborare cu 
UNESCO și Uniunea internațională 
de biofizică pură și aplicată, ma
nifestarea reunește academicieni și 
alți oameni de știință, cadre didac
tice universitare, cercetători și spe
cialiști din numeroase țări ale Euro
pei,! Asiei. Americii de Nord și Ame
rica de Sud.

*

Cu prilejul celei de-a 160-a aniver
sări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Fede.rative a Bra
ziliei. luni după-amiază a avut loc, 
în Capitală, o manifestare culturală 
organizată, de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
în cadrul căreia regizorul Paul Orza 
a înfățișat impresii de călătorie din 
această țară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

A fost prezent Carlos Dos Santos 
Veras, ambasadorul Braziliei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și Augustin Hila, președintele 
societății culturale Brazilia—România 
din Sao Paulo, care face o vizită in 
țara noastră.

★
La sediul Asociației de drept In

ternațional și relații internaționale 
din București s-a desfășurat, luni, o 
masă rotundă în cadrul căreia prof.

■ Hubert Thierry, director adjunct la 
Institutul de cercetări pentru dezar
mare âl Națiunilor Unite, a prezen
tat o expunere privind dezarmarea și 
dreptul internațional.

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători ’ in domeniul 
relațiilor internaționale, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ziariști. (Agerpres)
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PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,Oi Roman foileton : „Pastorala '43".

Episodul 2
11.50 Refrene lirice
12,10 Cadran mondial
12,30 Matineu de vacanță
10,00 Telex
16,05 Seara Televiziunii bulgare
17.40 1001 de seri
17.50 Cairo — capitala R. A. Egipt
20.00 Telejurnal

20,20 Actualitatea economică
20,35 Capodopere ale muzicii romanești
20.50 Seara Televiziunii bulgare. Film

artistic : „Mina albă**. Premieră’ 
pe țară. Producție a Televiziunii 
bulgare. Cu : Boris Cernev, Kolia 
Doncev, Atanas Vodeniciarov, Ve- 
selin Borisov. Regia : Blagoi Stra- 
tev j

21.50 Telejurnal
22,00 Muzică ușoară din R.P. Bulgaria

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,20 Salonul TV al artelor plastice 
21,05 Mic dicționar de operă șl balet 
21,50 Telejurnal
22,00 Mie dicționar de operă șl balet 

(continuare)

rest, descărcări electrice șl averse izo
late. Vîntul Vii sufla slab .pină la mo
derat, cu Intensificări locale .d’e scurtă 

. durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, iar cele 
maxime, in ușoară scădere, intre 18 și 
28 de grade. Izolat, condițiile vor fi 

septembrie, favorabile căderilor dâ grindină. In 
fi . vremea va/ fi caldă, cu ce- ;

. ../rhl. .variabil, f-——r-----« J
de averse și

vreme
Timpul probabil pentru intervalul 7 

septembrie, ora 21 — 10 .*------  ' ■
°r? 21,t J? *ară : Vremea va gene-’ "IjBuc^reșîi : .........  .... .. ■
ral caldă, cu cerul variabil. înndt’fiH’/s'/țjteMiwariabil, favorabil* ploii silb formă i 

.mal accentuate se vor produce în veți- de averse și descărcărilor electrice.’
tul și nordul țării, unde vor cădea, ploi Vintul va sufla slab pină la moderat,
locale, care vor avea și caracter de .Temperaturile minime vor oscila intre 

descJrcăr.i 13. șl 16 grade, iar cele maxime Intre 2S
a?ă pot depăși 15 și 26 de grade. (Liana Cazacioc,. me-

lltrl pe metru pătrat, In 24 de ore. In teorolog de serviciu).

I

cinema
S3 Așteptlnd un tren: VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,13; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.

Fortăreața invincibilă (gala filmu
lui coreean): STUDIO (39 53 15) — 19. 
Bl Cu miinllc Curate: CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
El Program pentru copii — 9,13; 11.15; 
13.15; 13,15: Pași spre Lună — 17.15; 
19,15: DOINA (163538).
El Nea Mărin miliardar: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20.30.
H Păcală: FERENTARI (80 49 Bă) — 
15,30; 18,30.
U Intilnirea: AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11.15: 13,30; 13,45; 18; 
20, la grădină — 20,45.
IS Răzbunarea: SALA MICA A PA
LATULUI - 17.15, 20, SCALA (11 03 72)
— 9,15; 11,45; 14,15; 17: 19.30.
H Sub același cer: UNION (13 49 04)
— 0,30; 11,30; 13,30; ÎS,43; 18; 20.
S Cursa infernală; PATRIA (11 86 23) 

9; 11.13; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (13 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15, MODERN (23 71 01) — 
9: 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.13, la gră
dină — 20,15, FAVORIT (54 31 70) — 
9: 11,15; 13,30; 15.45: 10: 20,15.
83 Rapidul 34: GRIVIȚA (17 08 56) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
H Noi aventuri pe vasul Poseidon: 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII (75 77 20) — 13, ARENELE RO
MANE — 20,15.
B Kojalc ta Budapesta: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
St Două semnale lungi In ceață: FLA
CĂRA (12 03 40) — 15,30; 17,30: 19,30.
K Micile stele: PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
IU Coliba unchiului Tom: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) - 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,30.
B Moartea se numește Engelchen: 
CAPITOL (16 29 17) — 0 ; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
13 Goztan: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20. •
83 Tess: TIMPURI NOI (13 6110) — 
9; 12; 16; 19.

H Colosul din Rhodos: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 15.15; 19,30.
IS Safari Express: DACIA (50.75:94) — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Provocarea dragonului: LIRA
(317171) — 10,30; 15,30; 18; 20. Ia gră
dină — 20,15. GRĂDINA GLORIA 
(.47 46 75) - 20,15.
13 Trei oameni periculoși: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20.
H Polițist sau delincvent; GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
S Colonia: COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 17,45; 20. 1 ?
H Contrabandiștii din Santa Lucia: 
PACEA (60 30 85) — 15.30;'; 17,30; 19,30, 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17.13; 19,30.
S3 Sfinx: COSMOS (27 54 95) — 9;
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20,15!
H Acel blestemat tren blindat: CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,ÎS; 13,30;
15,43; 18; 20,15, ARTA (213166) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină 
— 20,15.
H Vremea paginilor: GRADINA CA
PITOL (16 29 17) — 20,15.
H Comoara din lacul de argint : 
GRADINA FESTIVAL (15 03 84) — 20.15. B O fată fericită: PARC HOTEL 
(17 05 56) — 20,15.

teatre
a Teatrul Național (sala mică 
14 7171): Cavoul de familie — 19,30; 
(sala Atelier); Gimnastică sentimen
tală — 19.
H Filarmonica „George .Enescu" 
<16 00 60, rotonda Ateneului Român): 
Spectacol de sunet și lumină „Haydn 
230" urmat de un concert vocal — 20. 
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): O 
el de odihnă — 19,30; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16): Poezia muzicii tinere
— 19,30.
83 Teatrul Mic (14 70 31) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
H Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 20.
E Teatrul Ciulești (14 72 34. sala Ma
jestic) : Ordinatorul — 19,30.
B Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56'78), grădina Boema): Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina 
Batlștel): Funcționarul de la Domenii
— 20.
R Ansamblul „Rapsodia română*’ 
(13 13 00): La Izvor de dor și cintec 
— 18,30.
S Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Intr-un ceas bun — 18,30.
W Teatru! „Țăndărică” (15 23 77, la 
școala generală 73, Balta Albă): Tin- 
tlalâ... cloșcă — 19,30.

rele stații orbitale pentru ase
menea operații în spațiul cos
mic.

© GUMĂ DE MES
TECAT ÎMPOTRIVA FU
MATULUI. în U R S S*a fost 
realizată - o gumă de mestecat 
cu un gust agreabil, deosebit de 
eficace pentru a-i ajută pe do
ritori să se lase de fumat. Pro
dusul conține substanțe medica
mentoase apropiate ca structură 
de nicotină, dar nevătămătoare 
pentru organism. Efectele noii 
gume de mestecat au fost deja 
testate asupra unui mare nu
măr de fumători, iar primele re
zultate sint, după cum scrie ga
zeta „Sovetskaia Kultura", 
„mai mult decit încurajante" : 
90 la sută din persoanele care

au experimentat-o s-au lăsat de 
fumat 1

© LUNGIMEA FLU
VIULUI IANȚZL Investiga
țiile perseverente întreprinse în 
R.P. Chineză pentru determina
rea cit mai exactă a resurselor 
de apă de care dispune țara au 
furnizat și .unele surprize. Spe
cialiștii au constatat, de pildă, 
că fluviul Ianțzî (Fluviul Albas
tru) are o lungime mai mare de
cit se considera pînă acum. Di
ferența este de 500 km, adică de 
la 5 800 km la 0 300 km. Cel 
mai lung fluviu din R.P. Chine
ză și unul din marile cursuri de 
apă ale Terrei ia naștere acolo 
unde se află Izvorul riului 
Tuotuo, deci cu 500 km mai de
parte de locul de origine cunos
cut pină nu de mult. Avind un

mare debit, riul Tuotuo și aflu
enții săi formează cursul supe
rior al fluviului Ianțzi.

® ABSORBANT UNI
VERSAL. Produsul denumit 
.de firma franceză producătoare 
„LSM** absoarbe toate lichidele, 
chiar și pe cele mai nocive. El 
garantează astfel securitatea și 
curățenia în laboratoarele ce 
folosesc zilnic o’mare varietate 
de produse chimice care pot 
fi împrăștiate pe mese sau pe 
podele. Realizat din fibre sinte
tice nețesute sub formă de foi 
sau în rulouri, „LSM“ ingurgi- , 
tează o cantitate maximă de li
chid de 12 ori mai mare decit 
greutatea proprie, in. funcție de 
caracteristicile fizice ale sub
stanței absorbite.

cafe.se
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PE TOATE MERIDIANELE LUMII I

Popoarele $ ridică oi botârlre yiasul 
împotriva cursei imărilor, pentru 

apărarea (hatulai lor la viată
„Europa sâ devină zonă liberă de arme nucleare I"

BONN. — tn cadrul unei reuniuni desfășurate la Frankfurt pe Main, 
membri ai Partidului Liber Democrat din R.F.G. au adoptat o rezoluție 
in care cer „să nu se admită amplasarea de noi rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune pe teritoriul R.F.G. sau al altor state 
europene", subliniind că „Europa trebuie să devină o zonă liberă de arme 
nucleare". în intervențiile lor vorbitorii s-au pronunțat pentru intensi
ficarea acțiunilor vizind încetarea cursei înarmărilor, continuarea pro
cesului de destindere și eliminarea pericolelor de război care planează 
asupra umanității.

„Mișcarea pentru pace a dobîndii proporții naționale 
în S.U.A."

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Mișcarea de masă din Statele Unite 
împotriva, cursei înarmărilor, pen
tru înghețarea arsenalelor nucleare 
și dezarmare a fost generată de po
litica de înarmare a actualei Ad
ministrații. scrie cunoscutul econo
mist american John K. Galbraith, 
intr-un articol apărut în ziarul 
„Washington Post". Condițiile pen
tru răspîndirea acestei mișcări, 
scrie autorul, au apărut in momen

„Un conflict nuclear limitat 
ar duce Ea un război generalizat"

TOKIO 6 (Agerpres). — La Tokio 
a văzut lumina tiparului cartea 
„Bomba cu neutroni — armă care 
sporește pericolul distrugerii omeni
rii", conținind opinii ale oamenilor 
de știință despre această armă, 
apreciată drept un nou semn al ne
buniei nucleare. în lucrare se apre
ciază, între altele, că punctul de ve

Pentru transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii

DELHI 6 (Agerpres). — O confe
rință pe tema „Oceanul Indian — 
zonă a păcii" va avea loc începind 
de la 15 septembrie la Delhi, sub 
auspiciile Asociației juriștilor și 
arOcaților din India, anunță, din ca
pitala-.ijidionă agenția A.N.SlA. Un 
număr da 36 țări și-au anunțat .deja 
participarea la lucrările conferin

Aspect de la recenta demonstrație pentru pace desfășurată Io Dusseldorf, 
in R.F.G.

tul în care Administrația america
nă a sporit brusc cheltuielile mili
tare, măsură care a fost însoțită de 
amputarea alocațiilor pentru nevoi 
sociale. în articolul său economis
tul american apreciază că măsurile 
de înarmare supradimensionată 
adoptate de guvernul american au 
determinat ca în prezent mișcarea 
pentru înghețarea arsenalelor nu
cleare să dobindească proporții na
ționale în Statele Unite.

dere potrivit căruia bomba cu neu
troni — care nimicește ființele uma
ne, provocând doar pagube minore 
clădirilor — ar putea fi utilizată în 
cadrul unor conflicte limitate este 
complet inacceptabil, întrucît aceas
ta ar conduce Ia un război nuclear 
generalizat, care ar reprezenta o ca
tastrofă pentru întreaga omenire.

ței, a cărei agendă include și adop
tarea unui apel de a se pune capăt 
tuturor vestigiilor colonialismului și 
de a se acorda tuturor popoarelor 
dreptul la autodeterminare.

Transformarea Oceanului Indian 
intr-o zonă a păcii, reamintește 
A.N.S.A , este o cauză foarte popu
lară in India.

Dezvoltarea colaborării dintre România și R.D. Germană
Tovarășul Erich Honecker a vizitat pavilionul 

României din Cadrul Tîrgului internațional 
de la Leipzig

BERLIN (Agerpres). — Duminică s-a 
deschis la Leipzig ediția de toamnă 
a Tîrgului internațional, manifestare 
la care România este prezentă pen
tru a 30-a oară consecutiv cu pro
duse din domeniile mijloacelor de 
transport auto, utilaje pentru indus
tria textilă, produse chimice, mobilă, 
confecții, tricotaje. încălțăminte, măr
furi agroalimentare și alte bunuri de 
larg consum.

In ziua inaugurării tîrgului, pavi
lionul românesc a fost vizitat de to
varășul Erich Honecker, secretar ge
nerai al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat. Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
precum și de alți membri ai condu
cerii de partid și de stat a R.D.G.

Oaspeții au fost întîmpinați de to
varășul Nicolae Constantin, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice inter
naționale. Secretarul general al C.C.

Vizita în U.R.S.S. a unei
MOSCOVA 6 (Agerpres). — In ca

drul vizitei pe care o efectuează în 
U.R.S.S. la invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Uniunea So
vietică, delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condusă 
de Cornel Onescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., a avut con
vorbiri cu o delegație sindicală so
vietică, condusă de S. A. Șalaev, 
membru al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului Central al Sindi
catelor.

r
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1 CONVORBIRI IUGOSLAVO- 
| EGIPTENE. Președintele Egiptului,

Hosni Mubarak, a sosit la Belgrad 
' într-o vizită oficială de prietenie, 
, la invitația Prezidiului R.S.F. Iu

goslavia — transmite agenția Tan- 
I iug. La sosire, oaspetele a fost sa

lutat de Petar Stambolici, pre- 
I ședințele Prezidiului R.S.F. Iugo

slavia, și de alte personalități ofi
ciale. în cursul convorbirilor ofi-

• ciale iugoslavo-egiptene — mențio
nează agenția citată — vor fi exa- 

I minate cooperarea bilaterală și
probleme ale situației internațio
nale actuale.

PREȘEDINTELE ALGERIEI, Cha- 
I dli Benjedid, l-a primit, luni, pe 

trimisul special a.l președintelui 
I S.U.A., Vernon Walters, transmite 

agenția Reuter, reluind un comuni
cat al postului de radio algerian. 

I Diplomatul american a inminat pre
ședintelui algerian un mesaj din 

I partea președintelui Ronald Reagan.
ÎNTREVEDERI NIGERIANO —

I GUINEEZE. Președintele R.P.R.
Guineea, Ahmed Sekou Toure, și-a 

I încheiat vizita efectuată in R.F.
Nigeria la invitația președintelui 

I acestei țâri. Alhaji Shehu Shagari.
în cursul întrevederilor, cei doi 
șefi de stat au examinat probleme 

| privind relațiile bilaterale, precum
și o serie de aspecte ale situației

• de pe continentul african. Referin- 
. du-Se la activitatea in cadrul Or

ganizației Unității Africane, con-
I ducătorii' celor două țări Și-au ma

nifestat dorința de a contribui la 
consolidarea unității O.U.A.

NAȚIONALIZARE. Guvernul din 
| Jamaica a adoptat hotărirea de a 

al P.S.U.G. a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial și cele mai bune urări 
de sănătate și succes, de prosperita
te poporului român prieten.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Con
stantin a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut și cele mai bune urări. Mi
nistrul român a informat despre pre
zenta tradițională a industriei noastre 
la tirgul de la Leipzig, subliniind că 
aceasta exprimă dorința constantă a 
României de a dezvolta schimburile 
economice cu R. D. Germană.

Tovarășul Erich Honecker a apre
ciat în mod deosebit participarea 
României la Tirgul de la Leipzig și 
a reafirmat hotărirea R. D. Germane 
de a realiza înțelegerile convenite cu 
prilejul întîlnirilor cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

delegații sindicale române
Cu acest prilej a fost efectuat un 

schimb de păreri și informații cu 
privire la activitatea desfășurată de 
organizațiile sindicale din cele două 
țări pe plan intern și internațional, 
precum și in legătură cu unele as
pecte ale situației din mișcarea sin
dicală internațională. De ambeje 
părți s-au exprimat satisfacția pentru 
bunele relații existente intre sindi
catele din cele două țări, precum și 
hotărirea de a acționa in continuare 
pentru dezvoltarea lor.

mGENTIILE de presa 
pe scurt

naționaliza rafinăria de țiței apar- 
ținind companiei internaționale 
,,Exxon", singura unitate de ’acest 
gen din economia jamaicană. Ho
tărirea guvernului de la George
town survine după unele măsuri 
preconizate de compania „Exxon", 
care contravin intereselor națio
nale jamaicane.

UN NOU ACT DE VIOLENȚA 
s-a produs ieri în Ulster, unde în 
cartierul protestant Sankill Road 
din Belfast un om a fost ucis, iar 
un altul a fost grav rănit. Atenta
tul a fost comis de doi oameni cir- 
culind pe o motocicletă, care au 
deschis . focul asupra persoanelor 
aflate într-un automobil.

„COSMOS 1405". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
„Cosmos 1 405", avind la bord apa
ratură științifică pentru continua
rea cercetării spațiului cosmic — 
informează agenția T.A.S.S.

INUNDAȚIILE DIN INDIA. Con
form ultimului bilanț oficial anun
țat ieri, numărul persoanelor care 
și-au pierdut viața in urma, grave
lor inundații ce afectează in pre
zent nordul Indiei ajunsese dumi
nică la 251. S-a precizat că in sta
tul indian Uttar Pradesh au fost

PENTRU PROTECȚIA APEI POTABILE. La Zurich s-au deschis lucrările 
Unui congres privind protecția apei potabile in lume, la care participă 
circa 2 000 de specialiști din 80 de țări. Timp de o săptămîpă, participanții 
vor dezbate probleme referitoare la mijloacele de dezvoltare a resurselor 
mondiale de apă potabilă și la protecția acesteia împotriva poluării. 
Potrivit estimărilor conținute intr-o serie de rapoarte aflate în dezbaterea 
participanților, peste un sfert din populația mondială suferă de maladii 
transmise prin intermediul apei, iar zilnic mor cîte ’30 000 de persoane 
din cceastă ejauză.

TORONTO

Adunarea anuală 
a F.M.I. și B.1.R.D,

TORONTO 6 (Agerpres). — în lo
calitatea canadiană Toronto au în
ceput. luni, lucrările celei de-a 37-a 
Adunări anuale a Fondului Monetar 
Internațional și Băncii Mondiale, la 
care participă miniștri de finanțe, 
guvernatorii băncilor centrale și 
experți din țările membre ale celor 
două organisme, între care și 
România.

Pe agenda dezbaterilor figurează 
în principal examinarea actualului 
stadiu al economiei mondiale și a 
fenomenelor de criză cu care aceas
ta este confruntată, posibilitatea 
lansării unui plan de redresare mon
dială, precum și dificultățile în con
tinuă creștere din sistemul financiar 
internațional. Ca și în cadrul re
uniunilor care au precedat această 
manifestare, reprezentanții țărilor în 
curs de dezvoltare, prezenți la lu
crări. vor reactualiza cererile privind 
sporirea asistenței financiare. Țările 
în curs de dezvoltare, ca și unele 
state industrializate au cerut, de 
asemenea, suplimentarea fondurilor 
de împrumut ale F.M.I. cu cel puțin 
50 la sută.

TORONTO 6 (Agerpres). — Comi
tetul de dezvoltare al Băncii Mon
diale — instanță superioară a acestei 
instituții — s-a reunit, la Toronto, 
pentru a examina modalitățile de a- 
tenuare a implicațiilor reducerii cu 
o treime a contribuției S.U.A. la fon
durile Agenției Internaționale pentru 
Dezvoltare (A.I.D.), ceea ce atrage 
diminuarea cu 35 la sută a asisten
ței financiare acordate de A.I.D. ce
lor mai sărace țări.

înregistrate 185 de victime, iar in 
statul Orissa — 66. Potrivit esti
mărilor oficiale, suprafața acoperi
tă de apele revărsate ca rezultat al 
ploilor musonice este de circa 
2 150 000 hectare, din care 1 200 000 
sint terenuri cultivățe.

POPULAȚIA R.P. UNGARE era I 
la începutul anului 1982 de 10 710 000 
locuitori — se arată în Anuarul sta
tistic ungar, apărut la Budapesta, < 
transmite agenția M.T.I. In același 
timp, proporția femeilor în compo- I 
nența populației continuă să creas
că, in momentul de față raportul I 
intre numărul femeilor și cel al | 
bărbaților fiind de 1 066 la 1 000.

SALON AERONAUTIC. Pe fere- | 
nul aviatic de la Farnbourough, din 
apropiere de Londra, s-a deschis > 
cea de-a 25-a ediție a Salonului 
aeronautic internațional. Aproxima- I 
tiv 500 de companii aeronautice din 
18 țări prezintă 150 de aparate, 
dintre care 50 pentru prima dată. 
Salonul urmează să fie deschis pină 
la 12 septembrie. •

POPULAȚIA FINLANDEI era, 
potrivit datelor publicate de Direc
ția centrală de statistică de la Hel
sinki, la 1 ianuarie’1982, de 4 812 200 
persoane.

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Excelenței Sale Domnului general de armată (R) 
JOAO BAPTISTA. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Președintele-Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA D. F.

Cea de-a 160-a aniversare a proclamării Independenței de stat a Re
publicii Federative a Braziliei îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, 
în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate po
porului brazilian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul brazilian 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 160 de ani 
de la proclamarea in
dependentei de stat, 
act care a marcat în
ceputul existenței de 
sine stătătoare a în
tinsei țări latino-ame- 
ricane.

Astăzi, la 160 de ani 
de la memorabilul c- 
veniment, Brazilia în
fățișează imaginea u- 
nei țări care, prin e- 
forturile de dezvoltare 
depuse in ultimele 
decenii, dispune de un 
potențial economic ce 
o situează pe locul al 
optulea în lume. Bra
zilia nu mai este 
„țara viitorului", cum 
i se spunea, ci mai 
ales a prezentului. în- 
cetînd șă mai fie doar 
o mare exportatoare 
de produse agroali- 
mentare. lista expor
turilor sale cuprinde 
acum produse cu un 
grad ridicat de teh
nicitate din ramuri
le electronicii și c- 
lectrotehnicii. aviați
ei,. construcției de 
automobile. de na
ve, ale siderurgiei și

petrochimiei. între 
programele elaborate 
și puse in aplicare, o 
însemnătate deosebită 
o are cel privind rea
lizarea independenței 
energetice a țării, prin 
valorificarea imensu
lui său potențial hi
draulic, evaluat la 
213 000 MW. De la 
8 000 MW in 1970, pu
terea instalată a cen
tralelor electrice a 
crescut la 27 000 MW, 
la ora actuală, urmînd 
să atingă 70 000 MW 
în 1990. Totodată, prin 
intermediul societății 
„Nudebras", Brazilia 
a lansat un program 
care prevede construi
rea a nouă centrale 
atomoelectrice. prima 
dintre ele, Angra I, 
fiind deja conectată 
la rețea, în acest an. 
Se află, de asemenea, 
în curs ,de construire 
14 obiective hidroelec
trice. inclusiv hidro
centrala de la Itaipu, 
care, prin puterea sa 
proiectată de 12 600 
megawați, va fi cea 
mai mare din lume.

Poporul romăn, nu
trind sentimente prie

Lucrările celui de al XlI-lea Congres al P.C, Chinez
BEIJING 6 (Agerpres). — Lucră

rile celui de-al XlI-lea Congres na
țional al P.C. Chinez au continuat, 
luni, la Beijing, prin reunirea în șe
dință plenară a delegaților — rela
tează agenția China Nouă. Lucrările 
ședinței au fost conduse de Hu Yao- 
bang, președintele C.C. al P.C. Chi
nez.

Probleme social-economice stringente 
pe ordinea de zi a reuniunii sindicatelor 

britanice
LONDRA 6 (Agerpres). — Luni au 

început la Brighton lucrările celei 
de-a 114-a Conferințe anuale a Con
gresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), care va dezbate, timp de 
cinci zile, probleme ale luptei pen
tru îmbunătățirea situației economi
ce a oamenilor muncii din Marea 
Britanie. La lucrări participă 1200 
de delegați reprezentând 11 milioa
ne de membri ai sindicatelor din 
toate ramurile economiei britanice 
afiliate la T.U.C.

Conferința se desfășoară in condi
țiile în care Marea Britanie este 
confruntată cu grave probleme eco
nomice, declara secretarul general al 
T.U.C., Len Murray, potrivit agen
ției Reuter. Datele oficiale referitoa

ORIENTUL MIJLOCIU
• în pofida protestului opiniei publice, s-a hotărit crearea 
de noi așezări israeliene în Cisiordania și Gaza • Declarația 

Departamentului de Stat al S.U.A.

tenești față de poporul 
brazilian, de care se 
simte legat prin afi
nități de limbă și cul
tură, prin preocupări
le similare pentru ac
celerarea progresu
lui economic și social, 
urmărește cu simpatie 
eforturile acestuia, re
zultatele obținute pe 
calea dezvoltării. în
tre România și Brazi
lia s-au statornicit și 
se extind relații de 
bună colaborare, re
ciproc avantajoase. O 
contribuție de cea mai 
mare însemnătate la 
impulsionarea pe mul
tiple planuri a rapor
turilor româno-brazi- 
liene a adus vizita 
oficială în Brazilia, 
în iunie 1975, a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu. Acordurile 
și înțelegerile semna
te tu prilejul, vizitei 
constituie cadrul fertil 
pentru amplificarea 
relațiilor româno-bra- 
ziliene, în deplină, 
consonanța cu aspira
țiile de progres ale 
celor două țări și po
poare, cu cauză păcii 
și cooperării în lume.

Congresul a adoptat o rezoluție, 
prin care aprobă Raportul de activi
tate al Comitetului Central, prezen
tat de președintele C.C., al partidu
lui. A fost adoptată, de asemenea, o 
rezoluție prin care este aprobat noul 
statut al partidului. Congresul a de
cis ca noul statut să intre imediat 
in vigoare.

Lucrările congresului continuă.

re Ia numărul șomerilor — aproxi
mativ 3,3 milioane, adică 13.8 la sută 
din totalul forței de muncă — sint 
mai mari decit în oricare altă țară 
occidentală industrializată, menționa 
și președintele conferinței, Alan Sa- 
per. El a precizat însă că numărul 
real al persoanelor fără un loc de 
muncă depășește în prezent patru 
milioane, deoarece numeroși munci
tori nu se mai înregistrează pe listele 
de șomaj.

In afara problemelor economice, 
pe agenda conferinței anuale se află 
cu prioritate propunerile de .restruc
turare a T.U.C. pentru a-1 face mai 
reprezentativ și campania împotri
va legislației ce limitează .prerogh .< 
vele sindicatelor, menționează ag. - 
ția Reuter.

în Valea Nilului, 
roade ale cooperării româno-egiptene

Sosind la Cairo, oraș-metropolă 
cu peste 9 milioane de locuitori, 
călătorul venit de pe alte melea
guri este impresionat de intensa 
viață economică și comercială care 
pulsează in străvechea așezare de 
pe Nil, de multitudinea vestigiilor 
arhitectonice răspindite pe o vastă 
întindere la est de fluviu. Alături 
de faimoasele Piramide de la Gi
za, spre care se îndreaptă zilnic 
pașii' miilor de turiști din toate 
colțurile lumii, privirea întîlnește 
nenumărate alte monumente, ridi
cate cu migala și priceperea spe
cifice marilor maeștri ai artei a- 
rabe. zeci de construcții impună
toare aparținind perioadelor mai 
noi. De la inălțimea Turnului ora
șului Cairo (170 m) se disting ca 
în palmă siluetele marilor hoteluri 
de 'pe cornișa fluviului, șantierple 
unor noi ansambluri de locuințe și 
mai ales traseele a două mari po
duri peste Nil — Ramses și Dokki- 
Ezbekiya, integrate organic noului 
peisaj al capitalei egiptene.

Pentru călătorul sosit din Româ
nia, vizitarea marelui oraș este cu 
atit mai plăcută cu cit ii prileju
iește cunoașterea realizărilor unui 
popor prieten, angajat intr-un am
plu efort constructiv, cit și nu
meroase intîlniri ce evocă o strînsă 
și fructuoasă colaborare intre ță
rile noastre. Astfel, admirind pri
veliștea orașului de la inălțimea 
renumitului turn, in fața , ochilor 
iți apare, departe spre sud, imagi
nea importantului centru industri
al Heluan, unde cu ani în ■ urmă 
au prins contur cîteva dintre obiec
tivele realizate în, cooperare de 
România și Egipt. Aici, in cadrul 
combmatului siderurgic, au func
ționat primele locomotive româ
nești de pe continentul african. Ele 
poartă marca uzinelor „23 August" 
din București, care, din 1970. cind 
au avut loc primele livrări de ma
terial rulant Egiptului, și-au extins 

continuu conlucrarea cu firme din 
această țară. România a exportat 
400 locomotive cu puteri: între 150 
și 1001) CP. precum și diferite e- 
chipamente de cale ferată, care 
sint utilizate cu succes pe magis
tralele .feroviare, in cadrul unor 
mari întreprinderi și pe exploată
rile de trestie de zahăr din Egiptul 
de sus. Tot la Heluan. la întreprin
derea „El Nasr‘7 tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inaugurat, cu prilejul 
primei sale vizite in Egipt (aprilie 
1972), o linie de asamblat tractoare, 
de’ pe ale cărei porți au ieșit mii 
de unități. Sint cunoscutele trac
toare de tipul „U-650", care pot fi 
întîlnite în‘ exploatările agricole 
din Valea Nilului, pe șantierele re
construcției din zona Canalului Su
ez și in diferite alte părți ale țării, 
întrunind unanime aprecieri. De o 
bună primirș, s-au bucurat, de a- 
semenea. și o serie de alte produ
se realizate in cooperare cu țara 
noastră, ca de exemplu autoturis
mele de teren de tip ARO, asam
blate în cadrul unei întreprinderi 
din apropierea piramidelor.

Aria cooperării româno-egiptene 
nu se limitează însă" la Cairo și 
Heluan. Pornind de la potențialul 
economic, in continuă creștere, al 
celor două țări și de la dorința u- 
nanimă a popoarelor român și e- 
glptean de a da un conținut mai 
bogat conlucrării reciproc avanta
joase, ultimul deceniu a fost mar
cat de realizarea în Valea Nilului 
a noi și importante obiective in
dustriale, cum sint uzina de produ
se sodice El Mcx (Alexandria), fa
brica de acid sulfuric de la Abu Za- 
abal, complexul de exploatare și 
preparare a fosfaților de la Ham- 
rawein, Întreprinderi ce joacă un 
rol de frunte in prelucrarea resur
selor naturale ale țării...

...Cind te apropii de Alexandria 
venind dinspre Cairo, pe șoseaua 
ce străbate veșnic inverzita Vale a 
Nilului, privirea iți este atrasă de 

panorama largă a marelui port me
diteranean, a cărui fîșie îngustă se 
întinde pe o distantă de circa 35 
km de-a lungul țărmului mării. De 
la est Ia vest se disting siluetele 
impunătoare ale blocurilor albe în
șirate de-a lungul șoselei, ca și pro
filurile a zeci de fabrici și uzine 
ce au adus Alexandriei faima de 
cel mai puternic centru economic 
și industrial al Egiptului. Printre 
acestea se numără și uzina de pro
duse sodice realizată in cooperare 
cu România. Situată în partea de 
vest a orașului, în cartierul indus
trial „El Mex“, ea este cea mai 
mare întreprindere de acest gen 
din Africa și Orientul Apropiat.’ .

Silueta sa impunătoare se vede 
de la cîțiva kilometri ca un com
plex de construcții moderne, dea
supra cărora se inalță o imensă 
arcadă metalică. Uzina se întinde 
pe o suprafață de 250 000 metri 
pătrați și este echipată cu mașini 
și utilaje a căror valoare se ridică 
Ia 20 milioane lire. Ea utilizează 
ca materie primă calcarul, aflat in 
mari cantități în regiunea înconju
rătoare, furnizînd economiei națio
nale importante cantități de so
diu, sodă caustică și sodă calcina
tă. în zilele inaugurării, ziarul „AL 
GOUMHOURIA" aprecia momentul 
respectiv „ca o zi marcantă pentru 
industria noastră chimică", iar 
„JOURNAL D’EGYPTE" scrie că 
„uzina constituie o expresie eloc
ventă a colaborării fructuoase din
tre Republica Arabă Egipt și Re
publica Socialistă România".

Paralel cu extinderea cooperării 
în producție, în ultimii ani s-au 
înregistrat o creștere a schimburi
lor comerciale, o intensificare a 
conlucrării pe plan politic, tehni- 
co-științific, cultural. Cele două 
țări au puncte de vedere comune 
sau apropiate in numeroase proble
me ale vieții internaționale, R. A. 
Egipt acordind o înaltă apreciere 
poziției României cu privire Ia

Străjuind domoala curgere a apelor Nilului, turnul de 170 de metri con
feră un plus de personalitate orașului Cairo, capitala milenarei țări a 

Egiptului

căile de soluționare pașnică, justă 
și durabilă a situației din Orien
tul Mijlociu.

O contribuție decisivă la această 
evoluție pozitivă au adus-o acordu
rile și înțelegerile convenite cu pri
lejul frecventelor intîlniri dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
fostul președinte Anwar El Sadat, 
care au deschis ample perspective 
conlucrării dintre cele două țări pe 
cele mai diverse planuri. Conlucra
re pentru a cărei continuă extinde
re s-au pronunțat atit președintele 
Nicolae Ceaușescu, cit și președin
tele Hosni Mubarak. în declarația 
făcută televiziunii egiptene în le
gătură cu incheierea retragerii Is
raelului din Sinai, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU spunea 
printre altele : „Adresez, încă o 
dată, cele mai calde felicitări po
porului egiptean, președintelui Hos
ni Mubarak — și îmi exprim do
rința ca bunele relații de prietenie 
și colaborare româno-egiptene să 
se dezvolte tot mai mult, în inte
resul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale".

„Sint profund convins — a de
clarat la rindul său președintele 
HOSNI MUBARAK într-o telegra
mă adresată recent șefului statului 
român — că relațiile de prietenie 
și de colaborare pozitivă între cele 
două țări ale noastre vor cunoaște 
în continuare o dezvoltare crcs- 
cîndâ, spre binele lor comun, pre
cum și al cauzei păcii și securită
ții internaționale".

In lumina acestor rezultate fruc
tuoase ale colaborării româno-e
giptene pe cele mai diverse pla
nuri, poporul român nutrește con
vingerea că apropiatele convorbiri 
la nivel înalt dintre președinții. 
Nicolae Ceaușescu și HoSnl Muba
rak, prilejuite de vizita oficială în- 
țara noastră a șefului statului e- 
giptean. vor reprezenta un nou mo
ment de cea mai mare importanță 
in evoluția mereu ascendentă a re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare, vor deschide orizonturi și 
mai largi conlucrării lor. in inte
resul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a hotărât crearea a 
11 noi așezări israeliene in teritoriile 
arabe ocupate. Cisiordania și Gaza, 
informează un comunicat oficial ci
tat de agențiile U.P.I. și A.P.. care 
reamintesc că, în recentul său plan 
privind Orientul Mijlociu, președin
tele S.U.A., Ronald Reagan, ceruse 
guvernului israelian sâ „înghețe" 
implantarea de așezări în aceste te
ritorii. .

Pe de altă parte, agențiile citate 
informează că primul ministru Me- 
nahem Begin a trimis o scrisoare 
președintelui Reăgan în care respin
ge oficial propunerile americane. 
Begin afirmă printre altele că. după 
părerea guvernului său. Cisiordania 
face parte din teritoriul istoric al Is
raelului și acesta nu o va retroceda.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
în legătură cu hotărirea guvernului 
israelian de a crea noi așezări în te
ritoriile arabe ocupate, Cisiordania 
și Gaza, Departamentul de Stat al

Situația alimentară din America Latină 
dezbătută la Conferința regională a F.A.O.

MANAGUA 6 (Agerpres). — La 
Managua au început luni lucrările 
celei de-a XVII-a Conferințe regio
nale a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură — 
F.A.O. — informează agenția Prensa 
Latina.

Reuniunea, la care participă re
prezentanți din 30 de țări din Ame
rica Latină și Caraibi, a fost deschisă

ITALIA
Măsuri pentru combaterea Mafiei

ROMA 8 (Agerpres). — După asa
sinarea generalului Carlo Alberto 
dalia Chiesa. prefectul poliției din 
Palermo și fost șef al serviciilor de 
luptă împotriva terorismului din Ita
lia, premierul italian, Giovanni Spa- 
dolini, a lansat în Senat un apel tu
turor parlamentarilor cerindu-le să 
coopereze în combaterea Mafiei — 
informează agenția France Presse. în 
context, Spadolini a subliniat „gravi
tatea și profunzimea sfidării pe care 
teroarea Mafiei a lansat-o la adresa 
statului".

La Roma s-a anunțat că guvernul 

S.U.A. a dat publicității o declarație 
în care se critică măsura israellană. 
„Nu putem înțelege de ce, într-un 
moment cind o participare mai lar
gă la procesul de pace este crucială 
și posibilă, Israelul a găsit de cu
viință să extindă un gen de activita
te care erodează înctederea tuturor, 
îndeosebi a locuitorilor de pe Malul 
Vestic și din Gaza, într-o încheiere 
justă și corect negociată a procesu
lui de pace... Poziția prezentată de 
președintele Reagan la 1 septembrie 
rămine neschimbată".

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Popu
lația arabă palestiniană din Cisior
dania iși continuă manifestațiile îm
potriva ocupației israeliene. Astfel, 
în orașul Nablus din Cisiordania au 
avut loc demonstrații timp de două 
zile la sfîrșitul sâptămînii trecute, 
împrăștiind cu forța pe manifestanți, 
armata israellană a împușcat mortal 
un tînăr palestinian, rănind pe alțl 
doi.

de Daniel Ortega Saavedra, coordo
natorul Juntei Guvernului de Re
construcție Națională din Nicaragua.

Delegații la conferință vor dezbate 
situația și perspectivele alimentare și 
agricole din zonă, precum șl modali
tățile de extindere a comerțului 
agricol și cooperării regionale, folo
sirea resurselor noi și regenerabile 
de energie in agricultură și în dez
voltarea rurală. ■■ 

a numit un „înalt comisar pentru 
lupta contra Mafiei", dispunînd de 
„ample împuterniciri in ce privește 
coordonarea dintre organismele ad
ministrației și poliției". Sarcina a 
fost încredințată lui Emanuele de 
Francesco, șeful serviciilor secrete 
civile, care va deține concomitent și 
funcția de prefect al orașului Paler
mo. în felul acesta, remarcă agenția 
franceză de presă, de la Palermo, a- 
devărată „capitală a Mafiei", urmea
ză să fie coordonată lupta împotriva 
tuturor bandelor de mafioti răspin
dite pe teritoriul italian.
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