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/utr-o atmosferă însuflețită, sărbătorească, punînd 
în evidență satisfacția pentru legăturile de solidaritate 

militantă si strinsă conlucrare multilaterală dintre

România și Zimbabwe, înalta prețuire față de 

președintele României, mare prieten al popoarelor 

Africii, ieri a continuatWA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘUUUI NICOLAE CEAUȘESCUÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU ÎN REPUBLICA ZIMBABWE
j Vizita pe care o facem ț 
j în țara dumneavoastră con- j 
j stituie o expresie a bunelor I 
j raporturi statornicite între j 

î partidele și popoarele noas- j 
j tre încă din anii îndelunga- ț 
l tei și eroicei lupte de elibera- j 
} re națională duse de poporul I 
j zimbabvvean, o ilustrare a j 
! voinței comune de a acționa j 
! pentru întărirea și mai pu- j 

ternică a prieteniei, colabo- j 
j rării și solidarității romă- \ 
j no-zimbabweene. j
i NICOLAE CEAUȘESCU j

In timpul convorbirilor oficiale

J Poporul român se bucu- j 
î ră de o deosebită stimă în \ 
j Zimbabwe, care se inspiră } 

j din experiența dumnea- j 

j voastră, din sprijinul pe j 
î care ni l-ați acordat în tim- \ 
j pul luptelor pentru eliberare, j 

j ca și din modul sincer și j 

j solidaritatea frățească cu j 
î care România ne acordă \ 
j asistență în construirea so- ' 

j cialismului în Zimbabwe. j 

j CANAAN !
j SODJNDO BANANA J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Robert Gabriel Mugabe 

au continuat convorbirile privind 
dezvoltarea relațiilor româno-zimbabweeneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Robert Gabriel Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, prim-ministru . al Republicii Zimbabwe, au continuat, in aceeași atmosferă de caldă prietenie, de deplină înțelegere și stimă reciprocă, schimbul de vederi cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Vibrante manifestări de stimă și prețuire 
ale locuitorilor din KintayaTovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat in cursul dimineții de vineri ferma agrozootehnică Kintyre, aflată la aproximativ 30 km de Harare.Coloana oficială de mașini a străbătut terenuri pline de ierburi înalte, uscate, din care răsar mici coline, dominate de pietre uriașe, răs- pîndite, după cum se știe, pe aproape întregul teritoriu al țării. Ochiul vizitatorului european obișnuit cu starea vegetației în această perioadă este astfel determinat să surprindă particularitățile de floră ale

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Robert Gabriel Mugabe au examinat o serie de domenii concrete ale colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Zimbabwe, reafirmînd dorința comună de a se depune în continuare eforturi pentru amplificarea raporturilor româno- zimbabweene, pe cele mai diferite planuri.A fost manifestată dorința ambelor părți de a se acționa pentru valorificarea cit mai largă a posibilităților 

continentului austral care traversează in fapt anotimpul rece.Distinșii oaspeți sint așteptați și salutați cu cordialitate de Geoff Calmeyer, directorul fermei agrozootehnice Kintyre. El prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, în timp ce sînt vizitate diferite sectoare, principalele aspecte privind organizarea activității în fermă in ultimii ani. Ferma — informează directorul — are o suprafață arabilă de aproximativ 1 000 hectare, din care 450 sînt cultivate succesiv cu grîu, porumb pentru masă verde și lucernă, 

existente în vederea creșterii schimburilor comerciale, extinderii cooperării reciproc avantajoase, in domenii de însemnătate deosebită pentru economiile celor două țări.A fost exprimată deplina convingere că promovarea susținută a relațiilor româno-zimbabweene este în interesul ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor, slujind, totodată, cauzei păcii, independenței și cooperării internaționale.

iar 380 hectare cu soia. Profilată, în special, pe zootehnie, ferma are 650 de bovine. Principala rasă — Masho- naland — este o rasă locală.Furajarea vitelor se face atît cu nutrețuri proaspete, cit și cu concentrate. Pențru furajarea rațională cu concentrate se stabilește electronic cantitatea pentru fiecare animal în parte, asigurîndu-se controlul administrării . acesteia în timpul zilei. Producția medie anuală de lapte este de 6 000 de litri de fiecare vacă fu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

în semn de aleasă cinstire, de înalt respect și profund omagiu

Tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceausescu
? ’ ’ •} y

li s-a conferit titlul de cetățean de onoare al orașului Harare 
CUVWTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășe prim-ministru 
Mugabe,

Tovarășe primar,
Tovarăși membri ai Consi

liului municipal,
Tovarăși și prieteni,
Doresc să adresez, în numele 

meu și al tovarășei mele, cele mai 
calde mulțumiri Consiliului muni
cipal și dumneavoastră, tovarășe 
primar, pentru decernarea titlului 
de cetățean de onoare al munici
piului Harare. Apreciem aceasta 
ca o expresie a relațiilor de cola
borare și solidaritate ce s-au dez
voltat încă în timpul luptei de eli
berare între Partidul Comunist 
Român și Z.A.N.U., intre poporul 
român și poporul Zimbabwean. (Aplauze).

în spiritul politicii sale consec
vente de colaborare cu toate forțe
le progresiste, cu toate popoarele 
care luptă pentru independență, al 
politicii de pace, poporul român a 
sprijinit activ mișcarea de elibe
rare din Zimbabwe, ca, dealtfel, 
din multe state africane, conside- 
rînd că aceasta corespunde etapei 

actuale a dezvoltării omenirii, că 
trebuie lichidată pentru totdeauna 
asuprirea unui popor de către al
tul, că, între toate națiunile, fără 
deosebire de rasă, de culoare, tre
buie stabilite relații de deplină 
egalitate, o colaborare bazată pe 
principiile independenței, egalității 
și neamestecului în treburile in
terne.

Deoarece nu de mult s-au îm
plinit trei ani de Ia proclamarea 
independenței Republicii Zim
babwe, doresc să folosesc și acest 
prilej pentru a adresa luptătorilor 
pentru independență, întregului po
por Zimbabwean cele mai calde 
felicitări și urarea de a obține suc
cese cit mai mari în dezvoltarea 
sa economico-socială independen
tă, în ridicarea bunăstării și ferici
rii întregii națiuni. (Vii aplauze).

Ne-a făcut 6 deosebită plăcere 
— și a fost deosebit de impresio
nantă — primirea călduroasă ce ni 
s-a făcut de către locuitorii muni
cipiului Harare. Aveți un oraș fru
mos și sintem bucuroși că am fost 
declarați cetățeni de onoare ai unui 
oraș care are o viață înfloritoare și 
o perspectivă deosebită, măreață. 
Fiind cetățean de onoare al orașu

lui Harare, aș dori să vă adresez 
dumneavoastră, membrilor Consi
liului municipal, tuturor locuitori
lor urarea de a obține rezultate tot 
mai bune în dezvoltarea și înflo
rirea orașului dumneavoastră, in 
asigurarea unei vieți tot mai bune 
pentru toți locuitorii lui. (Vii a- plauze).

Deoarece în lume — inclusiv în 
regiunea dumneavoastră — mai 
sînt încă popoare care se mai află 
încă sub asuprire, mai sînt inega
lități rasiale, considerăm că este 
necesar ca țările noastre să conlu
creze activ pentru soluționarea tu
turor acestor probleme, pentru a- 
sigurarca în întreaga Africă — și 
în întreaga lume — a unor relații 
de deplină egalitate între toate 
popoarele. în acest cadru, am dori 
să se realizeze cit mai curind de
plina independență a Namibiei. (Vii aplauze).

împreună cu președintele dum
neavoastră și cu primul ministru 
am discutat o serie de probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
dintre țările și popoarele noastre, 
precum și întărirea conlucrării 
noastre pe plan internațional, pen
tru o lume fără războaie, fără 

arme nucleare, o lume a păcii, în
țelegerii și colaborării. Noi avem 
ferma convingere că omenirea dis
pune astăzi de forța necesară pen
tru a opri cursa înarmărilor, pen
tru impunerea dezarmării și, în 
primul rind, a dezarmării nuclea
re, pentru asigurarea unei păci 
trainice, a dreptului fiecărui po
por la viață liberă, independentă ! (Aplauze).

Folosesc acest prilej pentru a 
adresa tovarășului primar și mem
brilor Consiliului municipal invi
tația de a vizita, în cadrul unei de- 
lega.ții, capitala României — Bucu- 
reștiul — de a stabili o colaborare 
strinsă între municipiul Harare și 
municipiul București. (Vii aplauze).

Mulțumindu-vă încă o dată, în
chei dorindu-vă dumneavoastră 
succes deplin în activitatea pe care 
o desfășurați pentru binele locui
torilor orașului Harare. (Vii aplau
ze).

Urez tuturor locuitorilor multă 
fbricire, bunăstare și pace !

Trăiască prietenia frățească în
tre poporul român și poporul Zim
babwean !

Trăiască pacea și colaborarea in
ternațională ! (Aplauze puternice).

Primire călduroasă, entuziastă la școala din Kintaya In timpul festivității de la primăria orașului Harare
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Depunerea unei coroane de flori 

la Monumentul eroilorVineri dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sosesc împreună cu președintele Canaan Sodindo Banana și Janet Banana ne Warren Hills, colina unde se află monumentul. Se află aici, pentru a intimpina și saluta pe distinșii oaspeți, primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, și tovarășa Sally Mugabe.Garda militară aliniată pe platoul de la baza monumentului prezintă onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în acordurile unui marș interpretat de trompeți, urcă treptele care duc spre monument și depune coroana de flori, pe a cărei panglică se poate Citi : „Din partea secretarului gene

ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România".în continuare, tovarășul Robert Mugabe prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu semnificația acestui monument, fazele legate de realizarea sa.Monumentul se află pe drumul național care duce către orașul Bulawayo, la o distanță de 10 km de capitală. Construcția sa a început în anul 1981 și este încă neterminată, lucrările aflîndu-se în plină desfășurare.Monumentul reprezintă un grup statuar inalt de peste zece metri, înfățișind o femeie, un bărbat și un copil înarmați. De o parte și de alta se află două basoreliefuri cu scene din trecutul istoric al poporului Zimbabwean. Deasupra lor se înalță simbolul național al acestei țări — Pasărea Zimbabwe.

în continuarea grupului statuar se amenajează cripte pentru revoluționarii care și-au dat viața pentru patrie. Mergînd în sus, către coloana în vîrful căreia arde flacăra veșnică, de o parte și de alta a treptelor săpate în stîncă urmează să se amenajeze și alte cripte. Coloana cu flacăra veșnică este amplasată pe o înălțime de 30 metri față de grupul statuar. La terminarea întregului complex, care este prevăzută pentru anul viitor, flacăra veșnică va fi adusă din orașul Harare.înainte de a se începe construcția actualului complex, aici au fost transferate osemintele principalilor doi lideri ai mișcării de eliberare națională — Ernest Tongogara și Herbert Chitepo.La încheierea ceremoniei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de primul ministru Robert Mugabe, și tovarășa Sally Mugabe, se îndreaptă către sediul Primăriei orașului Harare.
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„Dialogul la nivel înalt româno-zimbabwean deschide
noi căi de intensificare a cooperării dintre cele

Presa centrală zimbabweană acordă spații ample reflectării vizitei 
oficiale de prietenie pe care tdvarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde in Zimbabwe — eve
niment ce domină viața politică a țării în aceste zile.Principalul cotidian, „THE HERALD", publică în prima sa pagină, sub titlul „Mulțimea a intîmoinat cu dansuri pe înalții oaspeți", un articol pe patru coloane, însoțit de o fotografie ce redă momentul sosirii președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu pe aeroportul internațional din Harare și al întîmpinării lor de către președintele Republicii Zimbabwe, Canaan Sodindo Banana, și primul ministru Robert Mugabe.Articolul prezintă pe larg principalele secvențe ale ceremoniei de la sosire, descriind atmosfera entuziastă ce a domnit pe aeroport și calda primire făcută inalților oaspeți români atît de oficialitățile ță- rii-gazdă, cît și de miile de locuitori ai canitalei.

„Mii de zimbabweeni entuziaști, 
care dans ah și fluturau steaulețe, 
i-au întîmpinat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu un răsunător 
«bun venit», în momentul cind ei 
au pășit pe pista aeroportului din 
Harare", scrie „The Herald", care menționează din nou că vizita pre
ședintelui României este prima pe

cdre- olîntreprinde în Zilfibăbivdzan 
șef de stat dintr-o țară neafricană.Sînt redate, în succesiunea lor, toate momentele principale ale pri

raid" arată : „Președintele român a cerut Africii de Sud să-și înceteze agresiunea împotriva statelor vecine și să acorde imediat independență Namibiei, în conformitate cu rezoluțiile O.N.U.", De asemenea, .se scoate in "evidență /faptul. că.- tovaf: 
■rășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat, cu acest prilej, sprijinul ferm 
al României față de lupta de elibe

Relatări ale presei din Zimbabwe

mei întîlniri a șefului statului român — pe pămintul recent eliberat al tinerei Republici Zimbabwe — cu miile de cetățeni, care au ținut să fie prezenți la mărețul eveniment și să-și exprime deschis recunoștința pentru . sprijinul neprețuit și dezinteresat acordat de România în lupta grea ce a dus, în final, la cucerirea independenței naționale.în aceeași pagină a ziarului sînt inserate alte trei articole ce evidențiază, în primul rînd, cuvintele calde adresate de președintele Republicii Zimbabwe, Canaan Sodindo Banana, inalților oaspeți români la dineul oficial oferit în seara zilei de 14 iulie, și atmosfera sărbătorească ce a dominat în cursul acestei întîlniri prietenești.Referindu-se la toastul președintelui Nicolae Ceaușescu, „The He-

rare a poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O.Pe de altă parte — continuă ziarul — președintele român și-a exprimat speranța că vizita in Zim
babwe va deschide noi căi de lăr
gire a cooperării dintre cele două 
țări. Se relevă, totodată, că tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția că lichidarea urmărilor trecutului și edificarea noii societăți socialiste — drum pe care a pășit și Zimbabwe — cer eforturi susținute, că unitatea și solidaritatea poporului sînt indispensabile pentru succesul acestei lupte.„The Herald" reține, de asemenea, faptul că în cadrul primei runde de convorbiri româno-zim- babweene la nivel înalt s-a căzut de acord ca miniștrii și experții celor două țări să depună eforturi
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două fări"pentru întărirea și extinderea cooperării bilaterale pe multiple planuri.Este subliniată, totodată, aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia consecințele cursei înarmărilor, care a condus la creșterea1 tensiunii in lume și la amenințarea securității tuturor națiunilor.POSTURILE DE RADIO au transmis un amplu reportaj in direct de la ceremonia sosirii, re- dind moment cu moment întreaga festivitate de la aeroportul din Harare, precum și primirea entuziastă făcută de miile de cetățeni ai capitalei zimbabweene.Aceleași momente semnificative ale ceremoniei de la sosire au fost preluate de TELEVIZIUNEA ZIM- BAB.WEANĂ, care le-a redat în cadrul unui bogat reportaj filmat, prezentat seara milioanelor de telespectatori. Telereportajul a fost precedat de transmiterea unui program de muzică românească.în cursul dimineții de vineri, postul de radio a difuzat o emisiune 
specială dedicată României socia
liste, in care au fost prezentate date 
ilustrative despre forța economică 
a țării noastre, despre marile reali
zări dobindite de poporul român în 
anii socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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u | DIN i Din cronica întreceriiSonde la Stoina... Un elev de aici, fascinat de arborescenta lor metalică, a încercat să le transpună în acuarelă, pe o coală de hirtie. Un coleg i-a propus să-și intituleze acuarela : „Tinerețea fără bătrînețe a țării". Și ochii micului artist s-au luminat de o mare bucurie. Poate că mai tirziu îl va atrage și pe el sondoritul. Sau poate că va deveni pictor. Țara are nevoie și de sondori, și de pictori. Stoina lui devine un oraș al petroliștilor. Și realitatea aceasta îi aprinde imaginația. Schela Stoina este cea mai tînără unitate petrolieră de pe meleagurile Olteniei. Ea cuprinde acum patru brigăzi de lucru, despărțite una de alta de o fișie de pădure, de o vale sau de o creastă de deal, in acest spațiu geografic de la îmbrățișarea dealurilor cu cimpla.Ca să ajungem la brigada numărul unu traversăm Amaradia pe un pod de beton. Străbatem sate și cătune mărunte, unde oamenii iși văd liniștiți de treburile lor. Nu se mai miră de forfota din jur. S-au învățat cu ea, au intrat în această horă fiindcă ai caselor au început sâ lucreze pe la sonde. Mai tirziu aveam sâ aflu că optzeci și cinci la sută din oamenii schelei sint localnici. Aceștia. împreună cu cei veniți din Ți- cleni sau din alte schele

■ ciumar, despre cane își amintesc doar cîteva babe și unchieși. în vremea aceea, nopțile acestor locuri nu erau tulburate decit de fluierele pădurilor cind băteau vînturile în ele. Acum, copiii celor ce locuiesc aici visează să urce într-o zi la geamblacul unei sonde și să privească de acolo jur-împrejur ce se petrece in căușul dintre

aici, pe un front de lucru mai greu, îl secondează in activitate maistrul de probe și reparații Ion Pâdu- cel. Un bărbat robust, cu fața luminată de un zim- bet permanent și care de peste douăzeci de ani simte trepidațiile pămîntu- lui ,-din preajma sondelor. Planul la gazele de sondă este depășit zilnic substanțial, dar ei vor ca tot atît

— Sînt doi Ion Vulpe. N-au nici o legătură de rudenie. Este Vorba numai de o potrivire de nume. Primul Ion Vulpe e maistru de parc, iar cel de-al doilea, operator principal. Dar se înrudesc bine în hămici'e.Discutăm într-o cabină metalică unde se află două scaune, o masă de lemn și un telefon. Deci, nici în
Cu energie muncitorească 

la izvoarele energiei

petroliere formează o adevărată familie.„Statul major" al brigăzii numărul unu este instalat la o margine de cătun, în casa unui fost cîr-

dealuri. La „statul major" al brigăzii, ușile stau mai mult închise. De afară vedem prin fereastră un birou modest de brad și pe el un fel de registru. Nici nu este nevoie de mai mult. Sondorii nu se împacă cu birocrația. Munca lor se măsoară, simplu, in tonele de țiței extrase zilnic, in metri săpați spre rezervele de hidrocarburi. Fiindcă aici, pe Valea Amaradiei, se extrage țiței și in același timp se forează. în preajma sondelor, aflate in foraj, as- cultind vuietul puternicelor motoare, ai sentimentul Că pămintul vibrează.Discutăm cu inginerul Dan Corlan, șeful brigăzii. E încă tînăr inginerul, dar lucrează de zece ani in sondorit. S-a călit în schela de la Țicleni și a venit

Reportaj de Lucian ZATTIde substanțial să fie depășit și la producția de țiței. Tocmai de aceea acolo se află și George Nazarie, secretarul organizației de partid, sondor cu experiență. E de fel, de undeva, de dincolo de firul Olte- țului, din Grădiște, de unde au venit mulți săteni să lucreze la sonde. Se spune că o altă calitate ce-1 definește și îl face îndrăgit este marea încredere pe care o are în oameni. Ne vorbește cu însuflețire despre ei :— Vreți exemple de sondori destoinici ? M-aș opri, întîi și intii, asupra lui Ion Vulpe.— Numai asupra lui ?— A lui și asupra lui Ion Vulpe.Nu pricepem. Ne lămurește :

acest birou simplu, aflat lingă o sondă în foraj, nu se face birocrație. Discutăm și aici, așa cum o impun condițiile, cu glas tare. Aflăm amănunte în legătură cu dirzenia de care au dat dovadă petroliștii pentru a stăvili erupția unei sonde cind nu se cunoștea prea bine structura adîncurilor spre care înaintau sapele cu role. S-a trecut prin momente dramatice, dar totul s-a terminat cu bine. Stăm apoi de vorbă despre Gheorghe Buzdugă. Ion Fira. Gheorghe Olaru și despre mulți alții, care, pină mai ieri, munceau pămintul argilos la Fărcașu, iar acum sînt operatori principali, oameni care se bucură de încrederea și stima colectivului.Sună deodată telefonul

și George Nazarie convorbește cu oamenii de la o sondă de la marginea pădurii. Se transmite că probele, finale pentru punerea în funcțiune decurg în cele mai bune condiții. Citim satisfacție pe fețele celor din jur. Așadar, se creează Condiții sigure pentru ca planul la extracție să fie depășit, pentru ca brigada numărul unu a tinerei schele petroliere Stoina să-și dea o ' contribuție mai substanțială la realizarea importantelor obiective stabilite la Consfătuirea de lucru cu petroliștii de la Comitetul Central al partidului....Seara, cind întunericul începe .să coboare peste văi și dealuri, se mai aud și acum tălăngile cirezilor ce se intorc de la pășunat. Fiindcă nu toți localnicii au devenit sondori. Cei rămași în sat păstrează tradiția, se ocupă cu creșterea vitelor. îngrijesc pomi fructiferi și cite un petic de vie, grădinăresc. De fapt toate acestea se împletesc foarte bine cu son- doritul. Sondorii ieșiți din schimb se odihnesc in dormitoarele mobiler Situația de provizorat va dispărea odată cu terminarea blocurilor aflate in construcție la Stoina. un viitor orășel al petroliștilor.Noaptea, motoarele instalațiilor de foraj se aud mai clar. Vibrațiile pămin- tului devin, parcă.' mai puternice. Stelele spuzesc cerul și greierii țiriie prin finul de curind cosit. Sondorii olteni sînt la datorie. Fiindcă tinerețea fără bătrînețe a țării are nevoiede tot mai mult petrol...

CLUJ :

Produse miniere 
peste prevederiColectivul de oameni ai muncii de la Combinatul minier Cluj a pus la dispoziția industriei, suplimentar, de la începutul anului și pînă in prezent. 3 500 tone caolin preparat, 33 500 tone nisip cuarțos. 8 400 tone cuarțuri granulate. 3 800 tone bentonite, 400 tone alabastru micro- nizat și alte produse miniere nemetalifere. O contribuție de seamă și-au adus minerii de la exploatarea Căpuș, care și-au depășit sarcinile de plan la producția fizică ■ cu aproape 12 la sută, precum și cei de la exploatarea Aghireș. De reținut că aceste plusuri la producția . fizică sînt rodul aplicării unor tehnologii noi. realizate fie cu forțe proprii, fie cu sprijinul Institutului de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere, p e- cum și cu alte unități de cercetare. (Alexandru Mureșan).

SUCEAVA:

O nouă capacitate 
de producțieLa Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava a fost inaugurată o nouă și importantă unitate productivă — fabrica de scaune — al cărei termen de execuție a fost scurtat cu peste 30 de zile. Acest luciu a fost posibil prin buna organizare a șantierului, asigurarea din timp a forței de muncă și aprovizionarea ritmică cu materiale de către constructorii de la Grupul industrial de construcții forestiere din Piatra Neamț, precum și prin aducerea Ia timp de către beneficiar de la furnizori a utila- <___________________________________________

jelor și instalațiilor pe șantier și executarea în ritm intens a montajului. Avansul de timp cîștigat la realizarea obiectivului va permite obținerea unui spor la producția marfă in valoare de 8 milioane lei. (Sava Bcjinariu).
MUREȘ:

Importante economii 
de energie și combustibilColectivele de oameni ai muncii din industria județului Mureș sînt puternic mobilizate în acțiunea de economisire a energiei și combustibilului. Astfel, prin folosirea rațională a utilajelor de care dispun și eliminarea mersului în gol a instalațiilor și agregatelor, ei au economisit, in perioada de la începutul anului și pînă in prezent, 27 398 MWh energie electrică, cantitate echivalentă cu necesarul de consum al unei întreprinderi ca „Metalotehnica" pe 17 luni. Totodată, în cantul economiilor se înscrie și cifra de 55 milioane mc gaze naturale, cele mai însemnate economii înregistrîndu-le Combinatul chimic din Tîrnăveni și Întreprinderile „Electromureș" și I.U.P.S. Reghin. (Gheorghe Giurgiu).
TIMIȘ :

Suplimentar — 
600 apartamenteConstructorii de locuințe din județul Timiș și-au intensificat continuu activitatea în întrecerea socialistă, reușind să predea beneficiarilor apartamentul cu numărul 2 300 din acest an. Acest succes, care marchează, totodată, depășirea

socialisteplanului la zl la construcția de locuințe cu 600 de apartamente, are la bază dezvoltarea producției de panouri prefabricate cu finisaje exterioare și interioare executate direct în poligon, creșterea gradului de industrializare și mecanizare a altor lucrări — măsuri care au dus la sporirea continuă a productivității muncii pe șantiere. Noile blocuri de locuințe înălțate în cartierele Matei Basarab, Calea Aradului-Vest, Calea Lipovei sau Zona de sud a municipiului Timișoara, la Lugoj ori la Jimbolia se disting nu numai prin confort, ci și prin aspectul plăcut al fațadelor, decorate cu motive specifice acestor locuri. (Cezar Ioana).
CARAȘ-SEVERIN :

Cu productivitate sporităOamenii muncii din unitățile industriale ale județului Caraș- Severin se preocupă cu toată răspunderea de creșterea productivității muncii. Prin mai buna organizare a producției și a muncii, aprovizionarea ' ritmică a secțiilor și sectoarelor cu materii prime, materiale, scule și dispozitive, folosirea cu randament înalt a capacităților și timpului de lucru, productivitatea muncii, raportată la producția netă, a sporit față de plan cu 481 lei pe o persoană. De remarcat este faptul că, în principal, pe această bază s-au realizat și livrat economiei naționale, peste pian, 2 360 tone huilă, mai bine de 4 500 tone cărbune brut, peste 100 tone plumb și zinc în concentrate, 3 600 tone cocs metalurgic. 21 800 tone fontă, mai bine de 3 500 tone profile grele și semifabricate, peste 8 000 tone laminate mijlocii și ușoare, 
1 685 tone tablă și benzi, 545 tone utilaj pentru industria metalurgică, 125 tone utilaj minier și altele. (Nicolae Cătană).
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În semn de aleasa cinstire, de înalt respect și profund omagiu

ților zimbabweene pentru acest titlu de înaltă distincție, fiind primii cetățeni străini cărora le-a fost conferit.

La ferma agrozootehnică Kintyre

Vibrante manifestări de stimă și prețuire 
ale locuitorilor din Kintaya

Distinșilor oaspeți români le este prezentată activitatea fermei Kintyre

(Urmare din pag. I)

torul material, diplomatic și, moral, poporul român, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ajutat, de asemenea, și in pregătirea cadrelor care să răspundă nevoilor noastre esențiale. Astăzi, în Zimbabwe independent, roadele strădaniilor românești pofc fi: văzute,. simțite,-și-, trăita^.de toată lumea.Secretarul primăriei dă citire papirusului semnat de toți membrii Consiliului municipal :Se conferă titlul de cetățean de onoare al orașului Harare tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politie Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, ca recunoaștere a deosebitelor și onorabilelor eforturi politice, diplomatice, morale și materiale depuse pentru eliberarea și ajutorarea Zimbabwe.Prin aceasta îi declarăm pe Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu cetățeni de onoare ai orașului Harare.Dat sub sigiliul comun al orașului Harare, in cea de-a cincisprezecea zi a lunii iulie, 1983.în aplauzele puternice ale celor de față, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint invitați să semneze in Cartea de onoare. Ei primesc felicitările oficialită

Este invitat să ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîntul secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româr niâ, tovarășul Nicolae Ceaușescu,--jr ■ fost urmărit cu deosebită atenție și subliniat în repetate rînduri cu aplauze.Răsună din nou cîntece despre poporul zimbabwean, despre lupta sa pentru independență, despre prietenia româno-zimbabweană.Luind cuvîntul, viceprimarul orașului Harare, S. C. Tawengwa, adre- sindu-se celor de față, a subliniat :Aș dori să exprim gratitudine și mulțumiri tuturor oficialităților reunite astăzi aici pentru a fi martori ai acestui eveniment memorabil, cînd se conferă cetățenia de onoare a orașului Harare tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. Aceasta va întări și mai mult legăturile de prietenie deja existente între țările noastre, legături ce au atins un stadiu superior în lupta noastră comună pentru construcția socialismului și progres.Festivitatea se încheie intr-o atmosferă de mare însuflețire. Se aplaudă cu putere, se scandează pentru România și președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru prietenia dintre țările și popoarele noastre, pentru pace in lume.

Tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceausescu
7 7 7 7 7

li s-a conferit titlul de cetățean de onoare al orașului Harare
7 7O festivitate vibrantă, plină de încărcătură emoțională, cu semnificații deosebite pe planul relațiilor româno-zimbabweene, a avut loc in cursul dimineții de vineri : tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost conferit titlul de cetățean de onoare al orașului Harare, .. capitala Republicii Zimbabwe, rrmtcr-ri.' ■nr -, wnț>țn<.în frumoasa piață din fața clădirii care găzduiește Consiliul municipal se află un mare număr de locuitori ai orașului, care poartă stegulețe rcprezentînd drapelele de stat ale României și Republicii Zimbabwe.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu prilejuiește o manifestare vibrantă. Toți cei prezenți aplaudă cu mare însuflețire, subli- niindu-și bucuria cu strigături specific africane. O fanfară interpretează melodii ritmice de o frumusețe deosebită, în timp ce grupuri de băieți și fete execută spectaculoase dansuri folclorice de foarte veche tradiție. Trupurile tinere dominate de penaje multicolore se arcuiesc fără încetare, în ritmuri de tamburină, în timp ce tălpile goale calcă pămîntul încins cu o frecvență amețitoare. Li se alătură grupurile corale cu melodii curgătoare, pe texte patriotice și revoluționare.Tovarășul Nicolae7 Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint invitați să ia loc, alături de primul ministru Robert Gabriel Mugabe și tovarășa Sally Mugabe, în tribuna special amenajată pe treptele edifi

ciului primăriei. Sîiit de față un mare număr de demnitari, consilieri municipali imbrăcați in robe festive, șefii de departamente.Asistența, in picioare, ascultă imnurile naționale ale Republicii Socialiste România și Republicii Zimbabwe.Ia cuvîntul primarul orașului, T. A. Gwata, care spune:Avem astăzi marea cinste de a iconferi titlul de cetățean de onoare 'al orașului Harare acestor doi mari și binecunoscuți prieteni ai poporului zimbabwean, tovarășului Nicolae Ceaușescu și' soției sale, tovarășa Elena Ceaușescu.Conferindu-le cetățenia de onoare a acestui oraș, exprimăm, în numele locuitorilor orașului Harare, cea mai profundă gratitudine pentru ajutorul activ și încurajarea pe care guvernul și poporul român, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal le-au acordat poporului nostru în timpul luptei pentru dobîndirea eliberării și independenței.România, după cum știți, a jucat un rol foarte important în timpul luptei noastre de eliberare și sintem fericiți să ne manifestăm, și cu această ocazie, satisfacția pentru continua consolidare a acestor relații deosebite stabilite în timpul războiului între partidele, popoarele și țările noastre.Vizita în curs de desfășurare a conducătorului român accentuează și mai mult natura strînsă a relațiilor noastre in lupta nouă pentru construirea socialismului și a independenței economice. Pe lingă aju-

rujată, iar unele vaci dau peste 10 000 de litri.In ceea ce privește eficiența activității in zootehnie, gazdele subliniază că raportul intre venituri și cheltuieli in cazul producției de lapte este de șase la unu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint informați că cea mai mare parte a terenului arabil este irigat cu ajutorul unor pompe puternice, care extrag apa necesară dintr-un lac din apropiere. Producțiile ce se realizează la hectar se ridică la 7 000 kg Ia griu și 2 500 kg la soia. Pentru efectuarea lucrărilor agricole, ferma dispune de șapte tractoare și două mașini de recoltat.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost oaspeți ai satului din apropiere, unde trăiesc agricultorii care lucrează în cadrul fermei.în incinta școlii — inaugurată, recent, în prezența ministrului invăță- mintului — se află adunați toți elevii, care, împreună cu profesorii lor, cintă cu însuflețire : „Bun venit to-

varășului Nicolae Ceaușescu !“, „Bun venit tovarășei Elena Ceaușescu Fețele lor strălucesc în soare, zimbe- tul și cintecul lor, gesturile lor adu- nîndu-se intr-o urare de deosebită vibrație. „Bine ați venit la școala din Kintaya", cintă, in ' continuare, corul copiilor, vocile lor impreunîndu-se cu cele ale părinților și fraților mai mari, care au sosit aici purtind pancarte cu numele tovarășului Nicolae Ceaușescu.O fetiță se apropie de tovarășa Elena Ceaușescu și, cu voce emoționată, o roagă să primească din

partea lor, a tuturor elevilor școlii, un marc buchet de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu semnează in Cartea de onoare a școlii.Cu mîinile ridicate, toți cei pre- zenți cintă „Trăiască președintele Ceaușescu !“, „Trăiască prietenia și solidaritatea dintre România și Zimbabwe".Tovarășul Nicolae Ceaușescu, răs- punzind acestor vibrante manifestări, urează tuturor copiilor spor la învățătură, să crească intr-un Zimbabwe liber și independent.
ÎntîiniriLa Harare au avut loc intîlniri de lucru roniâno-zimbabweene, menite să identifice, in spiritul înțelegerilor Ia cel mai înalt nivel, căi concrete de amplificare a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Zimbabwe.în acest sens, tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, și Vasile Pungan, mi-

de lucrunistrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, au avut intîlniri cu Bernard Chidze- ro, ministrul planificării economice și finanțelor, Simba Makoni, ministrul energiei, Richard Hove, ministrul comerțului, Maurice Nyagumbo, ministrul minelor, cu cadre de conducere din alte sectoare de activitate.
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ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE, ACȚIUNI FERME, MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ 

PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTĂ A HOTĂRÎRILOR PLENAREI C. C. AL P. C. R.

-----------------

GRÎUL-strms mai repede pentru 
a nu se pierde nimic din recoltă!

CULTURILE DUBLE-semănate pe toate 
suprafețele prevăzute și bine întreținute!

Județele Arad, Călărași, Constanța 
și Prahova au terminat recoltarea griuluiOamenii muncii din agricultura județelor Arad, Călărași, Constanța și Prahova au terminat recoltarea griului de pe întreaga suprafață cultivată cu această cultură.în prezent, toate forțele sînt concentrate la întreținerea culturilor, realizarea integrală a programului de însămînțare a culturilor duble, stringerea și depozitarea furajelor, recoltarea și valorificarea superioară a legumelor și fructelor.în telegramele adresate, cu acest prilej, C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de comitetele județene de partid respective se subliniază faptul că lucrătorii ogoarelor nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din programul național pentru obținerea unor producții agricole sigure și stabile. Totodată, se exprimă tovarășului Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri și deplina recunoștință pentru tot

ceea ce a făcut și face pentru ca agricultura județelor respective, asemenea întregii țări, să cunoască o dezvoltare fără precedent, pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului nostru, spre fericirea și bunăstarea întregului popor.Lucrătorii ogoarelor din județele care au raportat încheierea secerișului griului asigură pe secretarul general al partidului că vor acționa cu întreaga răspundere pentru transpunerea în viață a hotărî- rilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a măsurilor adoptate de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și de sesiunea Marii Adunări Naționale cu privire la asigurarea tuturor condițiilor pentru înfăptuirea noii revoluții agrare, sporindu-și astfel contribuția la progresul și prosperitatea patriei, la înălțarea ei pe noi trepte ale civilizației socialismului și comunismului.
CARAȘ-SEVERIN: Oamenii harnici se grăbescCu toate că în județul Caraș- Severin au căzut ploi abundente, secerișul griului continuă în ritm intens. Ca urmare, pină ieri recolta — care este mai bună decît în anii precedent! — a fost strînsă și pusă la adăpost de pe 65 la sută din suprafața cultivată. Pentru a se evita pierderile de recoltă, comitetul județean de partid a indicat, între altele, ca activiștii de partid, cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole să verifice, după căderea plpilor, fiecare lan în parte și, de îndată ce acestea se zvîntă, să se intre cu combinele la recoltare. Procedînd astfel, multe unități au încheiat recoltarea griului. între acestea se numără cooperativele agricole Sușca, Moldova Veche, Radmina, Socol, Zlatița,

Naidăș. din consiliul agroindustrial Moldova, precum și cele din Giur- giova, Bocșa și Tirol.Am întîlnit însă și situații contrastante. în consiliul agroindustrial Zăgujenl există diferențe mari între o unitate și alta în ce privește suprafețele recoltate. Cauzele nu sînt greu de descifrat. La C.A.P. Sacu, președintele unității, Ion Măran, stă permanent între oameni în lan, ceea ce a făcut ca secerișul să se desfășoare repede, în schimb, în cooperativa agricolă Constantin Daicoviciu, vecină cu prima, președintele acesteia, Nicolae Cărăbaș, zăbovește mai mult în birou. De aceea, nu e de mirare că în această unitate griul a fost recoltat doar de pe 330 din 600 hectare cultivate.

Firește, ploile sînt un impediment în buna desfășurare a lucrărilor, dar bunii gospodari, printr-o organizare temeinică a muncii, înving dificultățile. O demonstrează și faptul că toate unitățile din cadrul consiliului agroindustrial Moldova au terminat recoltarea griului. Condițiile de lucru au fost similare și în unitățile din consiliile agroindustriale Zăgujeni și Caransebeș, dar acestea au strîns recolta doar de pe mai puțin de 60 Ia sută din suprafața cultivată. Tocmai de aceea se impun măsuri energice pentru ca și în aceste unități griul să ajungă mai repede din lanuri în magazii.
Nicolae CĂTANĂcorespondentul „Scînteii"

BUZĂU:

Se lucrează intens la prășitul 
celei de-a doua culturi de porumbDupă examenul secerișului cerealelor păioase, lucrătorii ogoarelor buzoiene acordă o deosebită atenție întreținerii culturilor duble de pe cele 37 650 hectare însămînțate și, în special, celor 25 350 hectare semănate cu porumb pentru boabe. Ei sînt hotărîți ca, prin recoltele suplimentare ce le vor realiza la aceste culturi, să recupereze nerea- lizările provocate de secetă la orz și griu. Precipitațiile abundente căzute în ultima perioadă au favorizat răsărirea și dezvoltarea rapidă a culturilor duble, dar și creșterea buruienilor. Iată de ce comandamentul județean pentru agricultură a stabilit o serie de măsuri prin care ritmul de lucru la întreținerea culturilor duble să sporească, in medie, cu 500 hectare pe zi, astfel incit prima prașilă mecanică la porumbul pentru boabe să se încheie în această săptămînă, iar cea manuală — pină la 20 iulie. Dealtfel, in cursul zilei de miercuri, printr-o largă mobilizare a forțelor mecanice și umane s-a reușit să se prășească mecanic circa 3 000 hectare și manual 1 500 hectare, aceste lucrări fiind executate pină acum pe 22 000 hectare mecanic și pe 12 500 hectare manual.în consiliul agroindustrial Rușețu, bunăoară, din cele 2 200 hectare cultivate cu porumb pentru boabe, după orz și griu, au fost prășite mecanic 1 800 hectare și manual 1100 hectare. „Datorită secetei prelungite, noi am obținut producții reduse

de orz și griu — ne spune Mircea Pincu, inginerul-șef al consiliului. Avem însă garanția că Ia porumb și floarea-soarelui vom depăși planul. Cultura dublă de porumb, atît pentru boabe, cit și pentru siloz, se prezintă excelent. Am asigurat o bună densitate, plantele sînt viguroase, au umiditatea necesară și stă în puterea noastră să le întreținem cit mai bine".La C.A.P. Padina, din consiliul agroindustrial Pogoanele, la Întreținerea culturilor duble erau mobilizați peste 600 de oameni. Aici, prima prașilă mecanică s-a Încheiat pe cele 400 hectare cultivate cu porumb pentru boabe. „Pină dumi-
TULCEA:

Timpul înaintat 
nici oDupă încheierea recoltării griului, în unitățile agricole ale județului Tulcea, forțele mecanice și umane au fost concentrate la executarea celorlalte lucrări din actuala campanie de vară. Pină la 13 iulie, pe ansamblul județului au fost însă- mințate 42 239 hectare cu culturi duble, ceea ce reprezintă 90 la sută din suprafața planificată. Legumele au fost însămințate pe toate supra-

nică vom termina și prima prașilă manuală — ne spune președintele cooperativei, Ștefan Mazilu. Pe cele 60 hectare cu fasole, 15 hectare cu varză și 10 hectare cu castraveți, cultivate după orz, aplicăm prașila a doua manuală. Vrem să obținem recolte mari și, pe această cale, sărecuperăm ceea ce nu am realizat la orz și la griu". Și în unitățile a- gricole din consiliul agroindustrial Smeeni, din cele 1 570 hectare cu porumb pentru boabe au fost prășite mecanic 1 375 hectare și s-a trecut la executarea celei de-a doua prașile manuale.Muncind cu răspundere pentru Întreținerea la timp și de calitate a culturilor duble, lucrătorii ogoarelor buzoiene creează premise sigure pentru obținerea in acest ah a unor producții suplimentare de porumb boabe, legume și furaje.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii*

nu mai îngăduie 
aminarefețele stabilite. Mai sînt însă de semănat 2 000 hectare cu porumb pentru boabe și aproape 2 000 hectare cu plante furajere.în cooperativele agricole Văcăreni și Luncavița,. din consiliul agroindustrial Luncavița, au fost însămînțate toate suprafețele planificate și se lucra, în continuare, la semănatul porumbului și al culturilor furajere. „Timpul ploios din aceas

tă lună — ne spune Ștefan Burghe- lea, președintele cooperativei Luncavița — a creat condiții foarte bune pentru dezvoltarea culturilor duble. De aceea, noi am semănat în plus 50 hectare cu porumb, iar in următoarele două zile vom mai, semăna incă 50 de hectare". în consiliul agroindustrial Horia, la eliberarea de resturi vegetale a terenului se folosesc atelajele. „Pe această cale am economisit însemnate cantități de motorină — aprecia lori Gherghișan, președintele consiliului. Nu putem însă continua semănatul celor 100 de hectare care au mai rămas deoarece secțiile de mecanizare nu au motorină. Există repartiție de combustibil, dar depozitele PECO nu sînt aprovizionate ritmic".Nu peste tot se acționează cu răspundere pentru încheierea însămin- țării culturilor duble. în consiliul agroindustrial Dăeni s-au semănat doar 72 la sută din suprafețe. La I.A.S. Rahmanu și C.A.P. Dăeni se lucra doar cu cîteva semănători. Forțele erau concentrate la eliberarea terenului, neglijindu-se organizarea muncii la semănat. Ca atare, în acest consiliu mai sint de semănat cu culturi duble peste 1 000 de hectare.Timpul este înaintat si de aceea se cere să fie luate măsuri hotărite pentru ca in toate unitățile să se termine neîntîrziat semănatul culturilor duble. Chiar dacă pe ansamblul județului suprafețele care au rămas de însămînțat sint mici, acestea sint concentrate in cîteva consilii agroindustriale — Dăeni, Pardina, To- polog, Baia. Or, și acestea trebuie să îndeplinească integral planul la culturile duble.
Neculai AMIHULESE1corespondentul „Scînteii" J

RECUPERAREA, REFOLOSIREA, RECONDIȚIONAREA RESURSELORExemplul comuniștilor dinamizează eforturile întregului colectiv„Știți ce reprezintă întreprinderea „Aversa" din Capitală pentru noi ?“— ne întreba zilele trecute un cooperator de la C.A.P. Găneasa, din sectorul agricol Ilfov. Și văzînd că în- tirziem in a da un răspuns, a adăugat cu mindria cunoscătorului : „E uzina care, pe timp de secetă, ne aduce ploaia".înainte de a ne documenta despre ecoul pe care l-a avut aici, la întreprinderea de pompe „Aversa", în rindul comuniștilor, al întregului colectiv de muncă, hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din 29—30 iunie a.c., care, printre alte măsuri de importanță deosebită pentru dezvoltarea economico-socială a țării, a adoptat și Programul național de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului — program la înfăptuirea căruia uzina bucureșteană va trebui să-și aducă o contribuție însemnată — îi reoroducem tovarășului Paraschiv Stănescu, secretarul comitetului de partid, aprecierea de mai sus.— Noi, cei de la Întreprinderea de pompe, am trăit mai devreme, încă din primăvară, la „temperatura" — dacă mă pot exprima așa — cerințelor și măsurilor stabilite de plenară pentru combaterea secetei. N-a fost comunist, n-a fost om din întreprinderea noastră care să nu se fi simțit angajat in bătălia pentru a ajuta agricultura să învingă seceta. Ce să vă mai spun ? în întreaga primăvară, uzina noastră a lucrat pe două fronturi. Pentru realizarea producției obișnuite și pentru realizarea oricărei comenzi venite din partea agriculturii. N-am timp să vă povestesc cite lucrări am executat peste plan, suplimentar, în această primăvară...Prima dintre asemenea lucrări se referă, aveam să aflăm, la un record neobișnuit Despre ce este vorba ? Agricultura avea nevoie, în acele zile de secetă, de multe aspersoare. Pe care să le primească nu peste o săptămînă ori două, ci în 2—3 zile. Comuniști și specialiști de la centrul de proiectare al întreprinderii s-au deplasat la colegii lor de la „Armătura" din Cluj-Napoca. Au preluat proiectele aspersoarelor, le-au definitivat într-o zi și o noapte, și în trei zile — prin mobilizarea tuturor comuniștilor, a altor oameni din secțiile auxiliare — au fost realizate toate aspersoarele solicitate. Comunistul Ion Seguru, șeful secției meca- no-energetice și oamenii săi de bază— comuniștii Stan Negoiescu și Radu Zamfir, lăcătuși, Constantin Culea, sudor, Gh. Ionescu, electrician, V. Dumitrescu, maistru, A. Selezeanu, inginer ș.a, — n-au cunoscut ce-i o- dihna Dină cînd toate aspersoarele n-au fost executate și montate, tot de ei, oe terenurile C.A.P.-urilor din jurul Capitalei. A doua comandă de „azi pe mîine" a fost execuția a 105 pompe. Dar nu un tip sau altul, ci acele tipuri care să se adaoteze cel mai bine la condițiile C.A.P.-urilor. Proiectanții s-au deolasat la fața locului, au înregistrat cerințele, au văzut condițiile. S-au întors apoi în uzină și, in numai cheva zile, pompele erau la.. datorie. Pentru că la datorie au fost mai întîi brigăzile conduse de comuniștii Dumitru Marin și Mircea Volintiru, precum și

comuniștii Gh. Moț, maistru, Marian Călina, inginer ș.a.Dar ce gîndesc șl cum acționează acum, după adoptarea programului de irigații și desecări, de asigurare a unei producții agricole stabile și sigure, comuniștii din această uzină bucureșteană aflată — prin profilul ei — pe baricadele luptei pentru realizarea acestui program ?
La întreprinderea „Aversa" din Capitală

Să le ascultăm gîndurile după ce au susținut cu bine examenul primăverii care a trecut.— Dacă „Aversa" este astăzi principalul producător de instalații pentru toate tipurile de sisteme de irigații — ne spune comunistul Gh. 
Negru, inginer-proiectant principal, unul din coordonatorii proiectării pentru agricultură — aceasta se datorește tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, în toate vizitele efectuate in întreprinderea noastră după Congresul al IX-lea — și a fost de nenumărate ori în mijlocul nostru — ne-a atras atenția mereu : „Să nu uitați obli
gațiile pe care Ie aveți pentru agricultură". Și noi nu putem să le uităm. Dacă în 1965 abia începusem să producem primele pompe pentru agricultură, astăzi realizăm toate tipurile de pompe și motopompe necesare acestei ramuri, încadrate în peste 20 familii, care cuprind sute de variante. Practic, toate pompele utile atit pentru ceie mai simple sisteme de irigații cit și pentru sistemele mari. Chiar în zilele în care se încheia plenara, ca un ecou al celor stabilite acolo, noi omologam în întreprindere ultimele pompe de mare adîncime asimilate pentru agricultură.— Cerințele programului adoptat de plenară au și ajuns pe planșetă proiectantilor ?— Poate în totalitate, nu. Dar ulti

mele noastre produse, asimilate sau aflate in curs de introducere în fabricația de serie — agregatul automat transportabil, pompa manuală pentru puțuri pină la 50 de metri a- dîncime, mașina de intervenții pentru irigații și desecări, echipată cu motor diesel, instalațiile pentru irigarea culturilor de orez ș.a. — se numără în mod cert printre cele care 

răspund cerințelor formulate de program. Dealtfel, la indicația comitetului de partid, organizația noastră de bază a hotărît să inițieze o dezbatere pe tema : „Răspunde producția de instalații pentru irigații cerințelor stabilite de programul adoptat de plenara partidului ? Ce propuneri și sugestii aveți pentru perfecționarea ei ?“, Sîntem pe deplin încredințați că o dezbatere pe această temă nu poate avea decit rezultate pozitive. Pentru că, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., programul național pentru dezvoltarea agriculturii trebuie privit ca un program al întregului popor.Comunista Iuliana Lăzăroiu, șef al biroului plan, ne argumentează cu forța faptelor că întregul colectiv al întreprinderii „Aversa" așa și privește acest program. Argumente ? „Simplu, faptele — ne spune interlocutoarea. Faptul că în semestrul I am livrat aproape 5 000 de pompe arată că vom putea realiza mari depășiri ale planului pe anul în curs. Dealtfel, recent am preluat executarea, ca sarcină suplimentară. pină Ia jumătatea trimestrului IV, a 162 de pompe pentru irigarea culturilor de orez. Dar realizarea acestor sarcini mobilizatoare nu depinde numai de efortul nostru. Ci și de cel al producătorilor de motoare pentru pompe. în spiritul cerințelor plenarei, care a apreciat că programul național 

pentru dezvoltarea agriculturii este un program al întregului popor, apelăm la producătorii de motoare de la Filiași și Craiova să fie mai prompți în livrări decit pină acum"....Iată o dovadă venită pe calea faptelor, care arată cit de îndreptățită este concluzia secretarului general al partidului care spunea, la recenta plenară, că la realizarea acestui program vor trebui să ia parte cu forțele brațelor și ale minții nu numai oamenii muncii din agricultură, ci toate forțele națiunii noastre — și muncitorii, și oamenii de știință, și tinerii țării. O dovadă pe care comunistul Victor Bogoslav, maistru în secția a Il-a montaj greu, o argumentează concret : „După ce au citit programul adoptat de plenară, oamenii din secția noastră au venit la mine și mi-au spus : tovarășe maistru, acum o să avem de lucru intens timp de zece ani 1 Va trebui să facem, să dregem... Și uite-așa, au și început să apară idei și frămîntări, Cred că ar fi bine ca o asemenea dezbatere s-o avem chiar în cadrul organizației de partid. Aici, cu participarea tuturor comuniștilor, s-ar putea naște un program de muncă și de muncă politică, aș spune, pentru realizarea sarcinilor mari care ne revin în anii următori".Dealtfel, comitetul de partid din întreprindere va organiza — pornind de la cerințele programului — dezbateri de lucru cu toți comuniștii pe marginea documentelor recentei plenare. Dezbateri care să vizeze atit măsurile ce trebuie întreprinse pentru creșterea operativității în proiectare, pentru mărirea gradului de tipizare a proiectelor, pentru adoptarea unor soluții constructive și tehnologice mai eficiente, cit și în secțiile producătoare pentru creșterea productivității muncii și a calității producției, punîndu-se astfel deplin în valoare toate resursele de gîndire și inteligență, de competență profesională ale acestui harnic colectiv.
Constantin PRIESCU

MATERIALE - PERMANENT iN CENTRUL ATENȚIEI

Prelungirea duratei de funcționare 
a utilajelor reduce costul cărbunelui
întreprinderea minieră Lupeni dispune în prezent de o puternică bază materială — complexe de susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui. combine de abataj și de înaintare, numeroase alte instalații și utilaje. Dealtfel, valoarea fondurilor fixe ce revine la fiecare om al muncii din mină depășește o jumătate de milion lei. Această „zestre" este dată în grija unui puternic nucleu de mineri și electromecanici cu o inaltă calificare, cadre tehnico-ingi- nerești competente, cu o bogată experiență.Este știut că un complex de susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui care valorează zeci de milioane de lei are un timp relativ scurt de funcționare, date fiind condițiile deosebite în care trebuie să lucreze, la mai multe sute de metri sub pămint. Pe lingă valoarea ridicată a acestor adevărate uzine subterane, transportul pieselor și subansam- blelor componente de-a lungul mai multor kilometri pe galeriile minei și montarea lor în abataje impun eforturi deosebite din partea minerilor și electromecanicilor, cadrelor tehnico-inginerești. Tocmai de aceea, animați de hotărîrea de a transpune neabătut în viață sarcina formulată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind sporirea mai rapidă a producției de cărbune — sarcină subliniată din nou la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — oamenii minei sînt preocupați în cel mai înalt grad de identi

ficarea unor noi soluții tehnice si 
organizatorice in vederea prelungirii 
duratei de funcționare a complexe
lor mecanizate, folosirii cu randa
ment maxim a tuturor capacităților 
de producție.Ne-am oprit în rîndurile ce urmează la experiența dobindită in această privință de colectivul sectorului IV al minei, sector complet mecanizat, avînd încredințarea că soluțiile și Ideile aplicate aici pot fi "reluate și de alte colective minerești.— Prelungirea timpului de folosire a complexelor o putem realiza in primul rînd printr-o utilizare corectă a instalațiilor și îngrijirea lor corespunzătoare. efectuînd la timp și in condiții de calitate toate operațiile de Întreținere a complexului —, ne spune maistrul Constantin Lupu- 
lescu, adjunctul șefului sectorului IV al minei. Noi am țintit insă mai departe și anume să reparăm com
plexul șl să-l reintroducem in aba
taj ca pe unul nou. economisind în acest fel însemnate fonduri de investiții.— Cum v-a venit această idee 7— în urmă cu cițiva ani eram șef de brigadă la un complex mecanizat, împreună cu ortacii — apșoape toți 

policalificați — cîștigasem o bună experiență în mînuirea unor asemenea utilaje. Ne durea inima cînd vedeam că, abia după cițiva ani de exploatare, complexul era scos afară pentru casare. Cită muncă, metal și alte materiale înglobate în fabricația complexelor se pierdeau ! Desigur, complexul își făcea „datoria", scotea atit cărbune cit ă fost normat pentru a-și acoperi valoarea. Dar noi nu eram mulțumiți. O bună parte din piesele și părțile componente puteau fi folosite în continuare.Conducerile sectorului și minei și-au însușit repede ideea reciclării complexelor mecanizate. Inginerii Titus Costache. Dumitru Dăriciules- cu. maistrul Anton Duban și alții au discutat de multe ori și au analizat pe toate fețele problema
La întreprinderea 

minieră Lupeni

reparării, cu forțe proprii, a complexelor în vederea redării lor in circuitul producției. Condiții tehnice existau : camera de reparare din subteran — un adevărat atelier mecanic — este bine dotată, iar de meseriași pricepuți și destoinici mina nu duce lipsă.— în prezent, trei din complexele care lucrează in sectorul nostru sint „reciclate" — ne precizează ing. 
Gheorghe Cotorman, șeful sectorului IV. Și nu pot să nu subliniez că funcționează in cele mai bune condiții : practic, nu e nici o diferență 
intre unul nou introdus în mină și 
unul, hai să-i spunem, „vechi". De fapt, aceasta se reflectă nemijlocit in rezultatele pe care le obține sectorul IV la extracția de cărbune : in pe
rioada care a trecut din acest an 
minerii noștri au realizat peste plan 
18 000 tone cărbune cocsificabil.Tehnicianul Alexa Furdui, secretarul comitetului de partid al sectorului, ne prezintă in detaliu datele tehnice ale complexului nr. 1, reciclat de trei ori. El a fost montat și a inceput să dea cărbune la 6 decembrie 1876 și a funcționat pină la 15 iulie 1979. cînd a intrat in reparație. A fost redat producției la 14 martie 1980, funcțio- nind din plin pină în septembrie 1981, cînd din nou a fost reparat ; a pornit din nou la 6 decembrie 1982 șt funcționează și in prezent.Experiența a dovedit că pentru ..reciclarea" eficientă a unui complex sînt necesare scurtarea la ma
ximum a operațiilor de demontare, 
evacuare, reparație, reintroducere 
in abataj și montare a complexului și. mai ales, asigurarea unor repara

ții de înaltă calitate. în acest scop a fost constituită o brigadă formată . din 24 de meseriași, specializată exclusiv în efectuarea de evacuări și montări de complexe. Evacuarea complexului impune pregătiri speciale de armare, montare a unei linii de cale ferată ingustă și demontarea propriu-zisă a complexului. La primul complex „reciclat" pentru evacuare au trebuit să treacă 105 zile. Ulterior, tehnologia a fost și mai bine pusă la punct, astfel că la reciclarea următoarelor patru complexe durata operațiilor respective a scăzut, în medie, cu 50 de zile. La reparația propriu-zisă a subansamble- lor in camera special amenajată din subteran, precum și la remontarea complexului s-au mai cîștigat, in medie, 20 de zile.Dar timpul de imobilizare a com
plexelor pentru reparații poate fi 
redus și mai mult. Brigadierii Teodor Boncalo. Constantin Popa, Aurel Manda și Paul Grosu. vorbin- du-ne despre perfecționările ce pot fi aduse tehnologiei de transport și reparare a complexelor, au subliniat 
necesitatea introducerii mai largi a 
micii mecanizări, în special în scopul îmbunătățirii procedeelor de evacuare și introducere a acestor utilaje în subteran. Bunăoară, la Lupeni au fost fabricați cu forțe proprii vagoneți speciali pentru transportul cadrelor — subansamble de mari dimensiuni. Dar este necesar 
ca specialiștii din unitățile de pro
iectare și producție din construcția 
dc mașini să acționeze mai ferm 
pentru fabricarea unor dispozitive 
și instalații de mică mecanizare, îndeosebi a instalațiilor de ridicare de dimensiuni reduse, insă de mare putere.Eficienta economică a reciclării complexelor este deosebit de importantă. De regulă, valoarea acestor utilaje a fost amortizată incă de la primul ciclu de producție. De atunci, la cheltuielile cu amortismente s-au economisit 33 milioane lei la complexul nr, 1, 11,3 milioane la complex1 2, 260 000 lei la complexul 3 și 6ov 000 lei la complexul 4. Altfel spus, costul producției pe tona de 
cărbune extras cu un complex amor
tizat a fost anul trecut de 4—5 ori 
mai redus decit costul obținut cu un 
complex nou, neamortizat. Numai 
într-un singur an, prin refoloslrca 
complexelor la sectorul IV, mina a 
economisit peste 160 milioane Iei.Desigur. preluarea experienței acumulate la mina Lupeni de cătrealte mine din tară ar determina obținerea unor însemnate economii. Colectivul de muncitori și specialiști de aici pune la dispoziția celor interesați toată documentația necesară.

Sabin CERBUcorespondentul
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Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Plenara C. C. al U. T. C
Stimate domnule președinte,Mă alătur concetățenilor mei în a vă mulțumi pentru amabilul dumneavoastră mesaj cu ocazia aniversării independenței noastre.

RONALD REAGAN

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, pe Jan Kaminski, ministrul căilor de comunicație țdin R.P. Polonă, care a făcut o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost evidențiate relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, exprimîndu-se convingerea că. in spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt,

acestea se vor adinei și diversifica continuu, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii. în acest context au fost subliniate posibilitățile existente pentru dezvoltarea colaborării româno-polone în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor.La întrevedere a participat Vasile Bulucea,' ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.A fost prezent Boleslaw Koperski, ambasadorul R.P. Polone la Bucu- . rești. (Agerpres)
CronicaLa clubul întreprinderii „23 August" din Capitală a avut loc, vineri, o manifestare consacrată împlinirii a 18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului. A fost prezentat (ilmul documentar „Semnătură pentru viitor", după un scenariu de prof. dr. Elena A. Bărbulescu și Constantin Voivozeanu. Regia : Traiân Fericean, iar comentariul — Corneliu Vadim Tudor.

•kVineri a început la Năvodari festivalul cîhtecului patriotic și dansului pionieresc, organizat de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Radio- feleviziunea română. înscrisă în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", manifestarea își propune să contribuie la educarea comunistă, patriotică și revoluționară a pionierilor și școlarilor, prilejuind reafirmarea sentimentelor de dragoste și recunoștință față dS'patrie, partid și popor, față de tovarășul Nicolae Ciaușescu, secretar general al Parti -

dului Comunist Român, pentru condițiile minunate de învățătură, muncă și viață asigurate ții din țara noastră.
★La cinematograful Capitală a avut loc, tarea în spectacol de „Simon Bolivar", scrisă în cadrul acțiunilor care marchează în țara noastră aniversarea bicentenarului nașterii acestui reprezentant de seamă al luptei popoarelor din America Latină pentru eliberare națională.Au participat reprezentanți ai. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Ministerului Afacerilor Externe, Institutului român pentru relațiile, culturale cu străinătatea, Asociației cineaștilor (A.C.I.N.), oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți ambasadori ai unor țări latino-americane, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.

tinerei genera-
„Studio" din vineri, prezen- gală a filmului manifestare în-

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Film artistic „Copilul lui Polly". 

Rogers, 
Coburn, 
Garson

Serial I. L. Caragiale. „Despre co
metă" — interpretează Florin 
Piersic. Regia : Dan Necșulea 
© 20,35 Dansați cu noi © 20,50 Film 
serial „Bulevardul Paulista" — 
episodul 14
Meridianele umorului și cîntecului 
Telejurnal O Sport
Nocturnă muzicală

distribuție : Ginger 
Niven, Charles 
Albeston. Regia :

In
David
Frank ‘
Canin
Ora de
La sfîrșit de săptămînă . .
Reportaj ’83 — Ilustrate din Amara 
Săptămînă politică 
1001 de seri

muzică12,25
13,00
18,20
18,35
18,50___________
19,00. Telejurnal © întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
19,20 La sfîrșit de săptămînă (II) 

© Estrada estivală © 19,40 Teleen-

(I)

ciclopedla e

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal © întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
Ecran de vacanță : „Arabela" — 
episodul 3
Bijuterii muzicale
Pagini din literatura satirică a lui 
Ion Băieșu
Portret muzical
„Voces"
Telejurnal ® Sport 
pună seara, fete, bună seara,

19,20

19,50
20,30

21,35

22,40
22,50

T

Cvartetul

vremea
zonele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 si 
20 de grade, iar cele maxime între 24 
și 34 de grade. Dimineața pe alocuri’ 
se va semnala ceață. în București : 
Vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer 
variabil, mai mult senin. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime între 16 
maxime între 30

Vineri s-a desfășurat Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, care a analizat cu exigență comunistă preocuparea organelor și organizațiilor U.T.C; pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, cu privire la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, educarea sa comunistă, revoluționară, în spiritul ideologiei și politicii Partidului Comunist Român. Cu acest prilej, a fost adoptat un cuprinzător program de măsuri privind intensificarea întregii activități a organelor și organizațiilor U.T.C., de educare comunistă, patriotică a tineretului, pentru formarea sa multilaterală pentru muncă și viață.Plenara Comitetului Central al U.T.C. a dezbătut, într-un spirit critic și autocritic, modul în care au acționat organele și organizațiile U.T.C. pentru educarea în spiritul muncii și pentru muncă a tuturor tinerilor, pentru creșterea eficienței educative a întregii lor activități, formarea și dezvoltarea la tineri a atitudinii înaintate față de muncă și producătorii bunurilor materiale, cultivarea în conștiința tinerilor a calităților moral-politice proprii omului nou, constructor conștient și devotat al celei mai drepte societăți pe pămîntul românesc, societatea comunistă.Din perspectiva răspunderilor noi, superioare ce revin tineretului din documentele de partid, din indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, vizînd necesitatea realizării unei noi calități în domeniul muncii politico-

educative, dezbaterile din cadrul plenarei au pus în evidență o serie de lipsuri și deficiențe referitoare la atitudinea necorespunzătoare a unor tineri față de muncă, față de învățătură, preocuparea scăzută a unor organizații privind instaurarea unui climat de ordine și disciplină în producție, soluționarea problemelor calificării și perfecționării pregătirii profesionale a tinerilor, pentru combaterea unor mentalități retrograde, pentru aplicarea consecventă în viață și în atitudinea fiecărui tînăr a principiilor și normelor eticii și echității socialiste.Pornind de la necesitatea de a răspunde mai eficient cerințelor actualei etape de dezvoltare a patriei, de a asigura o participare dinamică și concretă a tinerei generații la înfăptuirea progresului multilateral al țării noastre, măsurile stabilite de plenară vizează înțelegerea clară, de către fiecare organizație, a imperativului de a' reevalua, pe baza experienței acumulate, eficiența tuturor formelor și modalităților de acțiune politică ale organizației și a le concentra în direcția unirii și intensificării eforturilor întregului tineret pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism.La lucrările plenarei a participat tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.<într-o atmosferă de puternică angajare, participanții la plenară au adoptat o telegramă adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Roinânia, în care se spune :

COTIDIAN
^ relatări din scrisorile crtitorilorC

rFAPfuCDIVERSi

Timpul probabil pentru intervalul cu- 
pr’is între 16 iulie, ora 21 — 19 i'ulie, 

21. In țară : Vremea va fi în ge
neral frumoasă și caldă, cu cer variabil, 
mai mult senin în sudul țării. Vor că
dea ploi izolate in regiunile nordice și

și 18 grade, iar cele 
și 02 de grade.

„Participanții Ia plenara Comitetului Central al U.T.C., desfășurată intr-o perioadă de puternică angajare a întregii noastre națiuni în ampla operă de traducere în viață a hotărîrilor Congresului al XII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, a hotărîrilor recentei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a legilor adoptate de Marea Adunare Națională, elaborate din inițiativa și sub directa îndrumare a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimă și cu acest prilej întreaga adeziune a tineretului față de politica' internă și externă a partidului nostru, profunda dragoste și recunoștința deplină pentru grija permanentă pe care o arătați formării și educării comuniste, revoluționare a tinerei generații din patria noastră.Ne angajăm solemn, în fața partidului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să facem totul pentru ca, prin transpunerea neabătută în viață a programelor adoptate la recenta plenară a C.C. al P.C.R., programe care reprezintă aplicarea creatoare a concepției dumneavoastră profund originale eu privire la căile și metodele concrete de acțiune pentru făurirea noii societăți, să determinăm participarea plenară a tineretului la realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei. în acest spirit vom acționa prin toate mijloacele muncii politico- educative pentru îmbunătățirea substanțială a activității de educare prin muncă și pentru muncă a întregului tineret, astfel incit fiecare tînăr să înțeleagă clar înaltele răspunderi ce-i revin în tripla sa calitate de proprietar, producător și beneficiar al avuției naționale. Vom iniția ample acțiuni de aplicare fermă de către toți tinerii a măsurilor privind întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii, vom declanșa o participare de masă a tineretului la înfăptuirea istoricului program de transformare a naturii, ceea ce va conduce la asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, va face ca, prin munca noastră, a tuturora, fiecare palmă de pămint să producă mai mult și mai bine.Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ridicăm pe o treaptă nouă, superioară, epopeea începută cu 35 de ani in urmă, cind, la chemarea partidului, a dumneavoastră, ca secretar general al Uniunii Tineretului Comunist, s-au constituit primele șantiere naționale ale tineretului, devenind adevărate școli de educare comunistă, revoluționară a tinerei generații.Acum, la împlinirea a 18 ani de la istoricul Congres al partidului, care a deschis o nouă epocă în istoria patriei, Epoca ce, pe drept cuvînt, vă poartă numele, tînăra generație a patriei are privilegiul de a se forma în anii cei mai fertili în evoluția societății românești; anii de inj" fruntea patMdșîijLjjți'; statului vă aflați f' iuliite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel - mai iubit fiu ăl poporului nostru, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Reafirmînd încă o dată adeziunea deplină la întreaga politică a partidului și statului nostru, la noile și strălucitele dumneavoastră inițiative de pace, dezarmare, colaborare și înțelegere intre popoarele lumii, în nomele tuturor tinerilor României socialiste, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom contribui cu toate forțele, urmind neîncetat luminosul dumneavoastră exemplu. Ia măreața operă de înfăptuire a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-Iea și Conferința Națională ale partidului, de ridicare pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres a seumpei noastre patrii — Republica' Socialistă România".

■ In comuna Schela, județul 
Galați, s-a deschis Șantierul jude
țean de muncă patriotică al tine
retului din sistemul de irigații Te
rasa Covurluiului. Cei peste 1 500 ti
neri, îndeosebi elevi din Galați și 
din satele ce se află în zona lu
crărilor, precum și tineri muncitori 
calificați, vor contribui la realizarea 
unor lucrări in valoare .de 8 mi
lioane lei.

■ In comunele Răcăciuni, Tă- 
tărăști, Tamași, Nicolae Bălcescu, 
ca și în viitoarele centre urbane 
Sascut și Podu Turcului din județul 
Bacău au fost înălțate blocuri con
fortabile care însumează peste 800 
de apartamente. Ele sînt destinate 
specialiștilor de la sate. In alte co
mune din județ se află în construc
ție blocuri care totalizează alte 500 
de apartamente și vor fi date în 
folosință pînă la sfîrșitul anului.

■ In județul Mureș au fost în
ființate, în cadrul gospodăriilor- 
anexă, 41 crescătorii de porci, 7 
de păsări, 4 pentru ovine, 5 pentru 
bovine și 3 pentru iepuri. Suprafața 
serelor și solariilor însumează 
86 000 mp. Totodată, au fost în
ființate 6 ciupercării. Toate acestea 
- în scopul înfăptuirii programului 
de autoaprovizionare.

■ Pe șantierele din județul Bo
toșani au fost finalizate lucrările de 
construcție la importante capacități 
de producție. Printre noile capaci
tăți intrate în funcțiune figurează

l^cele de la întreprinderile „Electro-

contact", de utilaje și piese de 
schimb, de articole tehnice din 
cauciuc și la întreprinderea minieră 
din Dorohoi.

■ In municipiul Drobeta-Turnu 
Severin s-a deschis un laborator de 
produse farmaceutice pe bază de 
plante medicinale. Aici se realizează 
două produse de largă utilitate te
rapeutică : LEOVAL, care poate în
locui extraveralul, și HIPOTENS, cu 
rezultate bune în hipertensiune.

fl Zeci de oameni ai muncii din 
unitățile industriale ale municipiu
lui Cluj-Napoca și-au exprimat do
rința ca, în perioada campaniei a- 
gricole de vară și toamnă, să lu
creze ca mecanizatori în unități 
agricole de stat și cooperatiste, în 
stațiuni de mașini agricole. Cei mai 
mulți provin de la Trustul de con
strucții, Fabrica de mașini de rec
tificat, întreprinderea de mecanizare 
pentru agricultură și industrie ali
mentară.

S La atelierul mecanic al Între
prinderii de industrializare a sfeclei 
de zahăr din Roman a început fa
bricarea unor piese, utilaje și insta- 

o lății care satisfac necesitățile uni- 
' tăților cu acest profil din întreaga 

țară.
S Pe malul Dunării, la Tulcea, a 

fost dat în folosință un frumos punct 
de agrement, prevăzut cu plajă și 
dotările necesare. Tulcenii și cei ce 
poposesc în orașul poartă de intrare 
în Delta Dunării pot trece Dunărea 
cu bacul spre acest nou loc de a- 
grement.

• SPORT • SPORT © SPORT • SPORT

Balcaniada de natație pentru junioriîn ziua a doua a Balcaniadei de natație pentru juniori, ce se desfășoară în Capitală, sportivii români au continuat seria succeselor, cîștigînd alte 5 titluri. La trambulină 3 m, un frumos succes a repurtat Cristina Timar (România), cu 453,85 puncte.în bazinul „23 August", în competiția de înot, tinerii reprezentanți ai țării noastre au cîștigat patru probe, prin Iulia Mateescu, la 100 m spate, cu timpul de l’07”53/100, Robert Pinter (200 m liber) — l’59”72/100 — nou record balcanic ; Laura Sachelarie, la

200 m liber, cu timpul de 2T2”15/100 și Noemi Lung, în proba feminină de 200 m mixt, cu 2’25”59/100. Iată ceilalți învingători : 100 m spate masculin : Gheorghi Mihalev (Bulgaria) — 59”85/100 ; 200 m mixt masculin : Gheorghi Mihalev f2T3”44/100 ; ștafeta 4 x 100 m mixt masculin : Bulgaria — 4’07”96/100.în primul meci al turneului de polo pe apă, echipa României a întrecut Grecia cu 15—7 (4—2, 5—2, 5—0, 1—3).
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Finala turneului feminin de tenis de. la Baastad a fost cîștigată de jucătoarea româncă Virginia Ruzici, care a dispus clar, cu 6—2 6—3, de suedeza Carin Anderholm.• La arena „Timpuri noi" din Ca- orașului București și echipa Marocului aflată în turneu în țara noastră. Au cîștigat pugiliștii bucureșteni cu 8—6, din rîndul învingătorilor remar- cîndu-se Gelu Hudișteanu, Gheor- ghe Adafinei, și Ion Boboc.

★La recentul turneu international de box disputat Ia Balaton (Ungaria) tinerii pugiliști români s-au comportat excelent, toți cei 6 participanți obținind medalii. Marian Fănățan (muscă), Cornel Silitra (pană), Rudei Obreja (ușoară), Dorin Răcaru (grea) au obținut medalii de aur, iar Tudor Panait (semigrea) și Gavrilă Țentea (mijlocie) — medalii de argint.

(Bulgaria)
(Agerpres)
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Un aliment cu mare valoare nutritivăîn cariera sa didactică și în îndelungata activitate la Institutul de igienă și sănătate publică, conf. dr. VASILE GHEORGHE a făcut o pasiune pentru studiul peștilor, fiind și autorul unor cărți de specialitate în adest domeniu. într-o convorbire avută zilele acestea, ne-a expus citeva considerații despre valoarea nutritivă a peștelui.— Peștele constituie unul din cele mai prețioase produse alimentare, datorită conținutului complete, în grăsimi grad de nesaturare a în vitamine lipo și concentrației mari de nerale . dintre cele mai Totodată, trebuie arătat că proteinele de pește cuprind toți amino- acizii esențiali, indispensabili unei alimentații complete. Și este cunoscut faptul că aminoacizii esențiali sînt de neînlocuit în procesul sintetizării proteinelor în organism. Conținutul proteic variază însă între 16 și 19 la sută, în funcție de specie și de starea de îngrășare a peștelui. Grăsimea de pește, spre deosebire de grăsimea animală, se asimilează în organism aproape total', în privința vitaminelor, se remarcă un conținut ridicat în vitaminele A și D. Peștele, cu deosebire ficatul de pește, constituie una din sursele cele mai importante de vitamina D naturală, valoroasă în primul rînd în prevenirea și tratarea rahitismului. Dealtfel, aceste vitamine se obțin pe cale farmaceutică țn bună măsură din grăsimea de pește. în fine., ca substanțe minerale putem evidenția conținutul bogat de potasiu îndeosebi, de sodiu, magneziu și fosfor. Un avantaj nutritiv în plus prezintă peștele datorită conținutului ridicat de calciu (123,5 mg la 100 de grame față de 10 mg în cazul cărnii de animale), element care, în asociație eu fosforul din organism, contribuie între

în proteine cu un înalt acizilor grași, hidrosolubile, elemente mi- prețioase.
altele la osificarea scheletului. Față de carne însă, peștele are mai puțin fier, fapt de care trebuie să se țină seama în echilibrarea rațiilor la un consum predominant de pește, pentru a se evita unele tipuri de anemii. Să nu uităm însă că există mari diferențe de compoziție chimică, îndeosebi în privința con- ■ ținutului în grăsimi, de la o specie la alta de pește, și chiar de la un sezon- la altul, în cadrul aceleiași specii. De asemenea, această compoziție chimică diferă în funcție de vîrsta peștelui. Carnea de pește mai conține și ceea ce a fost denumit „factor necunoscut", un factor de altă natură decît proteinele, grăsimile, vitaminele și care, deși se consideră ca fiind în cantitate foarte mică, influențează favorabil, ca biostimulator, creșterea în greutate și ca factor de apărare a organismului, conferind rezistență față de îmbolnăviri. Aceasta s-a evidențiat atît la om, cit și la animalele crescute
mai 
vită

în ferme.
Unii consideră că pestele este 
puțin hrănitor decît carnea de 
sau de porc. Care-i adevărul ? Este o apreciere cu totul gre- care nu ține seama de avan- reale Existășită, tajele nutritive și dietetice ale consumului de pește, chiar unele regiuni unde populația nu s-a deprins să consume sistematic acest aliment. Or, cercetări de nutriție și terapeutice au demonstrat că peștele valorează cel puțin tot atît cit și carnea animalelor, avînd în plus unele calități

nutritive, dietetice și terapeutice proprii. Astfel, carnea de slab se digeră mai repede carnea de vită. S-a dovedit stomacul omului carnea de staționează timp de 3,5—5 ore, pe cind peștele numai 2—3,5 ore. Prin această proprietate, carnea de pește este mai dietetică și de aceea convine îndeosebi copiilor, virstnicilor și convalescenților. Faptul că prin consum de pește se reține mai puțin acid uric în organism decît la consumul de carne îi conferă primului o calitate dietetică superioară, în special pentru persoanele predispuse la gută. Să menționăm încă o calitate nutritiv-dietetică a cărnii de pește : studii efectuate în țară și străinătate au relevat faptul că uleiurile de pește, la noi în țară uleiul de scrumbie de Dunăre, au un efect net de scădere a excesului de colesterol din singe, căruia i se atribuie un rol negativ în afecțiunile cardiovasculare. Consumul de pește, cu deosebire peștele de apă sărată, contribuie ca mijloc profilactic la acoperirea deficitului uman, unde se nu s-au endemică. Așadar, peștele, sub cele mai diverse forme de semiprepara- te și preparate culinare, trebuie.folosit în alimentație. Există populații întinse pe glob în hrana cărora consumul de pește predomină sau îl egalează pe cel de carne și putem menționa în această categorie Japonia și Anglia. în țara noastră, consumul de pește este încă redus și se depun eforturi pentru extinderea sa în alimentație. în scopul ușurării muncii gospodinelor, industria și comerțul oferă cantități tot mai im-

pește decît că în vită

de iod din organismul S-a constatat că în zonele consumă mult pește marin semnalat cazuri de gușă

portante de pește, Inclusiv sub formă de fileuri, ce se prepară rapid cu eforturi minime. Totodată, se va impulșiona consumul acestui aliment prețios prin eliminarea pe cale industrială a părților necomestibile ale' peștelui.
— Vă rugăm să împărtășiți unele 

„secrete" care pot menține sau 
chiar spori valoarea nutritivă a 
peștelui.— Pentru ca să păstrăm și chiar să-i amplificăm calitățile alimentare ale peștelui, trebuie să ținem seama de unele indicații. Dacă îl supunem fierberii în apă sau- în abur, de exemplu, mai întîi trebuie să fierbem legumele, zarzavaturile și celelalte ingrediente. Abia după ce acestea sînt gata, se adaugă peștele în aceeași apă, cantitativ puțină, și se ține la fiert maximum 20—25 de minute, în oala acoperită cu capac. Lichidul în care a fiert nu se aruncă, ci se încorporează în preparatul respectiv, în măsura po- . sibilă. Nu trebuie să uităm că peștele fiert are o durată de conser- vabilitate mai redusă decît cel prăjit sau fript, deci să-1 ținem tot timpul la rece și să-1 consumăm în maximum 24 de ore, dacă dorim să nu se piardă acele calități nutritive pe care scontăm prin consumarea lui. De asemenea, peștele nu trebuie fript sau prăjit prea tare, pentru a păstra cit mai mult din elementele hrănitoare : proteine, grăsimi, vitamine etc. Un reputat om de știință, fiziologul canadian Mc Loed, spunea că „omul poate trăi numai cu pește". Dacă îl asigurăm în alimentație cel puțin o dată sau de două ori pe săptămînă și îl preparăm cu diferite zarzavaturi și legume, avem siguranța că organismul primește substanțele de care are nevoie.

cinema
® Melodii de Costinești : SCALA 
(11 03 72) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Orgolii : CENTRAL (14 12 24) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vuk - 9; 10,45; 12,30; 16; Buletin de 
București — 14,15; 17,45; 19,30 : DOINA 
(16 35 38).
• Răzbunarea haiducilor : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9î 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
• Micul lord - 13; 15,15; 17.30; Omul 
și umbra — 19,30 : BUZEȘTI (50 43 58).
• Marele șarpe : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15, FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30.
O Dacii : STUDIO — 17; 19,30.
• Escapada : FERENTARI — 19,30.
• Revanșa • GIULEȘTI (17 55 46) —
13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® întunericul alb — 19,30; Clinele — 
15; 17,15, COTROCENI (49 48 48).
• Pintea ; VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Cuibul salamapdrelor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• ‘ PROGRESUL

Gabriela BONDOC

RETUTlNDENi
lume telecomandă pentru navelor. Căpitanul

© COMPUȘI CHI
MICI OBȚINUȚI ÎN...

COSMOS. Imponderabilitatea nu poate schimba parametrii materialelor superconductoare. Aceasta înseamnă că temperatura la care un material devine superconductor nu poate fi scăzută micșorării gravitație, au ajuns în urmasau mărită pe baza sau anulării forței de La această concluzie cercetătorii sovietici studiilor efectuate la bordul stațiilor orbitale asupra proceselor de cristalizare in condiții de imponderabilitate. S-a observat,

de asemenea, că în spațiul extraterestru se pot crea noi materiale cu structură necunoscută pînă în prezent și cu proprietăți superconductoare. Astfel, din- tr-un compus de niobium în stare solidă cu cositor lichid s-a obținut în condiții cosmice un compus care, la temperatura de 255,3 grade, a devenit superconductor.ție nu
®

PRINFirma Maru"
Pe Pămînt această reac- este posibilă.

NAVĂ DIRIJATĂ 
TELECOMANDĂ.japoneză „Konokawa a realizat pentru pri-

dată în de dirijarea vasului poartă permanent a- supra sa un microfon prin care transmite ordinele lui unui sintetizator și de aici unui computer. Computerul prelucrează datele, transmițîndu-le mașinilor și cîrmei. Vasul de 20 400 de cai putere poate fi astfel dirijat din oricare punct cu ajutorul a numai 11 comenzi simple. Computerul poate prelucra numai ordinele date în limba engleză cu accent japonez ! Orice schimbare a vocii, datorată de exemplu unei răceli, trebuie să fie „comunicată" din timp computerului, acesta fiind una dintre condițiile executării corecte a comenzilor.

® SISTEM DE TESTA
RE A EFICIENTEI VACCI
NURILOR. Eficiența vaccinurilor împotriva unor boli, cum ar fi pojarul, poliomielita, tuberculoza sau difteria, este garantată atîta vreme cit stocarea și transportul se efectuează la o temperatură de cel mult 8” C. Sensibile la căldură, vaccinurile își pierd calitățile pe măsură ce crește temperatura. Pentru a se putea verifica respectarea condițiilor termice de la fabricație pînă la administrare, o companie americană a produs un fel de microcartelă; o fîșie de hîrtie anume preparată care, prin schimbarea culorii, îmegistrează eventualele alterări (ce nu se disting cu ochiul liber), indicînd.

• Viraj periculos :
(23 94 10) - 16: 18 : 20.
• Program de vacanță — 9: 11; 13,15; 
Copiii Leningradului — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 6110).
• Lanțul amintirilor : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (ARE
NELE ROMANE) - 21.
• Principiul dominoului: SALA MARE 
A PALATULUI — 14,30; 17.15.
• Camionul de cursă lungă : SALA
MICA A PALATULUI - 17,15: 20. FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13.30:
15,45; 18: 20,15, GRĂDINA GLORIA 
— 21.
® Fata care vinde flori : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12: 14.30: 17: 19.30.
e Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11.15; 13,30; 15.45: 18: 20.15. GRĂDI
NA LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 21.
• Dragostea mea cu Jaktib : DRU-

totodată, dacă sînt necesare teste de laborator înainte de utilizare.
© INSTALAȚIE DE 

CONCASARE A STICLEI. Specialiștii din R.D. Germană concep noi instalații pentru recuperarea materialelor, tre cele în acest domeniu ră o instalație intrată în funcțiune la casarea tea ei . . .schimb. Instalația are un dispozitiv care încarcă in numai cîteva minute un vagon de cale ferată cu sticlă concasată. Instalația înlocuiește munca pe un schimb a 5—6 lucrători. Recuperarea masei de sticlă prin conca- sare permite reducerea cu 80 la

Prin-mai noi realizări se ntimă-Schwerin pentru con- sticlei. Productivita- este de 20—25 tone pe

• Etapa a 14-a a Turului ciclist al Franței a fost cîștigată detașat de francezul Pierre le Bigaut, după o evadare solitară, devansîndu-1 cu 6T4” pe următorul clasat, olandezul Theo de Royy. învingătorul a fost cronometrat pe 149 km, între locali- .. Hili-le ■■.Auriliac și Ișsoire, cu *Lider al clasamentului general se menține francezul Pascal Simon.• în prima zi a concursului pre- olimpic de natație de la Los Angeles, înotătorul sovietic Vladimir Salnikov a stabilit un nou record mondial în proba de 800 m liber cu timpul de 7’52”33/100.• Federația italiană de fotbal s-a declarat interesată să organizeze campionatul mondial de fotbal din anul 1990, a anunțat joi, la ZUrich, un purtător de cuvînt al F.I.F.A. Pentru ediția din 1990 și-au exprimat intenția de a candida Franța, Iugoslavia, U.R.S.S., Anglia, Olanda.
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Dacâ n-aș 
munci o zi"

A lucrat ca mecanic la Între
prinderea de rețele electrice 
Iași. După 43 de ani de muncă, 
Ion Vacarciuc a ieșit la pensie. 
A stat el o zi, a stat două ca 
pensionar, dar, învățat cu mun
ca o viață întreagă, n-a mai pu
tut să rămînă deoparte. S-a 
întors în satul natal (Costuleni, 
județul Iași) și a continuat să 
lucreze, tot ca mecanic, la 
cooperativa agricolă de aici. A 
ieșit și de aici la pensie. Are 
acum S3 de ani, dar tot mai 
muncește. Și e bun la toate : la 
lăcătușerie, la mecanică, la su
dură, la reparații electrice. Tot 
la cooperativa agricolă.

— O zi dacă n-aș munci n-aș 
putea trăi — ne spunea el. Tot 
ce-mi doresc e să fiu sănătos.

Ceea ce îi dorim și noi : ani 
mulți, cu sănătate.

i
I
I
I
I
I
I
i
i

MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Pierduți printre cei vii — 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30; Program de 
vacanță — 9,30 : COSMOS (27 54 95).
• Vraciul : FLACARA (20 33 40) —
14.30: 17; 19,30.
0 Șatra : ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 21,15.
® Yeti, omul zăpezilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18:
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 1Ș.45; 18;
20.15, la grădină — 21, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15,
• Cei trei mușchetari: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15 ........................... "
© Vis de glorie :
— 9; 11,15; 13,30; 
grădină — 21.
© Aventură in
(50 35 94) — 9; 11,15 
© Mitul Fedorei — 
cu tine
UNION (13 49 04).
• Iubire fără soare : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30: 19.30.
• Un american la Paris : FLOREAS-
CA (33 29 71) — 9; 11; 13.15; 15,30;
17.45; 20.
• Sindromul : POPULAR (35 15 17) — 
16; 19.

; 13.30; 15.45; 18; 20. 
CAPITOL (16 29 17) 
15,45; 18; 20,15. la

Arabia : DACIA 
; 13,30; 15.45; 18; 20. 
9; Adio, dar răniîn 

11,30; 13,30; 15,45: 18; 20 :

teatre
© Teatrul Mic (14 70 81, la Teatrul de 
vară Herăstrău): Nebuna din Chaillot 
— 20; (rotonda scriitorilor din Cișmi- 
giu) : Patrie, pămînt străbun — spec
tacol de sunet și lumină — 21.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : De ce dormi, iubito 7 — 19.30. 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Incidentul — 19,30.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Batistei) : Vacanță la 
București — 19,30; (grădina Boema) : 
Fotbal la Boema — 19,30.
O Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor șl cintec — 
18,30.

sută a consumului de energie electrică în fabricarea sticlei și diminuează numărul de vagoane necesar transportului spre fabricile de sticlă.
• PROTEJAREA PLAN

TAȚIILOR AMENAJATE 
DE-A LUNGUL ȘOSE
LELOR. Specialiștii care lu- protec- sînt unelecrează în domeniul ției mediului ambiant preocupați de faptul că specii de arbori plantați de-a lungul șoselelor, cum ar fi platanul, castanul, salcimul, suferă din cauza aerului poluat cu gaze de eșapament. Sub influența acestor gaze frunzele copacilor respectivi se acoperă cu un strat uleios și nu mai degajă oxigen. Pentru a elimina această situa-

ție, specialiștii ecologi au încercat să planteze lîngă șosele diferite specii hibride de tei, frasin și altele. Prin hibridizarea speciilor respective se obțin nu numai varietăți noi de copaci, care suportă bine poluarea, ci au și înălțimea suficient de mare pentru a nu împiedica traficul rutier. Hibrizii respectivi produc și o mare cantitate de oxigen.
• ALKO-HORIZON este numele unui automobil realizat de firma finlandeză Saab Velmat, al cărui motor funcționează cu un combustibil mai puțin obișnuit : 94 la sută etanol și doar 10 la sută benzină. La pornire „Alko-Horizon" folosește benzina. Odată încălzit, motorul se comută automat pe alcool.

„Căutătorîi 
de comori"

Așa se numește cercul de is
torie al școlarilor din Măgura, 
județul Bacău, condus de inimo- 
sul profesor Dumitru Tătara. In 
ultimele luni, colțul muzeistic al 
școlii generale nr. 2 din comună 
s-a îmbogățit cu noi piese de o 
deosebită valoare istorică și do
cumentară. Aflăm- din gazeta 
județeană „Steagul roșu" că, pe 
dealul Răzășiei, pionierii Ion 
Chelaru, Elena Alexandru și 
Constantin Palade au descoperit 
fragmente de ceramică tip Cucu- 
teni, iar la punctul numit Șipo- 
te, Nicolina Vasilica a desco
perit un vas dacic din. secolul 
al doilea al erei noastre. Tot din 
aceeași perioadă datează și un 
pinten de bronz scos la iveală 
de colega el de clasă Lcnuța 
Toma. La rindul lor, pionierii 
Adrian Soric și G. Pițiliga au 
scormonit pe dealul Pichiului și 
au adus la lumină vase dacice 
lucrate cu mina și la roată.

Slut numai cîteva din „como
rile" descoperite în ultimul timp 
de „căutătorii" lor. pionierii din 
Măgura Bacăului. Dovezi ale 
dragostei pentru ținutul natal, 
pentru istoria neamului.

Noaptea 
nu l-a ajutat...

Cel m ai greu și mai greu \ i-a 
fost în prima noapte, cind Epure 
trebuia să-și administreze un 
supliment de curaj. A făcut ce-a 
făcut și Ion Epure din comunaI . .
Stațiunii experimentale din lo-

1 calitate, de unde a plecat cu un
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Isac de cartofi dolofani, unul și 

unul. A doua noapte i-a fost 
ceva mai' ușor după o zi petre
cută încuiat în casă, trîndăvind. 
Că de muncit. nu se omora cu 
munca. Și uite-așa, în citeva 
nopți la rînd, Epure a sustras 
citeva sute de kilograme de car
tofi. Cind a simțit că miliția e 
pe urmele lui, Epure a încercat 
s-o rupă... iepurește, dar de ce 
i-a fost frică n-a scăpat, fiind 
arestat și condamnat la un ân și 
jumătate închisoare.

Distracțîe 
întreruptă

Tinerică (21 de ani) și frumu
șică foc (părinții să-i trăiască !) 
Florentina M. din comuna Fra
sin, județul Suceava, avea toate 
motivele să fie „ochită" de ma
mele feciorilor drept noră in 
casă. De la un timp insă sura
tele o priveau chiorîș, intilnind-o 
toată ziua, bztnă ziua, 
drumurile fără nici un- rost, 
tru că tinerica și frumușica 
nu se lăsa cu nici un chip 
vinsă că a venit vremea să se 
apuce și ea de muncă, să-și facă 
un rost in viață. Ea nu știa decît 
să facă „ochi dulci" diferiților 
amatori de distracții efemere. 
Pînă intr-o zi, cind nici vorba 
bună, nici avertismentele date 
n-au avut darul s-o aducă pe 
F.M. pe calea cea bună. Fapt 
pentru care a fost „răpită" de 
pe drumul pierzaniei pentru șase 
luni de acum încolo. Timp sufi
cient de meditație !

bătînd
Pen-
F.M. 
con-

La calea feratâ
Bucuros că și-a cumpărat 

motocicletă, pe care și-o' dorea 
atît de mult, Constantin U. din 
Vladimir, județul Gorj, a ple
cat la plimbare șl a trecut ca 
vîntul și ca gîndul peste calea 
ferată de la Tg. Cărbunești. 
Fiind oprit de un echipaj al mi
liției și întrebat cum ar fi tre
buit să procedeze la trecerea 
peste calea ferată, C.U. a răs
puns tot cu o întrebare :

— Pe mine mă întrebați I
— Pe dumneavoastră !
— Tocmai pe mine, care sînt 

ceferist ? Tocmai eu care știu “ 
de periculos e trenul ?

Tocmai de aceea : de 
n-„ți oprit să vă asigurați 1

Ceferistul a schimbat... maca
zul și și-a recunoscut vina, dînd 
totul pe seama grabei.

Grabă care duce de multe ori 
la accidente grave.

cit

ce

Pe scurt
...O sesizare neobișnuită inse

rată în ziarul „Flacăra roșie" 
din Arad : prin partea locului au 
început să circule cîteva bicicle
te ciudate. Portbagajele acesto
ra au fost înlocuite cu coșuri 
metalice din magazinele cu auto
servire. Cine le vinde și cine le 
are lipsă la inventar ?

...Din ziarul „Flacăra Iașiului": 
La intrarea dinspre ~ 
orașul Tirgu Frumos 
indicator cu numele 
pe care scrie Tirgu...

Nu e frumos !
Rubrică realizată de
Petre POPA

Pașcani in 
se află un 

localității 
rum...

!
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Noi și ample perspective conlucrării
prietenești dintre România și EtiopiaNoua solie de pace, de înțelegere și colaborare internațională, de solidaritate militantă cu tinerele state independente ale Africii, pe care președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde pe pămîn- tul continentului african a început sub cele mai bune auspicii. Este concluzia majoră ce se degajă la încheierea primei etape a acestui nou itinerar al secretarului general al partidului, președintele republicii — vizita în Etiopia Socialistă, la invitația tovarășului Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, vizită care s-a soldat cu rezultate fructuoase, ca o expresie a dorinței popoarelor român și etiopian de a extinde și adinei conlucrarea atît pe plan bilateral, cît și in domeniul vieții internaționale, în folosul accelerării propriei dezvoltări, al făuririi unei lumi mai drepte și mai bune.Desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, dialogul de la Addis Abeba se înscrie în cadrul general al politicii externe a țării noastre, al preocupării constante a României socialiste de amplificare și intensificare continuă a legăturilor prietenești cu tinerele state de pe continentul african, cu statele în curs de dezvoltare de pe toate continentele. La transounerea în practică a acestei orientări fundamentale — reafirmată cu putere de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului — o contribuție de cea mai mare importanță au adus-o istoricele itinerare întrenrinse în Africa, în 1972, 1977 și 1979, de președintele Nicolae Ceaușescu, precum și contactele și convorbirile avute la București cu numeroși șefi de state africani, documentele încheiate cu aceste prilejuri, care au pus baze trainice legăturilor bilaterale, stimulînd dezvoltarea acestora pe cele mai diferite planuri.Urmărind cu deosebit interes si cea mai vie satisfacție, nrin intermediul presei, radioului și televiziunii, desfășurarea vizitei, poporul nostru a putut fi martor al manifestărilor de caldă ospitalitate și nro- fundă stimă cu care solii Rorrtâniei socialiste au fost înconiurați de poporul etioDian. Zecile de mii de oameni veniți în întîmninare la Addis Abeba, manifestările sărbătorești față de înalții oaspeți de-a lungul Întregii vizite au constituit o nouă și. grăitoare mărturie a prestigiului șl prețuirii de care se bucură pe pă- mîntul african, ca și pretutindeni în lume. România socialistă, activitatea politică neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu pusă în slujba cauzei nobile a libertății popoarelor, a nrogresului și păcii.în acest climat propice, întreaga desfășurare a vizitei a evidențiat o dată mai mult sentimentele de prietenie pe care și le nutresc reciproc popoarele român și etiopian, sentimente ce-și au rădăcini în manifestările de solidaritate . ale. fprțelojr progresiste din țara noastră cu lupta curajoasă a poporului etiopian împotriva agresiunii fasciste. în același spirit, România, poporul român au salutat cu căldură revoluția poporului etiopian, care, în urmă cu nouă ani, a pus capăt feudalismului, dominației imperialiste și a deschis calea dezvoltării economico-sociale independente a țării, trecerii spre con- : strucția societății socialiste. O ex- . presie elocventă a cursului favorabil pe care l-au înregistrat în acești din urmă ani relațiile dintre cele două țări o constituie înțelegerile realizate cu ocazia întîlnirii la nivel înalt ro- mâno-etiopiene din 1978 de la București, materializate într-o serie de importante documente, printre care Declarația Republicii Socialiste România și Etiopiei Socialiste și Acordul de cooperare economică și tehnică, care au deschis noi și largi posibilități conlucrării reciproc avantajoase.
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ARGENTINA

Măsuri privind transferulBUENOS AIRES 15 (Agerpres). — „Forțele armate argentiniene au îndeplinit toate obiectivele pe care și le-au propus pentru etapa de insti- tuționalizare a țării" (vizînd transferul puterii de stat unor autorități civile — n.r.) — a declarat președintele Argentinei, generalul Reynaldo Bignone, potrivit agenției I.P.S. Sem-
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Ședința Seimului R. P. Polone.> ■»VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările ședinței Seimului R. P. Polone. Au participat Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, alți conducători de partid și de stat polonezi.Noul dialog la nivel înalt, desfășurat în aceste zile la Addis Abeba, a permis să se evidențieze cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor româno-etiopiene în diferite domenii de activitate, premisă esențială pentru continua dezvoltare a conlucrării dintre cele două țări. „Vizita noastră constituie o expresie a evoluției pozitive pe care o cunosc raporturile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, o ilustrare a dorinței comune de a le conferi dimensiuni și mai largi în viitor" — arăta în acest sens tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, subliniind în același timp că „există toate po- . sibilitățile pentru a dezvolta și mai larg schimburile economice și cooperarea reciproc avantajoasă".La rîndul său, tovarășul MENGISTU HAILE MARIAM declara : .între România și Etiopia au existat revoluția crearea dezvol-relații tradiționale, iar etiopiana a făcut posibilă atmosferei necesare pentru tarea acestor raporturi. Ca urmare, considerăm că există ample posibilități de cooperare, prin care cele două țări ale noastre să-și consolideze în continuare relațiile dintre ele".Dînd glas acestei dorințe comune de extindere a colaborării reciproce, cei doi șefi de stat au subliniat im- portanța promovării unei ample conlucrări, pe baze reciproc avantajoase, în sectorul industrial, pe plan tehnic și științific și în domeniul investițiilor. Un accent special s-a pus — paralel cu sublinierea necesității de a se intensifica eforturile în vederea extinderii și diversificării schimburilor comerciale — pe organizarea de societăți mixte sau a altor forme corespunzătoare de cooperare, în ramuri cum sînt energetica, mineritul, industria materialelor de construcții, industria ușoară, industria farmaceutică, agricultura și altele. Desigur, Protocolul privind dezvoltarea cooperării economice și tehnice, a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România și Etiopia Socialistă, ca și Acordul privind transporturile aeriene civile între cele două țări, semnate în cursul vizitei, reprezintă tocmai o ilustrare concretă a voinței României și Etiopiei de a trece la fapte, de a 'impulsiona conlucrarea. în cursul convorbirilor s-a evidențiat, de asemenea, necesitatea sporirii contactelor și schimburilor de vederi între reprezentanții celor două țări la toate nivelurile, atît în legătură cu amplificarea relațiilor bilaterale, cît și în ceea ce privește abordarea în comun a unor probleme actuale ale lumii contemporane.în mod firesc, aceste probleme au constituit, dealtfel, obiectul unor . ample schimburi de vederi în cursul actualului dialog. Constatînd grava încordare la care s-a ajuns în prezent în lume, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mengistu Haile Mariam au subliniat că îndatorirea supremă care revine popoarelor, conducătorilor lor, forțelor progresiste de pretutindeni, eștg, aceea de a acționa cti țoală hotărîrea pentru a se opri cursul spre confruntare și război, pentru reluarea și consolidarea politicii de destindere, pace și colaborare internațională. Pe bună dreptate, s-a relevat că pacea, securitatea, progresul și cooperarea în lume nu pot fi asigurate decît prin aplicarea strictă în relațiile internaționale a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nefolosirii forței sau amenințării cu forța și reglementării pașnice, prin tratative, a tuturor disputelor dintre state. i iîn acest sens, s-a pus în evidență cu toată limpezimea că problema fundamentală, în etapa actuală, o constituie oprirea fără întîrziere a cursei înarmărilor, trecerea la înfăptuirea dezarmării, în primul rînd nucleare, în condițiile în care planurile de instalare în Europa a noilor rachete cu încărcătură atomică fac să

planeze nu numai asupra popoarelor europene, dar și asupra popoarelor de pe toate continentele, inclusiv de pe continentul african, o uriașă primejdie. Prezintă, de. aceea, o importanță deosebită concluziile comune privind necesitatea reducerii treptate a stocurilor de arme nucleare pină la completa lor lichidare, crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale lumii, concomitent cu înghețarea și reducerea cheltuielilor militare.în acest context, abordînd problemele europene, cei doi șefi de stat au subliniat necesitatea imperioasă a opririi amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa, retragerii și distrugerii celor existente, înlăturării tuturor armelor nucleare de pe continent. Neîndoios, crearea pe continentul european a unui climat al securității, cooperării și încrederii ar exercita o influență din cele mai pozitive asupra ansamblului climatului politic mondial, inclusiv în Africa.Cum este și normal, în cadrul turului de orizont asupra situației internaționale, un loc de seamă l-a ocupat examinarea situației din Africa, cei doi-președinți reliefînd rolul deosebit care revine Organizației Unității Africane în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, pentru a contribui la soluționarea problemelor complexe politice, economice și sociale cu care este confruntat continentul african. Au fost reafirmate solidaritatea militantă și sprijinul deplin al celor două țări față de lupta dreaptă a poporului namibian pentru independență, sub conducerea S.W.A.P.O., singurul său reprezentant legitim, și s-a evidențiat necesitatea lichidării urgente și totale a politicii de apartheid și discriminare rasială din Africa de Sud, România și Etiopia pronunțîndu-se, în același timp, pentru realizarea unei păci durabile în Cornul Africii, în spiritul recomandărilor O.U.A.Ca state angajate în ample eforturi de dezvoltare, România și Etiopia sînt preocupate de problemele economiei mondiale, se pronunță pentru reducerea decalajelor între țările bogate și cele în curs de dezvoltare, pentru edificarea noii ordini economice internaționale, de care să beneficieze toate statele lumii. Constatînd că negocierile desfășurate în această direcție, inclusiv recenta sesiune U.N.C.T.A.D. de la Belgrad, nu au dus la obținerea de rezultate pozitive, convorbirile la nivel înalt au reafirmat necesitatea urgentă a lansării negocierilor globale Nord-Sud, în cadrul O.N.U., precum și convocarea unei conferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare consacrată ^amplificării conlucrării dintre ele, armonizării pozițiilor în vederea negocierilor viitoare cu țările dezvoltate.Dialogul de la Addis Abeba a prilejuit, de asemenea, abordarea și a altor probleme ale actualității internaționale, cum ar fi situația din Orientul Mijlociu și însemnătatea unei, reglementări globale, .a unei, păci juste și trainice în regiune,- reafir- mîndu-se sprijinul față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ca singurul reprezentant legitim al poporului palestinian ; conflictul dintre Irak și Iran și necesitatea încetării imediate a ostilităților, rezolvarea problemelor existente pe căi politice, pe baza principiilor Cartei O.N.U. ; creșterea rolului O.N.U. în viața mondială — și în privința acestor aspecte constatindu-se convergența punctelor de vedere.Cu deplină îndreptățire se poate aprecia că, prin rezultatele sale, prin concluziile pe care le-a evidențiat, prin întreaga sa desfășurare, vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Etiopia marchează un jalon de amplă semnificație în analele raporturilor româno-etiopiene, se înscrie ca o contribuție de seamă la cauza păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

Seimul a apropat raportul guvernului privind realizarea bugetului de stat și a planului de credite, precum și balanța de plăți pe anul 1932. Seimul a aprobat, de asemenea, activitatea guvernului pe perioada respectivă.în cadrul aceleiași ședințe au fost aprobate și alte proiecte de legi.

/-----------------------------------------------------------------N
Cercuri iar^i ale opiniei publice 

se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor

R.F.G.

Radu BOGDAN

CUBA
„Manifest al păciî-83"

Lucrările Adunării Naționale a Puterii PopulareHAVANA 15 . _ . vana au luat sfîrșit lucrările rii Naționale a Puterii Populare a Republicii Cuba — informează agenția Prensa Latina. Deputății au dezbătut și aprobat privind sănătatea raportul privind mică și socială a

(Agerpres). La Ha- Adună-
proiectul de lege publică, precum și dezvoltarea econo- țării pe anul 1982.

asemenea, au fost adoptate o de rezoluții asupra situației dinDe serie America Centrală și regiunea Caraibilor. în context, a fost lansat către toți parlamentarii din lume apelul de a contribui la intensificarea eforturilor pentru soluționarea politică a conflictelor din această zonă.

Datoria tuturor forțelor iubitoare 
de pace din R.F.G. este de a îm
piedica 
și ale 
rea de 
ne cu 
Europa 
nunța pentru încetarea cursei înar
mărilor - se arată în „Manifestul 
păcii — 83", semnat de 27 de mi- 
litanți vest-germani pentru pace, 
cunoscute personalități ale vieții

realizarea planurilor S.U.A. 
N.A.T.O. privind desfășura- 
rachete nucleare america- 

rază medie de acțiune în 
occidentală și de a se pro-

sociale, culturale și științifice, pu
blicat de ziarul „Frankfurter Rund- 
schau". Relevînd pericolul cres- 
cînd al declanșării unui nou război, 
semnatarii documentului arată că 
înfăptuirea planurilor N.A.T.O. ar 
determina sporirea acestui pericol. 
Ei își exprimă solidaritatea cu toți 
cei care se pronunță împotriva 
transformării teritoriului vest-german 
într-un arsenal de arme nucleare 
și chimice.

Forum al tineretului din
Reluarea traficului pe calea ferată dintre Zambia 

șiLUSAKA 15 (Agerpres). — Traficul de pasageri pe calea ferată dintre Zambia și Zimbabwe a fost reluat după o întrerupere de 18 ani. După cum a relatat postul național de radio al Zambiei — citat de agenția China Nouă — serviciile feroviare dintre cele două țări fuseseră suspendate în 1965, cînd fosta Rho-

desie și-a declarat unilateral independența. Evenimentul este apreciat ca începutul unei noi etape în dezvoltarea relațiilor zambiano-zim- babweene pe plan economic, politic și social și, totodată, ca o realizare practică în direcția dezvoltării cooperării între tinerele state din sudul continentului african.
Condamnări arbitrare în R.S.A.LUSAKA 15 (Agerpres). — Potrivit informațiilor sosite Ia Lusaka, cinci tineri africani, acuzați de „activități teroriste" — învinuiri șablon invocate de autoritățile rasiste din R.S.A. atunci cind reprimă orice dorință de libertate a populației de culoare — au fost condamnați, de un tribunal din Johannesburg, zilele trecute, la o pedeapsă de 10 ani închisoare.

După cum se condamnați sînt de peste doi ani, unde au stat fără a fi judecați. Arestarea lor a avut loc in timpul manifestațiilor de masă, din 1980, ale elevilor africani, organizate atunci în semn de protest față de legile discriminatorii existente în sistemul de învățămînt sud-african.

precizează, tinerii întemnițați, de fapt,

. Efectele dramatice ale discriminării rasiale 
în domeniul sănătății

PARIS 15 (Agerpres). — Revista 
„Afrique-Asie" publică in ultimul său 
număr un studiu asupra stării de să
nătate și a condițiilor de viață ale 
populației din Republica Sud-Africa
nă, întocmit de o echipă de medici de 
la Universitatea din orașul sud-afri- 
can Johannesburg. Durata medie a 
vieții celor 4,6 milioane de albi care 
trăiesc in R.S.A. — relevă autorii stu
diului — este 65 de ani, dar a celor 
peste 24,7 milioane de africani, care

constituie majoritatea populației țării, 
ajunge la 45 de ani.

Anual — se menționează în studiul 
amintit — 30 000 de copii africani mor 
de subnutriție. Politica de apartheid 
și discriminare rasială, promovată de 
regimul de la Pretoria, se extinde și, 
în sfera condițiilor sanitare asigurate 
populației africane majoritare. Peste 
opt milioane de africani din R.S.A. 
sînt bolnavi de tuberculoză, dintre 
care anual mor peste 20 000.

coreea de sud/ Crește nemulțumirea populației

SEUL 15 (Agerpres). — Autoritățile sud-coreene au arestat un grup de studenți ai Universității Yeunse, din Seul, acuzîndu-i de orgaruzarfea de demonstrații antiguvernamentale și răspîndirea de manifeste, prin care denunțau politica antipopulară a regimului dictatorial din Coreea de Sud. Alți trei studenți ai aceleiași universități au fost exmatriculați
Călduri neobișnuite 

în Anglia
In Anglia, transmite agenția A.P., 

se înregistrează călduri neobișnuite. 
„Marea Britanie — scrie mai depar
te A.P. — se topește... de căldură". 
Fabricile de bomboane și ciocolată au 
încetat producția pentru că produse
le se topesc imediat. In schimb, pro
ducătorii de înghețată și băuturi ră
coritoare tiicrează din plin ca să facă 
față cererii. Pancarte avertizînd îm
potriva pericolului de incendiu au 
fost afișate in tot nordul Angliei.

america centrală: Reuniune ministerială
puterii autorităților civilenînd noul proiect de lege electorală, el a reconfirmat că alegerile prezidențiale și parlamentare din Argentina se vor desfășura la 30 octombrie, iar predarea puterii noilor autorități civile care vor fi alese în cadrul scrutinului se va petrece la 30 ianuarie 1984.

CIUDAD DE PANAMA 15 (Agerpres). — Reuniți in capitala pana- meză, miniștrii de externe columbian, "mexican, panamez și venezue- lean, reprezentînd statele care au semnat, în ianuarie, „Declarația de pace de Ia Contadora", au analizat rezultatele de pină acum ale misim

păcii în regiune>•

posibilitățile încă neeit- realizare a păcii în Ame- transmite agențianii lor și plorate de rica CentralăU.P.I. .Ei urmează să prezinte concluziile șefilor de stat din care au programat, pentru și duminică, o reuniune la în Mexic.
regiune, sîmbătă Cancun,

din motive similare — relatează agenția A.C.Ț.C. începînd . din luna luiile, brice reuniune studențească a fost interzisă, autoritățile temîn- du-se de izbucnirea unui bou val de proteste și demonstrații ale populației. Starea de nemulțumire generală se menține îndeosebi ca urmare a grevei foamei declarate Ia începutul. lunii trecute . de o serie de lideri ai opoziției democrate, în frunte cu Kim Yonk Sam, fostul lider al Partidului Nou Democratic, suspendat împreună cu alte organizații politice din orijlinul autorităților sud-coreene.

Sub deviza „Nu amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul Europei occidentale !“, în orașul danez Silkeborg 
— centrul administrativ al Peninsu
lei Jutlanda — a fost inaugurată, 
vineri, „întilnirea păcii — ’83", ma
nifestare la care participă militanți 
pentru pace din Danemarca, Nor
vegia, Finlanda și Suedia. Iau parte 
la acest forum al tineretului din 
nordul continentului european re- 
prezentați ai mișcărilor antirăzboi
nice din S.U.A., Marea Britanie, 
R.F.G. și Italia. Pe traseele parcurse 
spre localitatea daneză Silkeborg,

țările nordice ale Europei
militanții pentru pace din Finlanda, 
Norvegia și Suedia au organizat de
monstrații și manifestații în spri
jinul intensificării mișcării antirăz
boinice, pentru unirea eforturilor 
din Peninsula Scandinavă in lupta 
pentru dezarmare, pentru transfor
marea Europei de nord intr-o zonă 
denuclearizată.

Luind cuvintul la mitingul care 
a avut loc cu prilejul inaugurării 
„Intîlnirii păcii—’83", Leo Rolls, re
prezentantul autorităților orășenești 
din Silkeborg, a arătat că actuala 
intilnire a 
extinderea 
pentru pace

tineretului marchează 
colaborării mișcărilor 
din țările nordice.

Fizicieni finlandezi
cer înghețarea armamentelor nucleareFeste 500 de fizicieni finlandezi și-au pus semnăturile pe Apelul pentru încetarea imediată a proiectării, experimentării și producției tuturor tipurilor de arme nucleare și de mijloace pentru trans-

portul acestora. Autorii apelului se pronunță, de asemenea, pentru înghețarea armamentelor nucleare și împotriva amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa.
în Olanda, o chemare Ia rațiune

Consiliul olandez al bisericilor a 
adresat organizațiilor religioase din 
R.F.G., Austria, Belgia, Franța, 
Italia și din alte țări ale Europei 
occidentale chemarea de a lua parte 
la lupta împotriva cursei înarmări
lor, relatează agențiile Associated 
Press și T.A.S.S. în mesaj, consiliul 
își afirmă opoziția față de orice 
sporire sau modernizare a armelor 
nucleare, referindu-se, in context, la 

^proiectul N.A.T.O. de amplasare a

noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune intr-o serie de state 
vest-europene, incepind cu sfirșitii'ț 
acestui an. Se menționează in acei 
sens, potrivit agenției Associate/.. , 
Press, că „toți" creștinii olandezi 
sint profund convinși că încercarea 
de asigurare a „securității naționale 
prin intermediul unor asemenea 
arme de distrugere in masă" con
travine principiilor moralei creș
tine;

Acord greco-american privind
desființarea bazelor BATENA 15 (Agerpres). — Primul ministru al Greciei, Andreas Pa- pandreu, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă la Atena, semnarea unui acord greco-american care înlocuiește tratatul din 1953 cil privire Ia stătutul bazelor" militare ale S.U.A. din Grecia. Acordul privește 4 mari baze și alte 29 instalații ale S.U.A. de pe tot cuprinsul Greciei. Guvernul grec a declarat, potrivit agenției Reuter, în mai multe rinduri, că la aceste baze S.U.A. au stocat și focoase nucleare.Potrivit acordului nou semnat, la încheierea unei perioade de cinci ani — care începe la 31 decembrie 1983 — bazele urmează să fie desființate într-un interval de maximum

militare ale S.U.A17 luni. De asemenea, Grecia poate cere oricînd desființarea lor! sau poare interzice orice activitate ce contravine intereselor sale — ca, de pildă, folosirea lor împotriva unor State priptene. Spre deosebire de vechiul tratat, calificat de premierul Papandreu drept colonial, în cel nou nu se mai prevede dreptul de extra- teritorialitate al militarilor americani în cazul comiterii unor infracțiuni pe teritoriul elen.„Mă simt deosebit de mindru de faptul că acordul dintre Grecia și Statele Unite dă expresie pentru prima dată egalității țării noastre," g<- dependența națională a Greciei a i/ui in mare măsură asigurată" — a declarat, cu această ocazie, primul ministru elen.
REPERCUSIUNI ALE CRIZEI ECONOMICE MONDIALE

60000 de siderurgiști vest-germani 
amenințați să-și piardă locurile de muncăBONN 15 (Agerpres). — Neliniștiți de situația lor, 60 000 de muncitori de la grupul siderurgic vest- german Thyssen AG au adresat, vineri, cancelarului R.F.G., Helmut Kohl, o petiție, cerindu-i să le asigure locurile de muncă amenințate de grava criză cu care se confruntă ansamblul siderurgiei vest-germane, informează agenția France Presse.

în petiția remisă direct cancelariei federale de către reprezentanții Comitetului de întreprindere de la grupul Thyssen AG, muncitorii îi amintesc cancelarului că s-a angajat personal, iarna trecută, în cadrul campaniei electorale, că va asigura locurile de muncă din siderurgia vest-germană, precizează A.F.P.

Intenția reprezentanților întreprinderilor particulare și publice din sectorul siderurgic italian este de a prezenta o poziție comună la Bruxelles, la 25 iulie, cind este programată „o reuniune politică" a „celor zece".
■ArPotrivit cifrelor provizorii publicate de Institutul central de statistică din Roma, în primele cinci luni ale acestui an producția industrială a scăzut in Italia cu 8,1 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului 1982. Acest regres— notează agenția ANSA, citind datele ISTAT — este rezultatul reducerii producției în aproape toate compartimentele industriale, care au avut de făcut față unor persistente dificultăți. Cele mai mari reduceri gistrat 15,2 la— 11,4— 10,98,9 la sută și industria chimică — 7,8 la sută.

„Criza oțelului"ROMA 15 (Agerpres) — La Roma s-a desfășurat o reuniune a reprezentanților întreprinderilor industriale siderurgice de stat și particulare consacrată examinării din punct de vedere tehnic a cererii adresate Italiei de către autoritățile Pieței comune de a-și reduce producția de oțel ca urmare a „situației . de criză din C.E.E. în acest

în Piața comunădomeniu", precum și a deciziei a- nunțate de S.U.A. de a proceda la scăderea importurilor sale de oțeluri speciale din țările comunitare. Această din urmă decizie — notează agenția ANSA — „va înăspri și mai mult pe viitor situația delicată • din acest sector economic" în țările C.E.E., de aici „derivînd o serie de consecințe grave" pentru producători.
ale producției s-au inre- în ramuri ca metalurgia — sută, industria confecțiilor la sută, industria mecanică la sută, industria textilă —r
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GENȚIiLE DE PRESA 
pe scurt

miliarde m ianuarie — iunie anul trecut.

IN CAPITALA CONGO,
Brazzaville, s-a desfășurat sesiunea 
inaugurală a Consiliului directorial 
al Centrului pentru exploatarea re
surselor minerale ale țărilor din 
zona Africii Centrale, inițiată de 
Comisia economică a O.N.U. pentru 
Africa și o serie de state africane 
din regiune. După cum a apreciat 
primul ministru congolez, Louis 
Sylvain-Goma, reuniunea constituie 
un eveniment remarcabil in pro
cesul de întărire a cooperării inter- 
africane — relatează agenția congo
leză de informații, A.C.I.

ne, pentru pace și progres în giune și în întreaga lume. re- COSMONAUȚI-Liahov și Alek-

INTERNAȚIONAL.SEMINARLa Quito au luat sfirșit lucrările seminarului " ' ' 'organizațiilorpentru democrație în America Latină", la care au luat parte reprezentante ale organizațiilor de resort din și din cursul date probleme privind emanciparea femeii și necesitatea creșterii rolului organizațiilor de femei în lupta pentru democratizarea vieții interne a statelor latino-america-

internațional „Rolul de femei în lupta
15 state latino-americane țări vest-europene. în dezbaterilor au fost abor-

ACADEMIA NAȚIONALĂ 
MEDICINA DIN FRANȚA l-a . 
mit in rindurile sale, ca membru 
corespondent al secției a Il-a chi
rurgie, nașteri și specialități chi
rurgicale, pe prof. dr. docent Florian 
Mandache, profesor doctor consul
tant la Clinica chirurgicală de 
lingă Spitalul Brincovenesc din 
pitală.

DE 
pri-

pe 
Ca-Mi-VIZITA LA BRUXELLES.nistrul afacerilor externe al Thailandei, Siddhi Savetsila, și-a încheiat vizita oficială de trei zile la Bruxelles, unde a avut convorbiri cu omologul său belgian, Leo Tin- demans, și a fost primit de regele Baudouin.

CONGRES MONDIAL. Cu prile
jul festivităților consacrate aniver
sării bicentenarului lui Simon Boli
var, duminică se vor deschide la 
Caracas lucrările unui congres mon
dial dedicat personalității și operei 
celui care a fost supranumit „Eli
beratorul" America Latine.

ACTIVITATEA LOR SOVIETICI sandrov la bordul complexului orbital „Saliut-7“ — „Soiuz T-9“ — „Cosmos-1 443“ continuă, transmite agenția T.A.S.S. Echipajul a încheiat prima serie de cercetări în interesul economiei naționale și al . dezvoltării științei. Continuă, de asemenea, descărcarea aparatelor și materialelor aduse în spațiu de satelitul „Cosmos-1 443“. în urma explorărilor funcționale cu ajutorul aparaturii medicale de la bord s-a stabilit că starea sănătății celor doi cosmonauți este bună.

MALADII PROVOCATE DE FU
MAT. Pină la* sfîrșitul secolului, 
peste zece milioane de europeni vor 
muri de maladii provocate de fumat 
(cancer pulmonar, boli cardiace, 
emfizem), a declarat Leif Edward 
Aaro, consilier al Organizației Mon
diale a Sănătății, în intervenția sa la 
lucrările Conferinței internaționale 
asupra tutunului și sănătății, care se 
desfășoară în orașul canadian 
Winnipeg. „Fumatul este cel mai 
important factor asupra căruia pu
tem acționa pentru d salva Vieți", 
a spus Aaro, adăugind că, potrivit 
unei statistici oficiale, ■ in țările 
membre ale Pieței comune numărul 
fumătorilor a scăzut de la 48,3 la 
sută, in 1960, la 41,2 la sută, in 1980.

CO- EL-șaseDEFICITUL BALANȚEI MERȚULUI EXTERIOR AL VEȚIEI s-a dublat în primele luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 1982, potrivit cifrelor date publicității de guvernul elvețian, citate de agenția U.P.I. Importurile au crescut în acest interval cu 3,4 la sută în termeni reali, în timp ce exporturile s-au redus cu 4,1 la sută, fapt ce a făcut ca deficitul balanței comerciale sș se ridice la 4,51 miliarde franci elvețieni, față de 2,3

CICLONUL „VERA“ care străbate insulele Filipine s-a abătut, vineri, asupra orașului Manila, capitala arhipelagului, transmite agen- ția France Presse. Vîntul, care a mai scăzut în intensitate, suflă cu o viteză. de 120 kilometri pe oră. în urma trombelor abundente de apă, străzile capitalei filipineze au fost inundate, precizează agenția citată, menționînd că rafalele puternice de vînt au smuls arbori din rădăcină și au deteriorat liniile de înaltă tensiune, provocînd numeroase pene de electricitate. Se precizează pierdut că două persoane și-au viața.RATA ANUALA A INFLAȚIEIIN ISRAEL este în prezent de 125 la sută, s-a anunțat oficial Ia Tel- Aviv, potrivit agenției U.P.I. Mii de muncitori au manifestat pe străzile orașului vest-german Dortmund împotriva reducerii activității 
locurilor de muncă in uzinele siderurgice din bazinul Ruhr


