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Anul LIV Nr. 13 361 Miercuri 7 august 1985 6 PAGINI-50 BANIîntr-o atmosferă entuziastă, de aleasă dragoste și prețuire pentrusecretarul general al partidului, sub semnul hotărîrii oamenilor muncii dinindustrie și agricultură de a înfăptui exemplar sarcinile de plan, ieri a început
VIZITA DE LUCRU I TOVABASUUJI IMIAE CEAUSESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășa Ctien Muhua

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dina indicații ntru dezvoltarea și modernizarea Combinatului de lianți și azbociment din Medgidia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar cperal al Parti

dului Comunist Român, președintele Replicii Socialiste 
România, a început marți, 6 august, o vizită dîucru în unități 
economice din județul Constanța.Intîlnirea secretarului general al partidului cu oamenii muncii din industrie, agricultură, de pe șantierele de construcții ale județului se desfășoară in climatul de puternică angajare patriotică a comuniștilor, a întregului popor pentru a transpune în viată orientările, însufletitoarele chemări cuprinse în cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid. Asemenea întregii noastre națiuni, cei ce muncesc și trăiesc în această parte a tării acționează cu dăruire și abnegație revoluționară pentru înfăptuirea întocmai a legămîntului solemn exprimat în Mes_ajul-an- gajament adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-Iea și de la alegerea sa în suprema funcție de conducere în partid, eveniment de excepțională însemnătate pentru devenirea socialistă și comunistă a patriei.Hotărîrea de a răspunde prin noi șl semnificative fapte de muncă în

demnurilor conductului partidului și statului, izvoritein preocuparea sa statornică pentl ridicarea tării pe trepte tot mai alte de progres și civilizație, este îfirmată. în fiecare moment al vizi, de muncitori, țărani cooperatori, icialiști, de toți cei ce muncesc în iitățile vizitate de secretarul gene a[ partidului.Noul dialog de lucpe meleagurile constănțene prilejur.e o profundă analiză a activității ’anelor și or- ganizațiilor_ de partid colectivelor de muncă în vedere^deplinirii cu succes a sarcinilor p<cest an și pe întregul cincinal, asighdu-se astfel o temelie trainică per, înfăptuirea obiectivelor stabilite Congresul al XIII-lea al P.C.R. Pc.ndu-se de la condițiile create, de experiența acumulată, sînt examie măsurile, căile și modalitățile etice prin care, județul Constanța poate aduce o contribuție sporita dezvoltarea și modernizarea or ramuri de bază ale industriei i;tre socialiste, Ia obținerea uni producții agricole tot mai mari, sre și sta

bile. la finalizarea unor obiective de cea mai mare însemnătate pentru economia națională.Și la această nouă întilnire cu conducătorul partidului și Statului, la care au participat tovarășii Emil Bobu și Silviu Curticeanu, oamenii muncii din orașele și satele constănțene au înfățișat cu satisfacție și mindrie imaginea luminoasă a județului lor, care, ca și celelalte zone ale tării, a cunoscut în ultimii 20 de ani, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului — intrată în marea carte de istorie a patriei sub denumirea „Epoca Ceaușescu" — profunde prefaceri înnoitoare. Edificator, în acest sens, este faptul că volumul producției industriale a județului a crescut, față de 1965, de aproape 7 ori, iar in comparație cu 1950 de circa 60 de ori. La. rîndul ei, producția globală agricolă a înregistrat în anii 1966— 1984 o creștere de 55 la sută. In ceea ce privește investițiile, numai într-un singur an, 1984, s-a realizat un volum de peste 1,6 ori mai mare decît în întreaga perioadă 1951— 1965. Puternica dezvoltare economică a determinat o îmbunătățire continuă 
a calității vieții tuturor cetățenilor.Mîndri de tot ce s-a realizat în acești ani de rodnică trăire a patriei, locuitorii județului au ținut 

să exprime din toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu, încă de Ia începutul vizitei și pe toată durata acesteia, sentimentele lor de nețărmurită stimă și recunoștință, să îi prezinte . un cald și respectuos omagiu.Din stațiunea Neptun, elicopterul prezidențial a survolat terenurile roditoare din vecinătatea litoralului, aterizind vin plin cîmp, in apropierea unor lanuri cultivate cu porumb ale primei unități economice înscrise în programul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Constanța — ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLĂ DE STAT 
ALBEȘTI.în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu au venit primul secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., Nicolae Mihala- che, cadre din conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. specialiști și muncitori de la consiliul agroindustrial și de la I.A.S. Albești.O. formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului 
(Continuare în pag. a 111-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist. Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți după-amiază, la Neptun, pe tovarășa Chen Muhua, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, consilier de stat, președintele părții chineze in Comisia guvernamentală chinezo-română de colaborare economică și tehnică, aflată în fruntea unei delegații economice, care participă la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a comisiei.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise cele mai cordiale salutări din partea tovarășilor Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Xiannian, președintele Republicii Populare Chineze.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășilor Hu Yaobang, Deng Xiaoping. Zhao Ziyang și Li Xiannian un salut călduros și cele mai bune urări.în timpul întrevederii, desfășura
în întîmpinarea zilei de 23 August

Pe tot cuprinsul patriei 
- o amplă și însuflețitoare 

întrecere socialistă
în funcțiune, noi obiective de investițiiîn aceste zile premergătoare marii sărbători naționale de la 23 August, colectivul Trustului antrepriză generală de construcții industriale Cluj a realizat și pus in funcțiune pe platforma industrială a municipiului Turda, în cadrul întreprinderii „9 Mai", o secție cu procese tehnologice moderne pentru fabricarea carburii de siliciu. In zilele acestea au ieșit din cuptoare primele tone de carbură de siliciu, destinată întreprinderii „Carbochim" din Cluj-Napoca pentru producerea materialelor abrazive. Este cea de-a 40-a capacitate de producție realizată anul acesta de trust în cele 7 județe în care își

SĂLAJ : CărbuneToate sectoarele din cadrul întreprinderii miniere Sărmășag și-au realizat și depășit planul la extracția de cărbune. Cele 11 200 tone cărbune extras peste prevederi reprezintă angajamentul asumat aferent primelor trei trimestre ale anului. Tot în această perioadă, întreprinderea a livrat suplimentar beneficiarilor 42 971 tone cărbune net.— în prezent se montează două abataje cu complexe mecanizate 

tă într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a relevat, cu satisfacție, faptul că relațiile prietenești dintre partidele, țările și popoarele noastre au cunoscut, in ultimii ani, o continuă și rodnică dezvoltare, in spiritul orientărilor și înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt de la București și Beijing. Totodată, a fost exprimată dorința de -a se amplifica și aprofunda in viitor aceste bune raporturi pe țărim politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate. S-a apreciat că rezultatele obținute pînă acum in planul colaborării bilaterale, precum și potențialul economic, in continuă creștere, al României și Republicii Populare Chineze creează premise favorabile pentru o și mai strînsâ conlucrare între cele două țări, pentru extinderea cooperării și specializării în producție, pentru. lărgirea și diversificarea legăturilor comerciale. A fost evidențiat, în acest sens, rolul important ce revine Comisiei guvernamentale în identificarea unor noi posibilități, domenii și forme de colaborare, in intensificarea acțiunilor de cooperare, în creșterea generală a schimburilor economice reciproc avantajoase, în

desfășoară activitatea. Dintre noile investiții sînt de relevat capacitățile industriale intrate în funcțiune la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii, întreprinderea de fibre artificiale din Dej, „Sințerom" din Cluj-Napoca, întreprinderea „Chimica" din Turda, întreprinderea de porțelan din Alba Iulia, precum și din multe alte localități, în actualul cincinal s-au realizat, în cele 7 județe, aproape 500 capacități noi de producție, din acestea circa 70 fiind puse în funcțiune înainte de termen. In prezent se acționează pentru darea în exploatare a altor 45 capacități de producție. (Marin Oprea, corespondentul „Scînteii").
peste prevederila sectoarele Sărmășag I și Sărmășag II, fapt care va determina o substanțială creștere a randamentului pe post, a cantității de cărbune extras, ne spune tovarășul Nicolae Colțan, directorul adjunct al întreprinderii. Totodată, pentru că vremea este propice, în cariere se lucrează din plin la descopertat, creîndu-se încă de pe acum rezerve de cărbune descopertat care să poată fi extras la iarnă. (Eugen Teglaș, corespondentul „Scînteii"). 

folosul și spre binele popoarelor român și chinez, al cauzei socialismului și păcii.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale vieții internaționale, subliniindu-se că, în actualele împrejurări, deosebit de grave și complexe, se impune să se acționeze cu hotărîre pentru oprirea evoluției periculoase a evenimentelor spre confruntare și război, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru instaurarea în lume a unui climat de destindere, securitate, înțelegere și largă colaborare. în același timp, s-a reliefat importanța soluționării globale a problemelor subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul mai rapid al tuturor statelor, îndeosebi al țărilor în curs de dezvoltare.La întrevedere au participat tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia guvernamentală româno-chineză de colaborare economică și tehnică, alte persoane oficiale.

BACĂU : Mașina-unealtă 
cu numărul 3 000De pe banda de montaj a întreprinderii de mașini-unelte din Bacău au ieșit in aceste zile noi tipuri de mașini pentru prelucrarea metalelor prin așchiere. Sînt mașini automatizate, echipate cu comenzi electronice, la care gradul de valorificare a metalului a crescut de 4—5 ori față de mașinile standard. Dintre acestea, merită amintit centrul de prelucrare cu sistem de paletare, o adevărată uzină mobilă de înaltă complexitate și tehnicitate, cu o fiabilitate sporită, cu parametri tehnico- funcționali la nivelul produselor similare de pe piața internațională. Inginerul Vasile Gogu, directorul unității, ne-a informat că această mașină, care ridică la 3 000 numărul mașinilor fabricate de la intrarea în funcțiune a întreprinderii băcăuane, va fi expusă la Tirgul internațional de la Brno. Dacă in urmă cu 12 ani în întreprinderea din Bacău se realiza doar un singur tip de mașină- unealtă, acum se fabrică, anual, peste 40 tipuri, din care mai mult de trei sferturi sînt nou asimilate sau modernizate. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scînteii").
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Sînt analizate rezultatele obținute de Consiliul unic agroindustrial de sț cooperatist și întreprinderea agricolă de stat Albești In fața expoziției de legume și fructe de la Cobadin se discută aspecte privind dezvoltarea horticulturii in județul Constanța
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Operativitate si răspundere pentru
Îndeplinirea planului la export

Oamenii muncii din unitățile economice ale județului Tulcea au obținut, anul acesta, rezultate deosebite în realizarea producției destinate exportului. Pe ansamblul județului, planul la export pe șapte luni a fost realizat in proporție de 115,5 la sută, lîvrîndu-se suplimentar partenerilor de peste hotare produse in valoare de 26,8 milioane lei. Totodată, se cuvine subliniat că, în acest an, valoarea producției destinate exportului este de aproape două ori mai mare decît cea realizată anul trecut. Pornind de la rezultatele bune obținute în perioada care a trecut din acest an, de la sarcinile subliniate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., am solicitat, tovarășului Ștefan Ilieș, secretar cu probleme economice al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., citeva precizări în legătură ' cu măsurile luate pentru realizarea ritmică și integrală a planului la export.— Acționînd cu răspundere, in spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, colectivele unităților economice din județul nostru au acordat permanent o atenție prioritară, cu totul specială, îndeplinirii planului la export. Ca regulă generală. în toate unitățile județului producția destinată exportului a fost defalcată pc decade, pe ateliere și secții, pc formații de lucru și chiar pe fiecare om al muncii in parte. Măsurile luate in această perioadă au vizat, totodată, asigurarea cu prioritate a bazei materiale necesare funcționării la întreaga capacitate a utilajelor și instalațiilor, creșterii calității și competitivității produselor. Pentru a urmări cum se aplică măsurile stabilite, membrii biroului comitetului județean de partid și ai consiliului județean de control muncitoresc au fost repartizați pe unități și răspund direct de îndeplinirea planului la producția fizică și, cu prioritate, a planului ia export. In unitățile în care exportul are o pondere însemnată, cum sînt combinatul metalurgic, întreprinderea de confecții ș.a., consiliul județean de control muncitoresc a organizat analize ia fața locului, soluționând operativ problemele care s-au ivit. Așa cum a indicat secretarul general al partidului, realizarea producției pentru export — atit in unitățile economice, cit și pc ansamblul județului — sc urmărește zilnic, iar săptăminal se fac analize în întreprinderi, chiar și acolo undo

sarcinile de pian sint îndeplinite, căutindu-se noi rezerve de creștere 
a producției.

— Cum s-a acționat concret In 
unitățile care realizează un volum 
mare de producție pentru export 1 în primul rind, in fiecare uni- s-au asigurat stocurile de ma- prinie necesare bunei desfășu- a proceselor de producție. Anâ- acestor stocuri se face decadal, lunar, împreună cu Ministerul
late 
terii 
rări liza iar . ,Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, se rezolvă toate neconcordan- țele care apar. Cu aceeași perseverență se acționează pentru soluționarea tuturor problemelor de care depind creșterea producției și a

Din experiența 
unităților economice 
a!e județului Tulceaproductivității muncii, ridicarea nivelului calitativ și tehnic al produselor. Bunăoară, la întreprinderea de confecții, pentru a fi realizate la termen comenzile primite, trebuia ca pe aceleași utilaje și cu același număr de oameni să se realizeze un volum mai mare de produse decît se prevăzuse inițial. Din calculele făcute a reieșit că singura soluție o reprezenta creșterea productivității muncii cu aproximativ 20 la sută, în urma analizei întreprinse au fost reorganizate schimburile, astfel incit pe toată durata zilei de lucru să se obțină producții maxime. Totodată, au fost realizate numeroase dispozitive pentru mecanizarea unor lucrări, mai ales in secția de croit, unde existau citeva „locuri înguste" pe fluxul tehnologic. Numai prin mecanizarea operațiilor de tăiere și de șpănuire productivitatea muncii în această secție a sporit cu 10 la sută. In acest fel, planul se realizează ritmic, onorindu-se ’a timp toate comenzile partenerilor ae peste hotare.O altă măsură luată pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu se referă la organizarea dc secții, linii tehnologice, formații de lucru specializate in producția pentru export, unde lucrea-ză cei mai buni muncitori si specialiști. La combinatul metalurgic, de exemplu, unde se realizează însemnate cantități de feroaliaje pentru export, au fost stabilite cuptoarele

care, in funcție de comenzile primite, produc feroaliaje de înaltă calitate, deosebit de apreciate pe piața externă. Ca urmare a măsurilor luate, combinatul ișl realizează ritmic și integral sarcinile ce-i revin la export.Căutind noi soluții pentru valorificarea tuturor posibilităților existente șl promovarea pe scară cit mai largă a exportului, începind din acest an, întreprinderea de construcții de nave și utilaj tehnologic se Înscrie....................................vrează peste hotare o parte din producția muncii livrat Ia export primele patru nave de 2 000 tdw, iar pînă ‘la sfirșitul anului vor mai realiza suplimentar pentru partenerii de peste hotare încă două nave . .— Mai există 
pentru sporirea 
exportului ?Experiențaan ne îndreptățește să afirmăm că avem Încă rezerve apreciabile în acest sens și sintem hotărîți să acționăm în continuare cu toată fermitatea, așa Cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. pentru îndeplinirea și depășirea planului la export pe întregul an. Cind spunem acest lucru ne bazăm pe faptul că unitățile economice din județul nostru ■ dispun de o dotare tehnică foarte bună — majoritatea au intrat în funcțiune în ultimul deceniu — far muncitorii și specialiștii au pregătirea tehnico-p-ofesională și experiența necesare pentru a se impune cu produsele lor și peste hotare. Eforturile noastre trebuie însă susținute continuu și de Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, de întreprinderile de în vederea asi- pe toată perioada anu- materiilor prime, comen- dispozițiilor de plată și a-

în rîndul unităților care li-realizată. Astfel, . oamenii din această întreprindere au
de acest tip.

totuși posibilități 
producției destinatedobindită tn acest

Fixe, comerț exterior, gurării lui a zilor, . .creditivelor. Dacă toate condițiile materiale vor fi asigurate, atunci combinatul metalurgic, întreprinderea de confecții, întreprinderea de construcții de nave și utilaj tehnologic, unitățile cooperației meșteșugărești, ca de altfel toate întreprinderile care produc pentru export, pot realiza cantități mai mari de produse destinate pieței externe.
Neculai AMIHULESEIcorespondentul „Scinteii"

BĂTĂLIA PENTRU 2700 MW oo

ENERGIA
problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

Pe șantierul termocentralei Drobeta-Turnu Severin

Prin ordine
și disciplină

urgentarea lucrărilor!
Bătălie pentru cei 2 700 MW cu care va spori puterea energetică a țării in cursul acestui an se află in . plină desfășurare. Un prim fapi pozitiv : pe șantierele multora dintre termocentrale și hidrocentrale se muncește cu intensitale, in program prelungit, eforturile constructorilor și montorilor fiind orientate cu prioritate spre terminarea lucrărilor și asigurarea condițiilor cerute de punerea in funcțiune a noilor grupuri energetice. In al doilea rind, răspunzind solicitărilor montorilor de pe șantiere, unii furnizori și-au reexaminat posibilitățile și au adoptat măsuri corespunzătoare pentru urgentarea producerii și livrării instalațiilor și echipamentelor.In același timp, analizele efectuate la fața locu.lui, pe șantiere, au relevat și persistența unor neajunsuri legate de organizarea lucrărilor de construcții-mor,- taj sau de livrarea tuturor utilajelor și subansamble-

lor prevăzute. Sint greutăți reale reflectate în unele locuri prin serioase rămineri in urmă față de graficele de execuție, prin ritmuri de lucru situate sub posibilități și necesități.lată de ce in momentul cind, factorii Gngajați în energetice au obligația de tru- întărirea răspunderii și pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii pe șantiere și în întreprinderile furnizoare. Toate eforturile trebuie subordonate acestui scop major: punerea in funcțiune integrală și la termm a grupurilor energetice prevăzute să producă îi acest an.Cum este dusă la îndeplinire această sarcină de mare importanță - iată subiectul investigațiilor noastre pe șantierul termocentralei Drobeta-Tirnu Severin.

de față, mai mult ca orl- realizarea noilor obiecțive a iua masuri hctârite pen- a spiritului de conlucrare.

Ritm susținut la 
centrala electrică

de termoficare
din Pitești

Ne-am oprit, pe parcursul unei zile, la toate punctele de lucru de pe șantierul Centralei electrice de termoficare din Drobeta-Turnu Severin. Interesul nostru este firesc : se apropie cu pași repezi termenele de punere în funcțiune a primelor două grupuri de cite 50 MW fiecare, din cele 6 cite vor produce in final.— în prezent, noi, montorli — ne spune inginerul Vladimir Pîrvu, șef de brigadă în cadrul Trustului de antrepriză generală „Energomontaj" București — ne-am concentrat o mare parte din forțe Ia primul grup, care, în mai puțin de trei luni, trebuie să producă. Am trecut la efectuarea reglajelor și a primelor probe tehnologice. In același ritm susținut lucrăm și la cel de-al doilea grup de 50 MW, cu termen de punere în funcțiune la finele acestui an. La ora actuală executăm lucrările de sudură pe estacade și la probele hidraulice din sala de mașini, unde am organizat activitatea în două schimburi. Astfel, vom reuși să recuperăm rapid restanțele înregistrate în primele două luni ale anului.O preocupare Ia ordinea zilei pe șantier constă în asigurarea fronturilor de lucru pentru montaj. Așa
Pentru minerii din bazinul carbonifer Comănești, ultimul an al actualului cincinal este unul dintre cei mai rodnici în realizări. Datorită muncii entuziaste a minerilor din toate formațiile de lucru, folosirii din plin a mijloacelor mecanice, întăririi ordinii și disciplinei, în sectoarele de exploatare Vermești, Lapoș-Nord, Lumina au fost înregis- . trate cele mai mari producții obținute vreodată In minele de pe valea Trotușului. Ca urmare, colectivul întreprinderii miniere Comănești a raportat îndeplinirea planului pe 7 luni din acest an cu două săptămîni mai devreme. Angajamentul anual asumat în întrecerea socialistă — de a extrage în plus' o cantitate de 10 000 tone cărbune — a fost îndeplinit încă din primul trimestru. La această dată, pe graficul întrecerii se află înscrise o producție suplimentară de 20 000 tone cărbune, însemnate depășiri de plan Ia beneficii și importante economii de materii prime și materiale. Merită menționat, totodată, faptul că întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii.Marele eveniment din viata partidului, a întregului popor — împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea — i-a mobilizat și mai puternic pe minerii din valea Trotușului, care, jn aceste zile, depun eforturi susținute pentru a răspunde prin fapte chemării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da patriei cit mai mult cărbune. Drept dovadă, zilnic, în minele de la Asău, Le- orda, Vermești, ca și în celelalte sectoare de producție sînt scoase la suprafață, peste prevederi, cîte 200— 300 tone de cărbune.— Pentru ca minerii noștri să-șî

poată respecta cuvîntul dat și anume de a extrage peste pian pină la 23‘ August încă 2 000 tone cărbune — ne spune inginerul Nicolae Bejan, directorul întreprinderii — consiliul oamenilor partid au luat o pentru creșterea productivității muncii în subteran. Nu de mult au fost
cohsiliul muncii, organizația de serie de ■ măsuri

asigurat creșterea productivității muncii în subteran. în sectorul de exploatare Vermești. de exemplu, minerii din brigăzile conduse de maiștrii Ion Spătaru, Toma Colpoș și Nistor Ioanisin, folosind utilaje moderne, de înalt randament, au reușit să sporească viteza de înaintare cu circa 50 la sută față de cea
La minele de pe valea Trotușului

Cărbune mai mult prin 
creșterea substanțială 

a productivității muncii
deschise noi fronturi de lucru pe o lungime de circa 1 000 metri, iar pe alte circa 2 000 m'etri se află în pregătire fronturi de lucru care vor fi deschise în sectoarele de exploatare Asău și Lapoș-Nord. în toate minele a fost generalizată metoda de susținere metalică a abatajelor, Iar operațiunile de manipulare și transport au fost mecanizate. Ca urmare, în răstimpul care a trecut de la începutul anului, randamentul în abataje a crescut simțitor, iar productivitatea muncii a sporit cu aproape 6 la sută față de plan.Inginerul-șef al întreprinderii. Ion Cristoloveanu. ne-a vorbit și despre alte direcții de acțiune prin care s-a

realizată cu mijloace obișnuite. în felul acesta, ei au creat condiții brigăzilor conduse de inginerul Ion Dascălu să extragă peste plan mai mult de 5 000 tone de cărbune de calitate superioară.Măsurile tehnice și organizatorice luate de conducerea întreprinderii au fost susținute de numeroase inițiative muncitorești : predarea și preluarea schimbului din mers la locul de muncă în absolut toate sectoarele de exploatare : menținerea în bună stare de funcționare a utilajelor ; asigurarea unei aprovizionări ritmice cu materiale. Totodată, s-a acționat pentru îmbunătățirea calității cărbunelui. In acest , scop au

fost introduse noi tehnologii de exploatare. s-au extins tăierea selectivă a cărbunelui, alegerea și depozitarea sterilului in abataje, iar de curînd s-a introdus autocontrolul ca metodă de verificare a calități! cărbunelui. Rezultatul : puterea calorică a cărbunelui extras Ia Asău. Vermești, Rafira și in alte, sectoare a sporit mult, depășind 4 000 kcal pe kg.Depun ind eforturi susținute pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la zl, minerii din bazinul carbonifer Comănești nu pierd nici o clipă din vedere perspectiva. Este vorba, cu alte cuvinte, de intensificarea cercetărilor geologice în vederea identificării de noi rezerve de cărbune, de pregătirea șl deschiderea noilor panouri și abataje pentru asigurarea în continuare a frontului de ■ lucru. Chiar în aceste zile, in sectorul de exploatare Asău a fost terminată săparea galeriei 1-450. care face legătura cu stratul de cărbune nr. 5 — o rezervă importantă care asigură obținerea unei cantități de circa 30 000 tone cărbune de bună calitate. Totodată, în sectorul Lapoș- Nord, unde se credea că rezerva de cărbune este epuizată, s-a descoperit un strat care asigură continuarea lucrărilor de exploatare în această mină. Se asigură astfel sporirea zilnică a producției de cărbune în acest an, precum șl o bază trainică pentru producția anului viitor.Minerii din bazinul carbonifer Comănești sint hotărîți să răspundă prin fapte mobilizatoarelor chemări cuprinse în Apelul recentei plenare s C.C. al P.C.R. șl a activului central de partid, extrăgînd din adîncuri cantități tot mai mari de cărbune.
Gheorqhe BALTĂcorespondentul „Scinteii"

cum ne spunea inginerul Șarpe Ștefan, directorul Antreprizei „Enorgo- construcția", in lunile Iunie și iulie s-a realizat un volum de lucrări cu aproape 20 milioane lei mai mare decît tn luna mai. Acest spor de producție este datorat organizării lucrului in două schimburi la diferite faza de execuție și creșterii productivității muncii.Sînt, desigur, eforturi demne de a- preciat, care dovedesc că atit constructorul, cit șl montorul au înțeles pe deplin marea răspundere ce le revine. Se poate, însă, realiza mai mult ? Este posibil să crească ritmurile de construcții și de montaj ? O analiză mai aprofundată a situației de pe șantier aduce tn prim plan unele aspecte cărora trebuie să ii se acorde toată atenția in perioada următoare. La primul grup de 50 MW, constructorul a intîrziat executarea racordului de cale ferată cu acces in centraiă ; cu mult în urmă față de grafice se află șl lucrările de la stația de pompe și de la rezerva de apă pentru incendiu. în- tîrziate sînt și o parte din lucrările de instalații electrice, sanitare și de ventliație, precum șl cele de finisaj. Restanțe față de graficele de execuție se înregistrează și la circuitul hidraulic de evacuare a zgurel și cenușii și la depozitul de cenușă, unde termenele prevăzute au expirat de citeva luni. La cel . de-al doilea grup de 50 MW (să reținem : cu termen da punere tn funcțiune la 30 decembrie a.c.), constructorii înregistrează. de asemenea, rămineri în urmă. Fundația turbo-agregatului nr. 2, cu termen 30 Iunie a.c.. este realizată în proporție de 50 Ta sută ; Ia sala cazanelor — lucrare de a- ______semenea intîrziată — mai sînt da poca finalizat trei fundații ; la corpul buncărului, lucrările au fost realizate numai in proporție de 16 la sută.Consecințele î întîrzierea unor Iu- erări de către constructori nu permite montorilor să folosească eu randament maxim forța de muncă. Iată de ce se impune ca „E- nergoconstrucția", precum și organele locale să acorde,- im continuare, tot sprijinul necesar pentru completarea forței de muncă Ia nivelul sarcinilor de plan, ținînd seama că, tn prezent, se resimte lipsa a circa 150 de oameni. Nu putem, insă, trece cu vederea și . uri alt aspect. în timpul în care constatat că sînt oameni care nu-și cunosc atribuțiile, conducători ai
Nu putem, insă, _ trece cune-am aflat pe șantier am

locurilor de munci ce nu cunosc cine absentează de la lucru și din care motiv. Curior : și greu de înțeles, dar chiar și unii diriginți de șantier, din partea beneficiarului riu știau practic ce lucrări s-au executat în ziua respectivă, pentru că nu urmăresc direct și permanent, în colaborare cu constructorii și montorii, activitatea de lâ fiecare loc de muncă. Ca urmare, numai in primul semestru din acest ah, absențele nemotivate din producție echivalează cu un volum de lucrări de peste 2,5 milioane lei. Nici montorii nu stau prea bine la acest capitol. Dacă ș-ar fi înlăturat absențele nemotivate. în același interval de timp s-ar fi putut realiza lucrări de montaj în valoare de pelte 3,6 milioane lei. Este necesaf, afadar, ca organizațiile de partid, c&niuniștil, conducătorii locurilor (le muncă să se implice direct, cu Irțreaga răspundere, pentru a se îitrona pretutindeni un climat fem de ordine și disciplină.
' ' ”• ’ ' . • ■ . ' ■Pe șantier s-a creț o situație nedorită și datorită fitului că în stoc se află — pentru p'mul grup — u- tilaje în valoare depeste 45 milioane, lei, km pentru cel' de-al doilea grup — de peste DO milioane lei, care, în mare part< nu pot fi montate. Cauza ? Echițmentele au fost livrate nu în ordita de montaj, în timp ce n-au sositdestule alte utilaje strict necesari Iată' cîțiva din furnizorii care aunari rămineri în urmă față de termele contractuale în livrarea utijelor : întreprinderea de utilaj telolbgic Bistrița — două separatoare e nămol ; Combinatul de utilaj teu din Ciuj-Na- poca — 13 preînțlzitori păcură de 50 tone/h ; UNTO atu Mare — două separatoare de etale cu clapă șl alte două electrtlagnetice ; întreprinderea „Avea" București — două electropomj spălare apă ; întreprinderea „Ttnofrig" din Cluj- Napoca — 4 pope dozatoare amoniac șl hidrazlni Atit acești furnizori, cît șl alțiîrebuie să depună toate eforturile intru expedierea de urgență pe șanfr a echipamentelor restante. Este ț condiție esențială pentru ca noi capacități energetice să fie pe îri funcțiune tn acest an.
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în aceste zile, In zona de sud a municipiului Pitești, constructorii lucrează intens la noua centrală electrică de termoficare pe cărbune. Termocentrala va produce 1,2 miliarde kWh energie electrică și energie termică echivalentă cu 4,4 milioane Gcal pe an, care va fi folosită pentru alimentarea combinatului petrochimic și a cartierului de locuințe din zona respectivă, urmînd să se economisească în felul acesta circa un miliard Nmc de gaze naturale pe an. Principalele forțe umane, și tehnice sînt concentrate în această perioadă la execuția fundațiilor celor patru cazane de abur și a coșului de fum, care va avea o înălțime de 280 metri.Ritmurile înalte de lucru, superioare celor prevăzute in grafice, se datorează muncii avîntațe, bine organizate a brigăzii conduse de inginerul Mircea Răduț. Prima din cele patru fundații a fost predată de acum mohtorilor, iar la a doua lucrările sînt pe terminate. Totodată, s-au executat și primii 25 metri de zid ai coșului, urmind ca de acum să intre în acțiune formațiile specializate în lucrări de glisare. în faze avansate de execuție sînt, de asemenea, clădirea principală a turnului de alimentare cu combustibil solid și stația de tratare chimică a apei. La aceste puncte de lucru se remarcă activitatea dulgherilor Gheorghe Marinescu, Marin Cătălina, a betoniștilor Anghel Burcea și Gheorghe Mărgărit, a lăcătușului Ion Paraschiv.In ritm susținut avansează lucrările și la cele 6 estacade de descărcat cărbune. La două estacade s-au turnat fundațiile, s-au montat stîlpii și grinzile. Lucrările la căile de rulare pentru mașinile de preluat cărbune au fost realizate ir, proporție de . 50 la sută, din care două au și fost predate montorilor. In fine, se muncește intens și la terasa- mentele căilor ferate și la stația de concșsare.Constructorii de pe acest mare șantier de investiții dedică succesele obținute împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, celei de-a 41-a aniversări a victoriei revoluției da . eliberare socială și națională, antifascistă și- antiimperialistă. (Gheorghe Cirstea, coresponden- Scînteii").

SIMERIA : Importante economii prin condiționarea 
pieselor de schimbLa întreprinderea mecanică de material rulant din Simeria, un indicator principal tl constituie re- condiționarea pieselor uzate. Față de anul trecut, prevederile de. plan la acest capitol sînt superioare cu 10 milioane lei. Tovarășul tosif Ra- bic, secretarul comitetului de partid din întreprindere, sublinia : „Aplicăm in producție un program complex de măsuri care vizează

tmbunătățireaslmologiilor de re- condiționare tuturor pieselor din părțile compete ale vagoanelor. Astfel, am depășit prevederile anuale cu pe 5 milioane lei, re- parind, torită, peste plan, 690 vagoane ecjalente și recondițio- nind in plt.106 osii de vagoane, ceea ce a gurat depășirea cu 1,5 milioane W planului la producția marfă"Ăabin Cerbu). Imagina dintr-o secție a întreprindere de vase emailate din FocșaniFoto : E. Dichiseanu

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ- DESFĂȘURATĂ EXEAAPLĂRI
teleorman: Toate sursele de apăfolosite pentru irigarea culturilorDatorită temperaturilor neobișnuit de mari, seceta instalată încă din primăvara acestui an în Cîmpia Bumasului s-a accentuat în ultima perioadă. în vederea diminuării deficitului de umiditate din sol, pretutindeni, ziua și noaptea, se urmărește folosirea cit mai eficientă a fiecărui kilowatt și a fiecărui litru de motorină. Condiția esențială pentru irigarea unor suprafețe cît maf mari este asigurarea în permanență a apei la nivelurile prevăzute. Din acest punct de vedere. oamenii muncii de la întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor da Îmbunătățiri funciare depun eforturi pentru a-și face datoria. în zona sistemului de irigații Piatra, de pildă, am consemnat faptul că stațiile de pompare și de punere a apei sub presiune sînt pregătite pentru a funcționa Ia parametrii maximi. Inginerul Gheorghe Milea, șeful sistemului, ne spunea că la înlăturarea defecțiunilor ce apar la stații și pe rețeaua de conducte lucrează mai multe formații de intervenție. Am avut prilejul să vedem la lucru o echipă condusă de maistrul Anghel Oprea. Prin stația radio a fost recepționat un apel : griparea unui rulment care a dus la oprirea elec- tropompelor. Deplasindu-se la fața ' locului! oamenii din formația amintită au înlocuit in cel mai scurt timp rulmentul, iar activitatea de udare a culturilor a reintrat in normal.Organizarea temeinică a muncii echipelor de udători condiționează - în mare măsură Irigarea neîntreruptă a culturilor. Cum se îndeplinește această cerință ? Străbatem terenurile C.A.P. Piatra. Zeci de aripi de ploaie revărsau apa asupra

terenurilor ocupate de porumb, legume și furaje. Cu maximă răspundere pentru irigarea culturilor se acționa și la ferma Piatra a întreprinderii de producere a legumelor Zimnicea. Parcurgind terenurile fermei nu am văzut nici un aspersor sărit sau conducte, prost îmbinate.Lipsa prelungită a precipitațiilor în județul Teleorman a determinat luarea unor măsuri pentru identificarea tuturor surselor de apă, in vederea irigării unor suprafețe cit mai mari. Astfel, la C.A.P. Tătărăș- tii de Jos, prin forarea unor puțuri se aduce apă. prin brazde, la grădina de legume. La C.A.P. Slăvești se folosește cu bune rezultate roata grădinarului, iar la Poieni, Gratia și Siliștea au fost barate cursurile u- nor piraie, făcindu-se amenajările necesare pentru udarea legumelor și furajelor.De altfel, comitetul județean de partid a stabilit și alte măsuri pentru a se asigura apa pe suprafețe cit mai mari. Astfel, în toate comunele au fost constituite comandamente locale de Irigații care au sarcina de a asigura toate condițiile pentru realizarea programelor zilnice de udare a culturilor. Personalul de la birouri, o parte din șoferi, tractoriști și mecanici au fost mobilizați la Irigarea culturilor.Toate aceste măsuri, inițiative șl eforturi sini Insă insuficiente dacă ele nu sini susținute cu asigurarea cotelor de energie necesare funcționării sistemelor mari de irigații care cuprind peste 240 000 ha —■ la capacitate maximă
Stan ȘTEFANcorespondentul ,',Scinteii

mureș: La recoltarea finuluiatitudini diametral opuseîn marea majoritate a unităților agricole din județul Mureș se acționează cu răspundere pentru stringe- rea și depozitarea unei cantități cit mai mari de fin, care, potrivit prevederilor planului pe acest an. trebuie să ajungă la 105 480 tone. Co rezultate s-au înregistrat pînă a- cum ? în cooperativele agricole au fost depozitate 77 000 tone fin (de cea mai bună calitate, 57 727 tona suculente și 53 065 tone grosiere.în numeroase .unități agricole, cu sectoare zootehnice puternice, cantitățile de fin depozitate sini aproape • șau. chiar mai mari decît cele prevăzute pe Întregul an. Bunăoară, la C.A.P. Șăulia de Cîmpie. care deține 100'0 de taurine, recoltarea și. depozitarea furajelor constituie, an de an. o preocupare centrală a conducerii unității, a cooperatorilor șl mecanizatorilor. Este demn, de consemnat faptul că aici, pentru a se asigura fin cu o Înaltă valoare nu-

tritivă, au fost cultivate 100 hectare cu trifoi și 30 hectare cu lucerna. trifolienele deținind ponderea in balanța furajeră a unității. „Beneficiind de o vară ploioasă, cu o a- devărată explozie de masă verde — ne spune Alexandru Bărbat, lngine- rul-șef al cooperativei agricole — ne-am organizat activitatea de așa manieră incit nimic din ceea ce o- feră cimpul să nu se deprecieze". Că aici se acționează cu spirit ds răspundere denotă și faptul că, la data raidului nostru, la recoltat am întîlnit pe dealurile din preajma comunei aproape 500 de cosași. A- ceastă amplă mobilizare, cit și organizarea în întreaga perioadă a a- nului a unui pășunat rațional au făcut ca, la această dată, cooperatorii din Șăulia de Cîmpia să aibă depozitate 800 tone fin de trifolle- ne, fată de întregul necesar de 750 tone pe acest an.Cu rezultate bune la recoltarea fu-

rațelor se Înscriu șl cooperativele agricole din Mădăraș, Glodeni, Cuci, Band, nești guratDin teles forțele la cositul pajiștilor și tinetelor. Este cazul unor unități a- gricole din zona montană a județului — adică in „țara finului" — care au strîns și depozitat cantități cu mult sub posibilități. Cauza principală : prima coasă a fost efectua-, tă cu mare Intirziere, iar cum și transportul este organizat defectuos, sute de căpițe se află încă in cimp. sub cerul liber, finul din unele fiind pe cale de a se deprecia. Așa se explică de ce cooperatorii din Ripa de Jos nu au depozitat decît 310 tone fin din necesarul de 813 tone ; cei din Vătava — 230 tone din 713 ; cei din Șerbeni. Petelea, Saschiz, Afchita și Breaza au depozitat abia un sfert din cantitatea prevăzută. Sint deci necesara măsuri ferme pentru urgentarea recoltării.
Gheorqhe GIURGIU I corespondentul „Scinteii® it

Ogra, Rîclu, Pănet. Crăciu- și site unități care și-au asi- întregul necesar de furaje, păcate, nu peste tot s-a !n- necesitatea trecerii cu toate

» autocritică... pe tăcute, dar muncind în nil din urmă, cooperativa Bgrp din Boldu, județul Buzău,-ra criticată pentru r.ea- juniîe manifestate in ce pri- veș' fitringerea și depozitarea fjnt. Acum, după cantitatea dejtată — 1 250 tone fîn de lucă ~ unitatea se situează peirimul loc între cooperativ agricole din județ. „Am . .. ------- „ dintonedejt prevederile. anuale bjța furajeră cu 350 (j, numai două coase — ne spu- nlne Girban, președintele uniți Am Învățat multe din expe- de anul trecut. Am pus
Buruiana cea mai rea

i mai multa zile, la Asociația imicolă Nalbant, județul Tul- a inceput recoltarea păstăilor fasole pentru industrializare, toate că recoltarea se face canizat, lucrarea înaintează in i foarte încet. Motivul ? Din jza buruienilor, mașina de re- itat mai mult stă decît lucrea- Meeanizatorul Andrei Beje- spunea că abia poata

finul în siguranță, fără să risipim nici un kilogram. Din cea de-a treia coasă, care a început in această săptămînă, vom depozita încă 400 tone. Vom intra în iarnă cu peste I 600 tone de fîn, aproape dublu față de anul trecut. După cum vedeți, la acest capitol, nu mal putem fl criticați." Și nici la celelalte, adăugăm noi, evînd în vedere rezultatele bune înregistrate pînă în prezent de către această cooperativă care tinde să ocupe un loc fruntaș în rîndul unităților agricole din județul Buzău. (Stelian Chipcr).

l|ru ne . . ____  ,------era cîte 2—3 ore pe zi, iar restul fnpului repară combina. Ca ur- iare, intr-o zi adună doar două- ?ei tone de păstăi. Lucrlnd In

acest ritm, producția de fasole verde de la asociația legumicolă din Nalbant nu va fi adunată nici pînă la sfirșitul anului. Ce-i de făcut? De ales una din două soluții : să se smulgă mai întîi buruienile și numai apoi să se introducă în lan combina sau să se organizeze culesul manual. Și asta cit mai repede, pentru a nu se degrada recolta.Oricum, buruiana numită, lipsă de răspundere, din care cresc toate celelalte, trebuie smulsă cit mai repede. (Neculai Amihulesei).
Pentru a contracara efectele sece- ei din acest an. cooperativele agrl- :ole din Sectorul agricol Ilfov au insămințat, tn cultură dublă, 2 500 hectare cu mei și sorg, plante rezistente la secetă. Masa verde va fl cosită și transformată in fin. La cooperativele agricole Dobroieștl, Otopeni, Găneasa, Ciolpani, culturile de mei au de pe acum o cantitate de masă verde cit o fineață bună. „Avem 60 hectare de mei in cultură dublă, cea rnal bună plantă la vreme de secetă — afirmă cu

Mei în cultură dublăconvingere Inginerul-șef Dumitru Carnicu, de la cooperativa agricolă Găneasa. în total, avem 180 hectare de culturi duble. Masa verde va f: cosită și transformată în fin. Calculele specialiștilor arată că, In cooperativele agricole, din culturile duble de mei și sorg se pot obține circa 5 000 tone de fin, la care se adaugă cel de la următoarele coase de lucernă". Iată o măsură bună de natură să contribuie la sporirea producției de furaje necesare pentru sezonul rece. (C. Bordeianu).
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DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL CONSTANTA

prezentate realizări ale Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist și ale cooperativei agricole de producție din Cobadin
(Urmare din pag. I)pentru apărarea patriei a prezentat onorul.în semn de aleasă prețuire, un bătrin țăran cooperator și tineri în frumoase costume populare specifice ținutului dobrogean au rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să guste din pîinea ospitalității.Pionieri și șoimi ai patriei au oferit cu afecțiune buchete de flori.Erau de față mii de lucrători ai ogoarelor constănțene, care au făcut o emoționantă primire secretarului general al partidului.Vizita a prilejuit de la început o analiză cuprinzătoare a muncii desfășurate de unitățile agricole de pe cuprinsul județului, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin din planul național unic și din programele prioritare. Cadrele de condu- »2re și specialiștii prezenți la acest nou !, dialog de lucru au prezentat to-; varășului Nicolae Ceaușescu o serie■■ de date sintetice privind folosireai terenurilor, structura culturilor, di-; namica producțiilor medii înregis-•! trate Ia hectar,’ suprafața amena-'■ jată pentru irigații în județul Con-I stanța. Totodată, au fost înfățișate1 unele rezultate obținute de Consi-' liul unic agroindustrial de stat șlcooperatist și de întreprinderea agricolă de stat din Albești.Apreciind că realizările dobindite în acest an nu sint pe măsura posibilităților de care dispune județul, a condițiilor create prin extinderea sistemelor de irigații, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut comitetului județean de partid, conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cadrelor de conducere din agricultura constănțeană să ia toate măsurile pentru a utiliza cu maximă eficiență sistemele de irigații existente, să întocmească, în cel mai scurt timp, un program de măsuri privind irigarea corespunzătoare a tuturor terenurilor cultivate, in vederea obținerii unor producții superioare, îndeosebi la griu și orz. Secretarul general al partidului a indicat ca asemenea programe să fie stabilite și pentru lite zone agricole ale țării. A fost mbliniată, totodată, necesitatea pregătirii temeinice a tuturor cadrelor e conducere, a tuturor specialiști- jr din județ. S-a indicat, totodată, a suprafețele cultivate să fie or- anizate in sole mici, nu mai mari e 200 de hectare, pentru a se putea ligura un control cit mai riguros amenajării terenului, pregătirii lului, al însămînțărilor.in continuare, tovarășul colae Ceaușescu a vizitat solele tivate cu porumb, floarea-soare- 

lui și soia ale întreprinderii agricole de stat Albești.La plecare, adresîndu-se celor prezenți, secretarul general al partidului a apreciat că atit culturile de porumb, cît și cele de floarea-soare- lui și soia vizitate se prezintă frumos și că sint condiții pentru obținerea unei recolte bune. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că se impune să se facă totul pentru strin- gerea Ia vreme și fără pierderi a întregii recolte. în același timp, secretarul general al partidului a insistat asupra necesității de a se pregăti cu toată grija însămînțările de toamnă, de a se asigura irigarea suprafețelor cultivate, in special cu grîu și orz, și de a se valorifica la maximum aceste suprafețe, punîn- du-se astfel o bază temeinică recoltei anului viitor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat colectivului întreprinderii agricole de stat Albești, tuturor oamenilor muncii din agricultura județului să obțină producții tot mai mari.Puternic mobilizați de cuvintele secretarului general al partidului, cel de față l-au asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor munci cu pricepere și dăruire pentru a do- bîndi recolte tot mai bogate, pentru realizarea unor producții agricole tot mai ridicate.S-a vizitat în continuare ASO
CIAȚIA ECONOMICĂ IN- 
TERCOOPERATISTĂ LEGU
MICOLĂ COBADIN. Elicopterul prezidențial a aterizat în apropierea unor sole cultivate cu tomate. Secretarul general al partidului a fost informat că legumicultorii de aici aplică cu deosebit succes cultivarea roșiilor în sistem palisat, plantele fiind susținute pe sîrme întinse pe spaliere — ceea ce permite mecanizarea lucrărilor de întreținere și o irigare corespunzătoare prin brazdă. Producția ridicată astfel realizată a determinat pe specialiști să extindă acest sistem de cultivare a roșiilor și in alte unități legumicole. S-au vizitat, de asemenea, sole cultivate cu varză roșie și plante rădă- cinoase, irigate prin brazdă.In fața unor grafice, a expoziției de legume și fructe, special amenajată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu specialiștii, cu cadrele de conducere din organele de resort aspecte privind dezvoltarea horticulturii în județul Constanța. Gazdele au subliniat că, deși suprafața destinată legumiculturii a rămas aproape aceeași, producția a crescut, in medie, de la 15 400 kg/ha, în 1984, la 

20177 kg/ha, în 1985, reușindu-se să se acopere necesarul de legume pentru populația județului, aprovizionarea litoralului, ca și însemnate disponibilități pentru export. S-a evidențiat îndeosebi nivelul ridicat al producției de mazăre înregistrat de a- gricultorii constănțeni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra rezervelor încă nefolosite în obținerea unor producții superioare, in special la conopidă, cartofi, roșii, vinete și ardei și a cerut să se facă totul pentru a se aplica întocmai programul de dezvoltare intensivă a legumiculturii, in scopul satisfacerii, intr-o măsură tot mai mare, a solicitărilor oamenilor muncii, care doresc să găsească întotdeauna legume proaspete și fructe de bună calitate. S-a cerut, de asemenea, să fie luate măsuri pentru valorificarea in mod corespunzător a , terenurilor irigate, asigurarea, în cazul fiecărei culturi, a densității optime.După examinarea culturilor legumicole, a fost parcursă comuna Cobadin, cunoscută .așezare din inima Dobrogei, cu oameni harnici, cunos- cuți ca agricultori pricepuți, în special în cultura porumbului, a florii- soarelui. Cetățenii localității au ieșit să întîmpine cu toată căldura inimii pe conducătorul partidului și statului, să-i exprime întreaga recunoștință pentru tot ce a făcut și face pentru înflorirea agriculturii socialiste, a satului românesc.
La COOPERATIVA AGRI

COLĂ DE PRODUCȚIE CO
BADIN au fost analizate aspecte ale activității din zootehnia județului Constanța.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate rezultatele obținute în creșterea vacilor cu producții mari de lapte, a efectivelor de bovine, porcine și ovine. în cadrul microexpoziției organizate cu prilejul vizitei au fost înfățișate, de asemenea, preocupările privind avicultura. apicultura și sericicultura. Au fost prezentate apoi o serie de exemplare din efectivele de animale ale Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist și ale cooperativei agricole de producție din Cobadin, din rase mari producătoare de lapte și carne, de cabaline pentru muncă, de păsări. S-a subliniat că de la o producție globală de 25 milioane lei obținută în anul celui de-al IX-lea Congres al partidului, în prezent cooperativa agricolă realizează o producție de peste 55 milioane lei, numărul bovinelor fiind acum de peste 2 200 capete. în 

timpul vizitării spațiilor afectate sectorului zootehnic s-a precizat că fiecare îngrijitor are in supraveghere 40 de animale, activitatea desfâșu- rindu-se în grajduri moderne, unde toate operațiile sint mecanizate. Perfecționarea continuă a organizării muncii a permis ca și cîștigurile în sectorul zootehnic să crească simțitor.în numele țăranilor cooperatori, al lucrătorilor din unitățile agricole reprezentate la această analiză, specialiștii din agricultura județului s-au angajat să acționeze cu dăruire pentru obținerea unor recolte cît mai mari, să înregistreze rezultate pe măsura condițiilor create, să răspundă prin fapte grijii pe care secretarul general al partidului o acordă în permanență acestei ramuri de bază a economiei naționale.Momentul festiv al încheierii vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în comuna Cobadin a avut loc înMii de cetățeni, au dat expresie de dragoste șicentrul localității, tineri și vîrstnici, sentimentelor lor înaltă stimă față de secretarul general al partidului, au scandat cu suflețire numele partidului, secrMarnlui său general.Adresîndu-se celor prezenți, varășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pentru rezultatele obținute pe cooperatori și pe lucrătorii din întreprinderile de stat, subliniind că vizitarea fermei legumicole și a sectorului zootehnic i-a prilejuit impresii bune. Producțiile sînt mari, a arătat secretarul general al partidului, ceea ce demonstrează că. dacă se muncește în mod corespunzător, se pot obține recolte mari și venituri bune.

în- 
alto-

In continuare a fost vizitat 
COMBINATUL DE LIANȚI 
SI AZBOCIMENT DIN MED
GIDIA, una din cele mai mari unități de acest fel din țară.Dialogul secretarului general al partidului cu muncitorii și specialiștii unității, ța care au participat ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții, Richard Winter, și- ministrul construcțiilor industriale, loan Petre, s-a axat pe probleme legate de dezvoltarea și modernizarea in continuare a unității, reducerea mai accentuată a consumurilor energetice, mai buna organizare a transportului, atit pentru aprovizionarea cu materii prime, cit și pentru livrarea produselor pe Canalul Dunăre — Marea Neagră, por- nindu-se de la faptul că unitatea este amplasată lîngă portul Medgidia, in imediata apropiere a noii căi fluviale a țării.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost prezentată noua linie de ciment, intrată in funcțiune anul trecut, avind o capacitate de 3 000 tone pe zi, ea producind, anual, tot atit cît realiza în 1965 întreaga unitate. Progresul • înregistrat se datorează perfecționărilor aduse de constructorii de mașini din țara noastră fabricației utilajelor tehnologice pentru acest sector industrial. S-a arătat că și celelalte linii de fabricație ale combinatului au fost dezvoltate și modernizate în ultimii ani, ceea ce a condus la creșterea substanțială a producției de ciment. în aceeași perioadă, productivitatea muncii s-a dublat, iar consumurile energetice au scăzut cu 45 la sută. Combinatul și-a lărgit de la an la an profilul, realizind în prezent, pe lingă ciment, și alte produse, între care tuburi și plăci de azbociment.A fost examinat apoi stadiul de finalizare a lucrărilor la o nouă linie de ciment, prin a cărei intrare in funcțiune, în ultimul trimestru al anului, combinatul din Medgidia va deveni cea mai mare unitate de acest fel din țară.Secretarul general al partidului a fost informat că la proiectarea noii linii de ciment s-a însușit un procedeu tehnologic care prezintă avantaje deosebite, atît in realizarea construcției, economisindu-se importante cantități de metal și alte materiale, cît și în exploatare. întrucît se vor realiza anual însemnate economii de combustibil. Se informează și despre alte lucrări de modernizare a combinatului în cincinalul următor, subliniindu-se că se are în vedere însușirea unor tehnologii noi, perfecționate, puse la punct de specialiștii unității, care permit reducerea la jumătate a unor consumuri energetice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- preciat rezultatele obținute de oamenii muncii de la acest mare combinat și i-a felicitat călduros pentru succesele de pină acum. A indicat să se intensifice lucrările de construcții la noua linie de producție, astfel incit aceasta să poată intra în probe tehnologice încă din luna octombrie a acestui an. Totodată a cerut să se acționeze, în continuare, în vederea reducerii consumurilor energetice și modernizării tuturor agregatelor aflate în exploatare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat în continuare ÎNTREPRIN
DEREA MECANICĂ DE 
UTILAJE MEDGIDIA.Colectivul muncitoresc al unității l-a așteptat pe conducătorul parti

dului și statului cu bucuria de a-i raporta că întreprinderea lor a cunoscut, în ultimii ani, o puternică dezvoltare și modernizare, valoarea producției fiind în prezent de peste 7 ori mai mare decît cea realizată în 1965. La fel de sugestive sînt diversificarea și creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor. schimbarea radicală a profilului de fabricație.Analiza aprofundată a modului în care se îndeplinesc sarcinile de plan, la care au participat ministrul industriei construcțiilor de mașini. Marin Nedelcu, reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și ai întreprinderii, a evidențiat eforturile muncitorilor și specialiștilor pentru folosirea eficientă a capacităților de producție, a forței de muncă, fapt materializat în depășirea, în cele șapte luni care au trecut din acest an, a principalilor indicatori de plan. S-a reliefat că, prin traducerea în viață a indicațiilor date de secretarul general al partidului la precedenta vizită de lucru efectuată în întreprindere, au fost obținute rezultate superioare în toate sectoarele de activitate, o dată cu importante creșteri de producție, fiind sporite și diversificate livrările la export. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înfățișate o serie de produse ale întreprinderii, între care combina de recoltat porumb nedepănușat pe trei rinduri, remorcile de diferite capacități, grapele cu discuri.Vizitarea secțiilor de prelucrări mecanice, sculărie, montaj și oțelă- rie a evidențiat eforturile colectivului consacrate ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al producției. Au fost înfățișate rezultatele obținute în direcția extinderii tipizării tehnologiilor, ceea ce a condus la îmbunătățirea organizării fluxurilor productive, la sporirea productivității muncii și eficienței economice.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate măsurile tehnice și organizatorice pentru creșterea, modernizarea și diversificarea producției de utilaje, asimilarea de produse cu caracteristici tehnice și funcționale superioare. Au fost puse în evidență preocupările pentru introducerea de tehnologii de mare productivitate, modernizarea mașini- lor-uhelte universale, extinderea folosirii mașinilor-agregat și a celor specializate, pentru diminuarea consumurilor de metal și îmbunătățirea permanentă a calității produselor.'în cadrul discuției cu specialiștii, secretarul general al partidului a 

examinat, totodată, posibilități modernizare in continuare a... prinderii, in principal prin realizarea unor linii de fabricație integrate ce urmează să fie amplasate in spatiile existente. S-a apreciat că, pe această bază, se poate asigura dublarea capacității de producție la turnătorie, la fabricația unor produse importante.Secretarul general al partidului a indicat ca programul de modernizare a întreprinderii să aibă in vedere necesitatea folosirii cît mai eficiente a spațiilor existente. în acest scop s-a cerut organizarea unei noi linii de. formare și turnare in cadrul oțe- lăriei, precum și modernizarea activității în sectoarele calde, prin introducerea mecanizării și automatizării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a stabilit ca sarcină realizarea. în cadrul capacităților existente, a unei moderne turnătorii de fontă și încheierea în cel mai scurt timp a acțiunii de organizare a liniilor specializate pentru fabricarea transmisiilor cardanice, cuplajelor, ambreia- jelor și celorlalte componente importante ale mașinilor agricole.Apreciind eforturile depuse de oamenii muncii de la I.M.U. Medgidia, secretarul general al partidului le-a adresat felicitări pentru rezultatele obținute și le-a urat să încheie acest an cu succese tot mai mari, să asigure creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor.Aprecierile și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost primite cu deosebită satisfacție de oamenii muncii prezenți pe platoul din fața întreprinderii, care au aplaudat și au ovaționat îndelung, au scandat cu putere numele partidului și al secretarului său general.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Cu deosebită dragoste] pionieri, tineri muncitori și muncitoare au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu buchete- de flori.Vizita de lucru a secretarului general al partidului în unităti industriale, agricole și pe șantiere, consacrată analizei la fața locului, împreună cu cadre de conducere din ministere, centrale industriale, cu muncitori și specialiști, cu activiști de partid și de stat a problemelor esențiale care privesc îndeplinirea sarcinilor de plan, a programelor prioritare stabilite, dezvoltarea eco- nomico-socială a județului Constanța, continuă.

[ OAMENII MUNCII - CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ ' 

' SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEIT i
Profilul nou al unui 
vechi oraș dunăreanlunicipiul Giurgiu de astăzi, cu opulație de aproape 70 000 de itori, se numără printre cen- > economice importante ale ță- realizind o producție-marfă ilă în valoare de peste cinci irde lei. Principala sa unitate amică este Combinatul chi- cu două platforme. Aici se e o gamă largă de produse bit de necesare economiei tăinui trecut au fost puse în une noi și moderne instalare produc sortimente pină importate, precum triclorsi- piclorhidrină, solvenți, pig- organici. Se află in con- e noi capacități care vor ■e alte materii prime va- !. Combinatul își dublează în m valoarea producției față_ia mare unitate a industriei i este întreprinderea pen- strucții de mașini și utilaje ’rima cupă de beton a fost la temelia ei de către ășu] Nicolae Ceaușescu, rl general al partidului, in ie 1976, iar la 30 decembrie ii intrat, parțial, în func- u început să dea apoi pro- ind pe rind, alte secții, iar ut s-a adăugat o nouă ca

pacitate. întreprinderea realizează utilaj petrolier și de prospecțiuni geologice.Pină în anul 1965, Șantierul naval din orașul nostru executa numai reparații de nave fluviale. De atunci a început profilarea lui pe construirea de nave tehnice specializate, iar producția a crescut de citeva ori. Aici se construiesc remorchere, nave maritime si fluviale de stins incendii, instalații de extras materiale de balastieră, stații plutitoare de pompare etc. Dezvoltarea șantierului continuă și în prezent. A fost modernizată și fabrica de zahăr, una dintre puținele întreprinderi vechi ale orașului. Capacitatea ei de producție s-a dublat. Avem, de asemenea. in oraș o întreprindere textilă, s-au construit o fabrică de produse de panificație și paste făinoase și alte unități ale industriei alimentare.O dată cu puternica dezvoltare a industriei, orașul nostru a căpătat o nouă înfățișare. în centrul său singura construcție veche care a mai rămas este turnul cu ceasornic. Au răsărit întregi cartiere noi, cum sînt Tineretului, Negru Vodă, Calea București. Policlinică. C.F.R., însumind aproape 14 000 de apartamente, din care aproape 4 000 au 

fost date. în folosință In actualul cincinal. Au fost construite, de asemenea, cămine de nefamiliști cu circa 5 000 de locuri, așezăminte de cultură, școli, cămine și grădinițe de copii, cantine, magazine și unități prestatoare de servicii. La Giurgiu se desfășoară și o susținută viață culturală. Aici activează, cu rezultate rodnice, teatrul județean „Ion Vasilescu", Casa de cultură, Clubul tineretului, Muzeul luptei pentru independența poporului român. Biblioteca județeană și alte lăcașuri de cultură. Casa municipală de cultură și Universitatea cultural-științifică au obținut locul I pe țară și medalia de aur
Cîndva, un modest atelier, 
azi, o întreprindere modernăPrintre atîtea alte Înfăptuiri Înscrise pe răbojul celor 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea a! partidului, la noi. la Suceava, pe un loc de frunte se situează puternica întreprindere constructoare de mașini care a însemnat pentru mii de tineri posibilitatea de a se califica și pnunci într-o meserie nouă, necunoscută Înainte aici, iar pentru oraș — intrarea In rîndul centrelor industriale importante ale țării.Pină în 1965 această unitate era 

pentru rezultatele activității lor din anii 1983—1984, iar o serie de formații artistice de amatori, cum sint teatrul popular, grupul vocal- folcloric, corul mixt, orchestra de muzică populară, ansamblul „Doina Dunării", au fost distinse cu titlul de laureat la toate edițiile de pină acum ale Festivalului național „Cîntarea României".Toate laolaltă conturează noul profil al vechiului oraș dunărean.
Alexe IONmaistru, șeful atelierului „Prelucrări mecanice", Șantierul naval Giurgiu

un modest atelier de reparații care producea și tot felul de construcții metalice. Dar in acel an de răscruce, de la înalta tribună a Congresului a) IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat construcțiilor de mașini un program clar, de perspectivă. Cuprinzind cu gîndul cei 20 de ani care au trecut de atunci. îmi vin in minte cuvintele pe care ni le-a adresat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei de-a doua vizite de lucru cu care ne-a onorat la 2 

iulie 1982 și pe care țin să le reproduc aici : „Ați devenit constructori de mașini. Uzina e bună, oamenii sînt buni. Vă felicit, vă urez succes și să realizați mașini cît mai bune !“.Ne-au mers la inimă aceste cuvinte, ne-am străduit să urmăm îndemnul pe care îl cuprind. Producem zeci de tipuri de mașini și a- gregate speciale care se aduceau pină nu de mult din import. Printre acestea se numără mașini-unel- te grele pentru prelucrări prin aș- chiere, strunguri grele. în acest an vom realiza alte două tipuri noi de mașini la nivelul tehnicii de vîrf : o mașină de frezat longitudinal și una de debitat plachete de siliciu, destinată industriei de semiconduc- tori. Fabricăm și produse de mecanică fină la care precizia necesară este de ordinul micronilor. Mașinile standard nu mai reprezintă decît 18 la sută din totalul producției, în timp ce produsele noi și modernizate dețin o pondere de 82 la sută. Produsele noastre sînt cunoscute în peste 20 de țări, ele au primit aprecieri favorabile la numeroase tîrguri și expoziții internaționale.în mod firesc, și oamenii au crescut o dată cu întreprinderea. Dacă acum 10 ani numai 3 Ia sută din totalul muncitorilor erau absolvenți de liceu, astăzi numărul muncitorilor cu diplomă de bacalaureat a crescut la 43 la sută.Colectivul de peste 3 000 de constructori de mașini suceveni muncește în prezent cu spor pentru realizarea integrală a prevederilor acestui an. pregătindu-se. totodată. temeinic pentru traducerea în viață a sarcinilor de o și mai mare răspundere ce-i vor reveni in cincinalul viitor.
Iulian TOMEGEA maistru la întreprinderea de mașini-unelte din Suceava

Cetăți de lumină în ApuseniCălătorul care ar reveni azi, după 20 de ani, pe văile celor două So- meșuri — Someșul Cald și Someșul Rece — n-ar mai recunoaște locurile, pentru că schimbările intervenite aici in acest răstimp sint radicale.întreprinderea noastră — „Elec- trocentrale“-Cluj, coordonatoare a lucrărilor de investiții și beneficiară a obiectivelor energetice din bazinele Someșului, Crișului și Sebeșului — a luat ființă in anul 1969. Volumul investițiilor destinate acestor obiective a crescut, de la 6.5 milioane lei în 1969, la 573,3 milioane lei în 1974, atingînd 1 478,3 milioane lei in 1984.. în total, unitatea noastră a beneficiat, în cei 15 ani de cînd există, de fonduri de investiții ce totalizează peste 8 miliarde Iei.Moștenirea pe care am preluat-o a fost o singură microhidrocen- trală, cea de pe Someșul Rece, cu o putere instalată de numai 2 MW. Noi am început cu hidrocentrala de la Tarnița, de pe Someș, de 45 MW, intrată in funcțiune în anul 1974. Au urmat apoi celelalte, din aval și din amonte — Mărișelu. cu 220 MW, Someșul Cald, cu 12 MW, Gilău, cu 6,3 MW. Tot în acești ani s-au construit hidrocentrala de la Leșu, din județul Bihor, cu 3,4 MW, apoi cele de pe Valea Sebeșului, la Gîlceag, cu 150 MW, la Petrești, cu 4,25 MW. Avem azi o putere instalată în aceste centrale de aproape 590 MW, cu o producție medie anuală de energie electrică de 1,043 miliarde kWh. îmi amintesc, și o spun cu mîndrie, că o dată cu terminarea Facultății de construcții hidrotehnice, în 1966, lucrind în colectivele de cercetare și proiectare ale Institutului de proiectări hidroenergetice din Bucu

rești, am cutreierat aceste locuri, am analizat in detaliu potențialul lor energetic. Și iată, acum, toate proiectele elaborate de noi sînt materializate. Barajele, centralele, lacurile de acumulare înglobează un grandios efort de investiții, de gindire tehnică, de muncă plină de abnegație și dăruire a proiectan- ților, constructorilor și montorilor.Pentru rezultatele deosebite obținute in întrecerea socialistă, întreprinderii noastre i-a fost decernat în 1979 Ordinul Muncii clasa I (am ocupat locul I). iar in trimestrul I al acestui an ne-am situat pe locul II pe ramura întreprinderilor producătoare de energie.In paralel cu . preocuparea pentru întreținerea în condiții cît mai bune de funcționare a tuturor echipamentelor, colectivele noastre sînt permanent mobilizate să asigure, împreună cu constructorii, punerea în funcțiune a unor noi obiective. Astfel, nu de mult. în cinstea împlinirii a două decenii de Ia istoricul Congres al IX-lea al partidului, s-a trecut Ia efectuarea probelor cu apă la grupul II din centrala Remeți, cu o putere de 50 MW. Tot în acest an vor fi puse în funcțiune hidrocentralele Munteni, de 57 MW, din județul Bihor, Gilău II, de 6,9 MW, Flo- rești I. tot de 6,9 MW, și Florești II, de 1,3 MW, din județul Cluj, și Săsciori, de 42 MW, din județul Alba. în cincinalul următor vor fi construite noi hidrocentrale în județele Bihor și Bistrița-Năsăud, sporind numărul și puterea cetăților de lumină in Apuseni.
Inq. Gheorqhe GANSCĂ întreprinderea „Electrocentrale"-



PAGINA 4Pentru afirmarea ideologiei revoluționareîn confruntarea contemporană de idei
Anul acesta opinia publică progresistă de pretutindeni și, alături de ea, România socialistă au. sărbătorit .40 de ani de la infrîngerea militară a fascismului. Bucuria îndreptățită a victoriei asupra acestui dușman de moarte al omenirii se cere dublată de conștiința lucidă a cauzelor care au generat această mișcare și doctrină . politică morbidă, mai ales că factorii care au făcut din fascism instrumentul criminal al cercurilor celor mâi reacționare ale imperialismului n-au dispărut. Mai mult chiar, așa cum sublinia secretarul general al partidului nostru, „atrage atenția în 

mod deosebit recrudescența unor or
ganizații care propagă teorii fasciste, 
hitleriste, ce prezintă un serios pe
ricol peniru cauza democrației și 
progresului social și față de care tre
buie să luăm o poziție fermă, de 
demascare și combatere politică și 
ideologică".După cum este cunoscut, rasismul 
a. fost, una dintre armele poli- tico-ideologice utilizate de fascism ca diversiune și justificare a genocidului. Ca varietate â biologismului. rasismul este o doctrină antiști- ințifică și. reacționară care susține inegalitatea biologică și intelectuală a raselor, umane; într-o viziune mal generală, noțiunea de rasism desemnează ansamblul' concepțiilor care pretind că factorul determinant al procesului istoric l-ar constitui particularitățile rasiale, lupta dintre rase.„Păcatul originar al antropologiei — scria Claude Lâvi S'miiss în studiul său „Rasă .și istorie" — coristă în confuzia dintre noțiunea pur biologică de rasă și producțiile sociologice și psihologice moderne ale culturilor umane. A; fost suficient ca Gobineau (in al# ău „Eseu asupra inegalității rasei. . umane", apărut între 1853—1855 ■ n.n.) să comită a-ceastă confuzie • jre a se-pomeni închis în cercul i' fernal care duce de la o eroare int jlectuală, ce nu cx-• elude buna cr' ’ință, la legitimarea involuntară a tuturor tentativelor de discriminare și exploatare".Că o asemenea „eroare", ce duce la confuzia dintre noțiunea biologică de rasă și cea etnologică sau culturolo- gică, poate fi reclamată drept „cauză" sau „rădăcină" gnoseologică a unor interpretări teoretice de genul rasismului se poate, desigur, accepta, pentru că, în genere, toate variantele biologismului sau organicismului se produc printr-o extrapolare abuzivă a particularităților și legilor lumii biologice asupra vieții sociale și politice, fie că este vorba de mai vechiul social-darwinism, fie că istoria se repetă prin tentativa actuală a „sociobiologiei". Dar că o asemenea „eroare" ar fi mai mult sau mai puțin involuntară avem serioase motive să ne îndoim, chiar în cazul menționat, al lui Gobineau, socotit drept părinte ai rasismului modern european. Nu e vorba doar de susținerea amplă a rasei albe și cu deosebire a arienilor germanici, ci și de ideea — afișată cu ostentație și de un social-darwinist ca Otto Ammon — a pretinselor consecințe degenerative nefaste ale amestecului sau metisajului rasial. Dincolo de faptul, că este o aberație științifică și etică, o asemenea idee nefastă și-a găsit consacrarea în interzicerea de către hitleriști, prin odioasele legi de la NUrnberg a „căsătoriilor mixte" și. este și astăzi politică de stat in Republica Sud-Africană. Ca șl Amrnon — pentru care democrația echivala cu „sinuciderea omenirii" — Gobineau proclama teza tendențioasă că răspîndirea ideilor democratice ar fi un efect al „degenerării rasiale" provocate de metisaj și, în același timp, o cauză de agravare a acestor degenerări, întru- cit ideile democratice ar favoriza mediocritatea și ar încuraja din ce în ce mai mult amestecul rasial.

Esența rasismului stă deci !n justificarea sau legitimarea inegalității 
rasiale și naționale, a exploatării și 
a războaielor de cotropire, a subju
gării unor popoare de către altele, pe considerent că ar exista rase superioare apte — in virtutea însușirilor biologice înnăscute — să atingă culmile civilizației și să domine rase pretins inferioare, incapabile de dezvoltare. E semnificativ în această privință cum sociologul G. .Wacher de Lapouge (fiul său este unui dintre conducătorii dreptei neofasciste din Franța zilelor noastre) încearcă 
sa justifice războiul ca mijloc necesar de cultivare a facultăților raselor „superioare" : suprimarea războiului, consideră Lapouge, ar atrage degenerescenta raselor „superioare". într-o asemenea optică aberantă, progresul civilizației urnane e considerat a fi în raport firesc cu creșterea activității ’războinice,' culmea progresului reprezentind-o, prin absurd, situația în care oamenii vor ajunge să se suprime complet unii

să-mi permită de a aboli ordinea care a existat pină azi pe o bază istorică și de a începe o ordine in întregime nouă și antiistoricâ, dindu-i o1 bază intelectuală. Și, în acest scop, conceptul de rasă mi-e foarte util". Aici diversiunea „anti-istbrică" de-a dreptul criminală a rasismului apare in toată nuditatea ei.Dacă ne gîndim că rasismul a fost asociat în justificarea sclavajului, in legitimarea colonialismului pină la a-i conferi „nimbul" civilizator, că totdeauna, in trecut, ca și în prezent, funcționează ca instrument politico- ideologic destinat a motiva persecuțiile, discriminările, inegalitățile flagrante, dominația și exploatarea in interesul și în afara granițelor, ne dăm seama că el reprezintă o funestă direcție ideologică reacționară, profund nocivă și antiumană, care a pervertit mințile și a otrăvit inimile, declanșind sau amplificînd conflicte, justificînd genocidul colonialist sau fascist, ca și alte înspăimântătoare orori.
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ViuțiSpectacol folcloric la Muzeul Satului din Capitală

Rasismul - expresie

si dominație
pe alții -ț aceasta este „logica" subiacentă a raționamentului său. Este, parcă, „logica" adepților, contemporani cu generațiile noastre, ai utilizării violenței de orice grad și la orice nivel, inclusiv a războiului termonuclear sinucigaș pentru specia umană.Dintre teoriile rasiste cu circulație pe continentul nord-american, forma „anglo-saxonlsmulul", concretizată in teza superiorității unei prețioase rase anglo-saxone, ca și „teoria teu- . tonică a democrației" a lui John Fiske sau apologia „sîngelui nordic" întreprinsă de Madison Grant apar ca o continuare și o exacerbare, din perspectivă rasistă, a mai vechii doctrine a „destinului vădit"' al Americii. In Europa, cazul pangermanismului, în care rasismul hitlerist a împins naționalismul și xenofobia la dimensiuni patologice, este revelator pentru faptul că afirmarea în viața politică a teoriilor rasiste de orice fel constituie, așa cum releva cunoscutul politolog Karl Deutsche, stadiul în care exclusivismul național patologic se afirmă ca forță autodis- tructivă a națiunii. Iată de ce dezvăluirea inconsistenței științifice a rasismului, indiferent de orientarea pe care și-au ales-o aceste pseudo- explicații ale vieții istorice a popoarelor, ni se pare necesară dar nu și suficientă. Discursul pseudoștiințil’ic sau pur și simplu promovarea aberantă a mitului superiorității rasiale reprezintă, după caz, o manevră, o mască sau un pretext. In mod firesc, finalitatea social-politică a doctrinei va trece, mai devreme sau mai tirziu, pe primul plan. Mărturisirea cinică a lui Adolf Hitler, care a împins una din formele istorice ale teoriei și practicii rasismului — fascismul — pină la dimensiuni criminale, folosind-o pentru a legitima pretențiile sale de dominație mondială. pune în evidență un adevăr, reconfirmat și în alte manifestări neofasciste ale rasismului contemporan. „Am nevoie, declara dictatorul fascist, de un concept care

Două constatări vin să întregească Imaginea periculozității sale actuale: prima din aceste constatări e sintetizată într-un studiu-documeiit elaborat de O.N.U. cu prilejul Anului. internațional de acțiune pentru combaterea rasismului și a discriminării rasiale, în care se relevă că, „unul dintre cele mai cumplite și mai rușinoase fenomene sociale ale timpului nostru este persistența discriminării rasiale in multe, părți aie lumii--. Segregarea rasială, de apartheid, exploatarea mentară" pe considerente opoziția ilegală și inumană față de dorința legitimă a unor popoare de a deveni stăpine pe destinul lor sint citeva din manifestările cele mai frapante ale rasismului contemporan.

politica „supli- sociale,
\Evoluția situației din Africa de Sud este deosebit de pilduitoare in acest sens. Mult trîmbițatul program de restructurare a politicii față de diferite grupuri etnice, aprobat in vara anului trecut, nu a afectat cu nimic esența rasistă a regimului politic din această tară, unde peste 24 milioane de negri sint lipsiți de dreptul de reprezentare în organele legislative. Ca urmare, demonstrațiile de masă, grevele prin care se condamnă încercările cercurilor rasiste de la Pretoria de a „retușa" apartheidul s-au intensificat considerabil.Sfidînd lupta populației de culoare, protestul opiniei publice mondiale, autoritățile din această țară ațvrecurs in ultimele săptămini la un șir de acte criminale, eu o frecvență ne- maiîntîlnită nici in această țară, culminînd cu instaurarea stării de urgență în 36 de districte, unde mișcarea antiapartheid a luat in ultima vreme o amploare fără precedent. Poliția și armata au căpătat puteri discreționare, reprimind cu brutalitate orice încercare a populației majoritare de a-și exprima protestul față de odioasele practici de apartheid. Zeci de persoane au fost ucise, sute și sute arestate, ceea ce a

agențiile de presă să aprecieze : 
val de represiune fără precedent in 
ultimii 25 de aui s-a abătut asupra 
R.S.A.".Anchete și documente oficiale ale O.N.U. și ale unor organizații neguvernamentale pun în evidență, de asemenea, și alte forme de discriminare, totală sau p'arțială, pe considerente rasiste, de unde necesitatea mobilizării opiniei publice și a voinței politice a statelor pentru lichidarea lor. definitivă din peisajul social, politic și cultural al lumii Contemporane.Cea de-a doua constatare actuală se referă la recrudescența rasismului in doctrinele neofasciste și -neo- colonialiste, recrudescență care reprezintă astăzi un pericol real, ce nu mai poate fi minimalizat, cil atit mai mult cu cit .se asociază cu, acțiuni teroriste, vizînd destabilizarea politică într-o țară sau alta. Tentativele de innoire a rasismului, eli- tismului și violenței, prin intermediulsociobiologiei (axată, in principal, pe extrapolarea ilegitimă asupra socialului, a tezelor, etologiei și geneticii, dar și pe denaturarea concluziilor, lor) semnificative cu în cadrul noilor tegiei ideologice menea, reluarea sociale și naționale și supralicitarea politicii de forță și a militarismului în cadrul ascensiunii neoconservator risniului poliție in diferite țări capitaliste dezvoltate.se înscriu in aceeași campanie politico-jdeologică.Asemenea mânifestări politico- . ideologice nu rămîn, firește, fără replică din partea forțelor revoluționare, progresiste și . democratice, care luptă pentru demascarea și izolarea lor în opinia publică., în condițiile in care „defensiva istorică" a capitalismului se convertește adesea intr-o concertată ofensivă' ideologică conservatoare ca mijloc prin intermediul căruia societatea capitalistă tinde să-și salveze legitimitatea și să-și mențină ihfluerița asupra maselor — devine esențial, așa cum se subliniază cu consecvență in documentele partidului nostru, ca pe tărîriiul activității’ și luptei’ ’ ideologice forțele progresului, ale socialismului să nu se resemneze ia o poziție defensivă, ci să întărească ți să consolideze caracterul Ofensiv al acestei activități.Lupta împotriva concepțiilor rasiste (și a mișcărilor social-politice și ideologice care le propagă) este necesară sub mai multe aspecte. In primul rind, pentru că ele sint expresii ale vechiului, ale unor raporturi sociale devenite anacronice, tind să conserve rînduieli nedrepte, să întoarcă istoria inapoi. In al doilea rind, pentru că ele generează o atmosferă de instabilitate și tensiune socială și politică, ce se repercutează negativ și asupra Climatului internațional. Totodată, asemenea concepții au alimentat intensificarea afirmării anticomunismului, a activității de ponegrire și denaturare a realităților din țările socialiste. Nu trebuie uitat că anticomunismul se manifestă pretutindeni ca instrument in miinile reacțiunii șl ale imperialismului, ale grupărilor fasciste sau fascizante, slujind politica de clasă a acestora, politica de dominație și asuprire a altor popoare. In aceste condiții, avind in minte lecțiile istoriei, dar și existența unor amenințări reale în prezent, lupta activă, neabătută, fermitatea și combativitatea revoluționară impotriva concepțiilor reacționare, impotriva rasismului, ca și a oricăror idei retrograde, nocive, antiumaniste este, cum consecvent se subliniază în documentele partidului nostru, un imperativ pentru întreg frontul nostru ideologic.

sensului sînt cu atît mai cit ele se produc formulări ale stra- a dreptei. De ase- temelor inegalității
Un podinm• Pentru cei care urmăresc cu consecvență treptele unei anume manifestări, desprinderea concluziilor, a învățămintelor, a roadelor se impune ca un act de responsabilitate. Șansa unei' retrospective — să spunem cele șapte ediții ale „Festivalului tineri

lor dirijori" de ia Bușteni, . împlinit de un ansamblu de excepție,, de tînăra orchestră Simfonică a Filarmonicii din Ploiești, care în ultimii ani, sub bagheta lui Horia An- dreescu, s-a impus printre primelo ansambluri simfonice ale țării — este prilejul definirii acestei desfășurări, al demonstrării importanței pe care o are în viața muzicală românească. Pentru că „Festivalul tinerilor dirijori", unicat în viața muzicală internațională, este intr-adevăr o competiție nedeclarată, care de la an la an a ciștigat nu numai baghete, dar și un public al ei a îmbrățișat de la bun ideea, care — la tradiționalul colocviu al fiecărei ediții, intitulat „Tineri interpreți, tineri dirijori față-n față cu publicul tînăr" — vine să-și spună cuvîntul. Și, in același timp, este o competiție-maraton, pentru că a aduce IU baghete in trei seri de concert, a traversa oceane de muzică, de la Stamitz la Enescu, a convinge publicul contra cronometru de talentul, de aptitudinile celor ce aspiră la contactul permanent cu podiumul dirijoral este, bineînțeles, un maraton, evidențiind dificila sarcină pe care și-a asumat-o Colegiul criti
cilor muzicali din Asociația oameni
lor de artă, cel care a inițiat șî susținut această acțiune. Realizat in colaborare cu Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Prahova, cu Comitatul județean U.T.C. — Prahova, cu forurile orașului Bușteni — pitorească poartă de munți de care și-a legat numele, încadrat in ampla desfășurare a finalei celei de-a V-a ediții a Festivalu
lui național „Cîntarea României". „Festivalul tinerilor dirijori", poate acum numi tinerele baghete care s-au lansat de-a lungul celor șapte ediții (Didu Marian, Ion Marin, Mihai Vilcu, Emil Aluas, Radu Cio- rei. Constantin Romașcanu, Gheor- ghe Costin, Fiorin Totan etc.), colaborările permanente cu instituțiile muzicale ale țării care s-au împlinit. Pentru că roadele unei astfel de manifestări- in care nu este vorba (precum festivalul „Tinere talente" de la Rm. Vilcea). de interpret și instrumentul său (ceea ce presupune exercițiul zilnic), ci de relația dirijor — orchestră (care, după cum bine știm, se realizează sporadic pentru tinerii aspiranți) — trebuie culese după perioade însemnate de timp (cum avem astăzi șansa unei bogate retrospective), ținînd nestinsă

tinere care început

flacăra interesului, a preocupării pentru calitate, pentru cucerirea unei note cit. maiinalte de profesionalism. Cum spunea Mielit Codescu, prima
rul orașului Bușteni: „Festivalul este al nostru, al orașului Bușteni, și avem bucuria rezonanței la scara vieții artistice a țării, bucuria lansării și confirmării talentelor autentice. Mari creatori (ii numesc pe Enescu, pe Cezar Petrescu), și-au legat numele de frumusețile locului, dar acum in- și pecârtea de onoare a orașului stă această originală manifestare, . care publicul nostru o așteaptă în fiecare început de vară, cu emoție, cu interes". „Mai mult — adaugă 
prof. Alexandru Bădulescu, vice
președintele Comitetului de cultură 
și educație socialistă Prahova — de la un an la altul simțim cum crește interesul publicului tînăr ; mai ales tinerii melomani se arată preocupați de alcătuirea programelor, de partiturile concertante care sînt propuse și pentru care, este știut, sint invitați mari interpreți — spre exemplu, anul acesta violoncelistul Marin Cazacu, oboistul Marc Aurel, flautistul Gavriil Costea — de repertoriul celor ce debutează pe podiumul dirijoral... Și știm că un merit deosebit față de acest important ciștig — publicul tînăr !. — îl are și profesorul de muzică Marin Gușter din Bușteni — pasionat animator al vieții artistice, cel care cu dăruire, cu devotament deschide inimile copiilor, ale tinerilor spre marile bucurii ale muzicii". •Aplauze deci pentru tinerii dirijori ! Viorica C. Radu — la început de drum, dar sensibil, preocupat de consistența, de culoarea frazării, in Simfonia nr. 36 „Liriz" de Mozart ; 
George Balint — muzician cu o severă pregătire, dar in căutarea unui lejer dialog cu orchestra ; Ale
xandru loan Geamănă — proaspăt absolvent al conservatorului bucu- reștean, cel mai tînăr participant, de la primele măsuri ale Simfoniei I de Beethoven, demonstrind insă talent, eficiență ; Mohamed Amin Ezat (Irak) — absolvent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu", clasa prof. Iosif Conta, „primul dirijor arab", cum iși spune cu mîndrie, parcurgi nd cu‘vervă, cu robustețe finalul celei de-a Vll-a simfonii beethoveniene ; compozitoarea Carmen Cîrneci — într-o atitudine intelectuală, interiorizată în tălmăcirea simfoniei „Scoțiană" de Mendelssohn Bartholdy sau în susținerea elegant tensionată a Preludiului la unison din Suita I de George Enescu. O frumoasă prezentă, care a atras îndeosebi atenția publicului, au avut-o Duru Jijian —

parcurgînd cu sensibilitate uvertura-fantezie „Romeo”3’ ta“ de Ceaikovski, Kurt k* muzician de calitate, pe~ bagheta înseamnă nu sim;u sau indicare a intrării inF lor, ci „ansamblu", cornel chestral, substanța sirnfor strucție armonică, polifonic 
Dan Chirilă — într-un t salt, față de anul trecut, ci experiența colaborării cu tiv simfonic, în claritatea 
Valentin Gruescu — de ase surpriză, avînd experiența' lui coral, reliefînd atenția i vocile orchestrei, pentru a zării, pentru împlinirea in așa cum s-a văzut in inte. poemului „Vîltava" de Sme în sfîrșit, revelația festivalul 
Buiuc, acum, ■ după ce a u ani consecutiv pe podiumul „competiții", dovedindu-și < pregătirea, talentul, eficien bune colaborări cu orchestr ranța cu care a știut să cons finalul Simfoniei I de Brah tineri dirijori, așadar, carș excepționalei colaborări cu cț simfonic ploieștean au împlin festival, au reușit să transfoi rile-examen în seri de MuziSeri de concerte, dar nu atît ; întîlnirea cu tinerii d primul recital de muzică de de la Casa memorială „Cez; trescu" cu participarea violon. lui Marin Cazacu intr-un elev ment „Bach", alături de cv de mandoline „Mandora", con pasionatul inventator de inc' muzicale N. Lazăr. cvarte la Festivalul național „ României", care te cucereș pitorescul și eleganța muzicale... ; un colocviu participare la care s-au resante propuneri, la Marin Gușter, ing. Dan Dinulescu Nicolae, Paul Valeriu Costea (directorul Cas cultură din Bușteni, un neobosi drumător al activității artiștilo. maturi), alături de dirijorul 1 Conta, au demonstrat cum ace; manifestare. se implică, in la' dialog al'marelui public cu arta tentică, adevărată. ...O suită d venimente deci care demons/ că „Festivalul tinerilor dirijo’ la Bușteni se constituie in nr treaptă de verificare pentru la o colaborare permanentă chestrele simfonice ale țării deazâ indubitabil pentru artei.

bri cu
Broș Broși

Smaranda Ofăcut ca Ovîdiu TRĂSNEA

Fiece pas...c i a Competiția celor mai buni
Q Cei mai frumoși 20 de ani : TIM
PURI. NOI (15 61 10) — 17,43; 20,
POPULAR (35 15 17) — 17; 19
• Stejar, extremă urgență : TIM
PURI NOI — 9; 11; 13,13; 15,30
® Buletin de București : POPULAR 

15
® Mușchetarul român : D?*CIA 
(50 35 94) — ‘9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Declarație de dragoste : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; .13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Timpul dorințelor : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Capcana: DRUMUL SĂRII (3128 13) 

15,30; 17,30; 19,30
• Masca de argint ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Secretul lui Bachus : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Ciuleandra : PROGRESUL (23 94 10)
— 15;.47; 19
© Pas in doi 
9.30; 11.30;
FLAMURA 
16,30; 19,15 
@ Legenda 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 11 
@ Lovitură fulserătoare 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15 
© Așa bunic, așa nepot 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17,15 19,30.
COTROCENI (49 43 48) — 15; 17: 19
• Doctorițele: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20
@ Burlacul căsătorit : BUZEȘTI 
(50 43 58) -r 15; 17;. 19
© Doi sub o umbrelă : LIRA 
(31 71 71) •— 16; 18; 20
© Secretul Apolloniei : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Joc LImonadă: AURORA (35 04 66)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, la 
grădină — 21, .............. ..
— 9; 11,15; 13,30;
© Bunul meu vecin 
(11 86 25) — 9; 11,45; 
© Yankeii : SCALA 
12; 16; 19 
© Marea cursă : 
(15 87 67) — 9; 12; 15.30; 
@ Alerg după o stea : 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30 
20,15, la grădină — 21 
@ Toată lumea c a mea 
REȘTI (15 61 54) - ..............
18,45, EXCELSIOR 
16; 19, MELODIA 
16; 19 
© Kramer contra 
(14 74 16) — 9; 11: 13.13; 13,30: 17,45; 20 
© Program de desene animate ; 
DOINA (16 35 38) — 9; II; 13
© Clinele electronic : DOINA — 13: 
17; 19. FERENTARI (30 49 85) — 9: 
il; 13; 15; 17; 19
© Cursa infernală : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, Ia 
grădină — 21. FLOREASCA (33 29 71)
— 9: II; 13: 13,30; 17,45: 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18: 
20,15
® Atenție la Pana de vultur : PA
CEA (71 30 85) —'15; 17;- 19. MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
© Superman : VOLGA (79 71 26) — &• 
12; 16; 19r MIORIȚA (14 27 14) — 9: 
12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 13: 
16; 19. Ia grădină — 21

a

STUDIO (59 33 15) — 
13,30; 13,S0; 17,30; 19,30.
(85 77 12) — 0; 11,30; 14;

dragostei : FESTIVAL 
’ ‘ '.9

> : FAVORIT 
i; 17,13; 19,30 
: VICTORIA 

; 17,15;.

CULTURAL (83 50 13) 
15,45; 13; 20,15 

Sam : PATRIA 
14,30; 17,15; 20 
(11 03 72) — 9:

LUCEAFĂRUL
18.30
CAPITOL 

; 15,45; 18:

BUCU-
9,15; 12,15; 15,45; 

(65 49 45) — 9; 13; 
(11 13 49) — 9; 12:

Kramer : LUMINA

Desfășurată la Iași, sub semnul omagierii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, cea de-a XlV-a ediție a Sesiunii naționale de referate și comunicări ale elevilor — importantă manifestare științifică școlară înscrisă in cadrul generos stimulativ al Festivalului național „Cîntarea României"înregistrat rezultate meritorii, semnificative pentru climatul rodnic de învățătură, muncă și creație pe care școala noastră il asigură, astăzi, tineretului. Spicuim din bilanțul prezentat de organizatori — Comitetul Central al U.T.C., împreună cu Ministerul Educației și Invățămintului :• 471 lucrări, susținute în 12 secțiuni de specialitate, demonstrind multiplele preocupări de studiu și creație ale elevilor din. licee; circa 88 la sută au fost notate peste 8 ;• 31 premii I, 34 premii II. 33 premii III și 213 mențiuni au răsplătit pasiunea, talentul, disponibilitățile creatoare ale elevilor ;• 24 lucrări vor fi înaintate Ia O.S.I.M. pentru omologarea ca invenții ; .24 lucrări vor fi preluate de Oficiul central pentru mijloace de invățămint pentru producția în serie ca materiale didactice ; 52 comunicări sint propuse pentru publicare.Dincolo de aceste date statistice, ne-am propus să relevăm, cu concursul profesorilor și specialiștilor ieșeni prezenți in birourile secțiunilor, al participanților înșiși, cîteva dintre semnificațiile mai profunde ale acestei prestigioase manifestări științifice

șului Nicolae Ceaușescu, ilustrul conducător al partidului și statului nostru, rostit și de la tribuna recentei plenare a C.C. al P.C.R. și a activului central de partid, de a «dezvolta puternic învățămintul, ridicind nivelul de pregătire profesională, tehnico-ști- ințifică a tineretului, a cadrelor pentru toate sectoarele de activitate», pledez pentru o legătură.mai strînsă între licee și catedrele universitare și institutele științifice, pentru o cit mai intensă și eficientă integrare a invățămintului cu cercetarea științifică și producția de bunuri materiale. Cu pregătirea teoretică și practică de care au făcut dovada și acum, la această sesiune, numeroși liceeni se recomandă ca posibili și priceput! participant! la rezolvarea unor pro-

ani, cind voi deveni cu adevărat specialist, să lucrez într-o asemenea întreprindere modernă".
Orizont larg de cunoaștereîn comparație cu precedentele ediții. prezenta ediție a Sesiunii națio- . naie de referate și comunicări științifice ale elevilor s-a evidențiat printr-un nivel superior de abordare a problematicii propuse, majoritatea lucrărilor demonstrind un conținut și nivel de prezentare riguros științifice. Este părerea unanimă a cadrelor didactice și specialiștilor din birourile secțiunilor. Susținută cu argumente : numărul mare de premii și mențiuni acordate ; bibliografii ample și complexe ; originali-

A 14-a ediție a Sesiunii naționale de referate 
și comunicări ale elevilor

școlare.
Interes sporit pentru domenii 
de vîrf ale științei și tehniciiMulte cu deosebire nică-electrotehnică, mecanică și noi surse de energie, mine-petrol-geolo- gie-metalurgie-construcții, științe fizice, științe chimice ș.a., s-au remarcat prin tematica inspirată din domenii de virf ale științei și tehnicii. Sint ilustrative. în această optică. opiniile unor specialiști :

lng. Constantin Oriță, șef de lucrări la Institutul politehnic : „Particip pentru prima oară la o asemenea competiție științifică a elevilor și am fost plăcut impresionat că liceenii au preocupări în domenii științifice de vîrf. că se apleacă cu interes. de exemplu, asupra lor de calcul electronic — culatoare, microprocesoare fundind cunoștințele din apelind la reviste și publicații specialitate. Nu e de mirare că am îndrumat unele dintre lucrări către O.S.I.M. sau spre Oficiul central de mijloace de învățămînt, deoarece a- cestea făceau dovada unor calități deosebite. Urmind îndemnul tovară-

dintre lucrările prezentate, in secțiunile electro-

mijloace- microcal-— apro- mnnuaie.de

bleme vizînd ridicarea^ randamentului și eficienței economice in activitatea unor unități productive".Prof. univ. dr. Ilie Bursuc, de Ia Universitatea „Ai. I. Cuza" : „Cea mai mare parte a aparatelor prezentate, realizate după concepție proprie și cu mina proprie, au abordat o tematică interesantă prin studiul fenomenelor fizicii și aplicațiile lor. Socotesc pozitivă pentru pregătirea tehnico-științifică și profesională a tineretului abordarea sistematică, încă din anii de școală, a studiului unor probleme de actualitate in fizică : etaloane de timp, fenomene de polarizare a luminii, comportarea substanței în diferite situații. Subliniez, în acest context, răspunderea profesorilor care-i îndrumă pe elevi, în alegerea unei tematici de cercetare in concordanță cu nivelul lor general de cunoștințe, cu clasa in care învață".
Cornelia Iancu, X-a la Liceul de „Mihai Viteazul" dintre cei mai la sesiune — ne spune : „Interesul meu pentru electronică a începu,t cind. eram in clasa a Vl-a și m-am înscris la cercul pionieresc de electronică, și a devenit pasiune cind am început să lucrez cu o trusă de montaj electronic, dăruită de un unchi. De la trusă am trecut la „modernizarea" instalațiilor din casă, realizind soneria muzicală, ceasul electronic și al autoturismului familiei. Aprecierea din sesiune îmi dâ curaj in abordarea tehnicii și tehnologiilor moderne. Vizita la întreprinderea „Tehnoton" din Iași mi-â produs o adevărată încintare. Mi-a? dori din toată inima ca peste

elev în clasa a matematică-fizică din Ploiești, unul tineri participanți spune : electronică

tatea și ingeniozitatea unor soluții și modalități constructive etc;— Aș remarca faptul, deosebit de îmbucurător — ne spunea prof. univ. dr. Petre Mălcomete, de la Universitatea „Al.' I. Cuza" — că pe podiumul „învingătorilor" s-au aflat, de această dată, alături de colegii lor din marile centre universitare și municipii ale țării și liceeni din localitățile mai mici, mai nou intrate în circuitul economic al țării — Fetești, Blaj, Birlad, Scornicești, Tg. Frumos, Motru ș.a. (O clasificare după distincțiile obținute de participant! situează in frunte județele Iași, Argeș, Mehedinți, Sibiu, Gorj ; municipiul București se află abia pe locul 18 — n.n.). Este o dovadă a creșterii substanțiale a nivelului calitativ al invățămintului nostru anii construcției socialiste, cu deosebire în cei 20 de ani glorioși „Epocii Nicolae Ceaușescu", a condițiilor deosebite de pregătire și a- firmare plenară a tineretului, de înflorire a aptitudinilor și valorificare a potențialului său creator. Refe- rindu-mă concret la secțiunea la care arn participat, economie politică și filozofie, observația fiind valabilă în condițiile specifice pentru aproape întreaga sesiune, aș releva interesul deosebit al elevilor pentru înțelegerea și aprofundarea politicii partidului nostru de aplicare creatoare a legităților socialismului in dezvoltarea soeial-economică a României, pentru realizarea unor studii și analize în unitățile economice în care fac practică de producție, pentru a- plicarea aparatului matematic in economie.Despre pasiunea elevilor pentru studierea în profunzime a istoriei

inai

patriei, a trecutului glorios de luptă și jertfe al poporului, al partidului nostru, ne-a vorbit și prof. 
Dumitru Ciută, director adjunct la Liceul Național din Iași : „Am participat aproape la toate edițiile acestei frumoase și educative competiții școlare. Creșterea calitativă a pregătirii elevilor este evidentă. Dar cîști- gul cel mal important cred că este cel in planul educației patriotice, comuniste a tinerei generații. Studiul aprofundat, cunoașterea mai deplină a diferitelor perioade din istoria țării, a poporului, a partidului determină o creștere a conștiinței politice, a dorinței de a participa activ,- încă de pe băncile școlii, la opera de edificare socialistă și comunistă a patriei.Programul sesiunii a inclus, in <<- fara prezentării și dezbaterii lucrărilor, o seamă de acțiuni cultural- educative organizate de ospitalierele gazde ieșene : întîlniri cu oameni de știință și specialiști din diferite domenii, vizite documentare in unități economice, instituții de cultură, manifestări recreative etc. Cei mai multi dintre participanții cu care am stat de vorbă au subliniat, in acest context, modul deosebit de prielnic pentru îmbogățirea sub raport profesional și spiritual oferit de zilele petrecute în Iași : „dialog de lucru fertil cu colegii, dar mai ales cu specialiști, tare ne lărgește orizontul de cunoaștere, dă aripi cutezanței noastre creatoare" (Lucica 
Nanu, Liceul de mațematică-fizică „Gh. Roșea Codreanu" — Birlad) ; „a fost o competiție a pasiunii și talentului celor mai buni dintre noi. ale cărei rezultate au răsplătit efortul nostru de studiu și muncă din- tr-un an întreg ; efortul nostru și al profesorilor care ne îndrumă pas cu pas și pentru care le mulțumim" 
(Cătălin Badea, Liceul de matema- tică-fizică „N. Băleescu" — Craiova) ; „un stimulent și o încurajare pentru a persevera pe drumul învățăturii, al muncii" (Adrian Stroia, Liceul de matematică-fizică „Traian" —. Drobeta-Tr. Severin).într-o emoționantă unanimitate, participanții și-au exprimat nemărginita dragoste, stima și recunoștința față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului și statului nostru, pentru grija de adevărat părinte pe care o poartă asigurării tuturor condițiilor pentru ca tineretul patriei să se poată pregăti pentru muncă și viață.Următoarea ediție a Sesiunii naționale de referate și comunicări științifice ale elevilor se va organiza, în vara viitoare, la Baia Mare.

Florica DINULESCU 
Manole CORCACI corespondentul „Scînteii"

Cind vor apărea a- 
ceste rinduri, Nicolae 
Botorog se va afla in 
concediu. Anul trecut 
nici nu se putea ghidi 
la un concediu vara. 
Din iulie pmă în no
iembrie nu s-a depăr
tat mai mult de 5 Ion 
de uzină ; era necesar 
să anunțe fiece drum, 
fiece pas, conducerea 
secției de autoutilări 
știind zi de zi și oră 
de oră unde se află 
Botorog, de unde sâ-l 
ia in caz că era nevoie 
de „memoria" lui. 
„Memoria" lui Nicolae . 
Botorog valora cel 
pufin 16 milioane de 
lei.La atit fusese esti
mat, in 1983 — cind a 
intrat in funcțiune secția de forjă grea 
de la „Tractorul" — 
Brașov șt a apărut 
necesitatea unei Unii 
de tratament termic al 
pieselor forjate — cos
tul unei asemenea li
nii : intre 16 și 20 de 
milioane de lei. Să se 
apeleze la import? Să 
fie executată in tară ? 
Să fie concepută și 
proiectată de la A 
la Z?

Specialiștii ministe
rului de resort au ve
nit cu o soluție mult 
mal simplă : într-o 
altă întreprindere, din 
alt judei, se afla de 
mai mult timp o in
stalație similară nefo
losită. Aducerea ei la 
Brașov ar fi rezolvat 
și trebuința uzinei 
„Tractorul", ar fi scu
tit și întreprinderea 
cealaltă de plata cote
lor de amortizare.

Simplu de zis, in- 
. drăznef de făcut. Toa- i tă linia cintărește cit 
, două-trei vagoane. Sor ț cotind șt șaibele, ri 

piulițele și elementele

Acec

de zidărie, să tot fi Din cele
încorporat vreo 30 000 aratatei cit
de repere. Multe pie intuit că r
se erau agabaritice. Și liniei, cor
mai multe lipseau, complețar
dispăruseră cu timpul, nizarea' e
ori nici nu fuseseră cu bine. (
montate. ti pufin J

Trei luni au studiat ratele d c
reprezentanții „Trac infăptull g
torului" uriașa instala zentate d
ție înainte de a se șat, șe •a;
atinge de ea. Gazdele de autc •aî
îi priveau cli îndoială. — hi so
ca să nu spunem cu de mii: ] 

Ni.invidie. Nu se grăbeau investi)
nici să-i încurajeze, numai I cu]
nici să-i ajute. Asta lei; i
i-a indirjit și mai Iile d 1 &
mult pe brașoveni. O elusii
echipă formată din 6 lor ■ i
lăcătuși, 7 electricieni 
și 4 zidari s-au așezat 
pe instalație și, intr-o 
lună de zile, au fă
cut-o „colete". în ace
lași timp, in atelierul 
de acasă se gîndea șl 
se lucra intens la in
stalațiile ce trebuiau 
completate, ori înlo
cuite.A sosit și ultima zl 
a mutării. Mai era de 
încărcat un cuptor de 
3D de metri lungime. 
Macaraua promisă nici 
(jind să apară. Traile- 
rul și două poduri ru
lante, manevrate cu 
virtuozitate, dar și cu 
risc, au scos la liman 
și această ultimă bu
cată din instalația- 
colos. în clipa aceea, 
un om a făcut o ulti
mă inscripție si și-< 
strips nenumăratei 
sale ..inventare". Er 
șeful echipei. Nlcolc 
Botorog. Examines 
'însemnase, memora: 
fiecare fragment 
„fragmentel" din 
stalatie. De ordine»; 
limpezimea evideț 
lor și tnemoriei 
depindea succesul 
asamblării și.fun 
nării întregii linii

r ©
O Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Harap Alb — 19
® Filarmonica „George 
(15 68 75, rotonda Ateneului 
Spectacol de sunet șl 
„BACH-HAENDEL" ;

Enescu" 
Român): 

lumină 
recital Ștefan

Gh

ductie, r' 
ani'I trec

nulii ecop, bric obțin deose rîi. y, funcțj 
tu Ca ■acum 

Ian. e 
hienți 
strbeți 

,ProdUc J°rt>ase 
acest - 
de 1982 

a A do‘ ?rasuiu 
lru, COn

®5ezată 
‘ 0 va r 

®eoretar,'

dezvoltate.se
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în colecția „DIN GÎNDIREA SOCIAL - POLITICĂ 

A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU" 

a apărut volumul:

Solidaritate militantă cu toate forțele democratice 
și progresiste pentru o lume mai bună, mai dreaptă 

EDITURA POLITICA

-------------------------------- -|

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE

ȘI MUNCITOREȘTI

P. C. DIN ARGENTINA :

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a restabilirii relațiilor 
diplomatice dintre România și U.R.S.S.Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a restabilirii relațiilor diplomatice dintre România și U.R.S.S., conducerea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România a organizat o intîlnire prietenească la carp au participat ambasadorul, precum și membri ai Ambasadei U.R.S.S. la București.O acțiune similară a fost organizată, cu același prilej, de conducerea Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. pentru ambasadorul

t v
20.00 Telejurnal • în tntlmplnarea zilei 

de 23 August
20,20 Actualitatea In economie. De pe 

frontul muncii — In cinstea marii 
sărbători 1

20,35 August — arc de triumf pe frun
tea României (color). Emisiune 
de clntece și versuri

20,50 Tribuna TV. Congresul al IK-lea

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 august, ora 20 — 10 august, 
ora 20. In țară : Vremea se va răci 
începînd .din vestul țării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi care 
vor avea mal ales caracter de averse. 
Se vor produce frecvente descărcări 
electrice și, pe alocuri, grindină. Vîn- 
tul va prezenta intensificări de scurtă 
durată, care, izolat, vor avea caracter

Informații
NATAȚIE • în turneul de polo pe apă din cadrul campionatelor europene de natație. de la Solia, echipa României a întrecut cu 18—9 (4—3, 3—1. 6—2, 5—3) selecționata Belgiei. Alte rezultate : Iugoslavia — R. F. Germania 7—6 ; Polonia — Suedia 11—8. • Proba feminină de 400 m mixt a fost ciștigată de ino- tătoarea Kathleen Nord (R.D'.G.) cu timpul de 4'47”08/100. Noemi Lung (România) s-a clasat pe locul 4 cu 4’60”92/100. Iată ciștigătorli celorlalte finale disputate marți : 100 m liber femei — Heike Friedrich (R.D.G.) 05”71/1OO ; 100 m bras bărbați — Adrian Moorhouse .(Anglia) — - r02”99/100 ; 200 m liber bărbați — Michael Gross (R.F.G.) l’47”95/10(V Proba masculină de sărituri de la trambulină a revenit sovieticului Nicolai Drozin cu 635,52 puncte.
FOTBAL. Azi, pe stadionul „Luj- niki" din Moscova, se va desfășura meciul internațional amical de fotbal dintre echipele României și U.R.S.S. Din Iotul României fac parte următorii jucători : Lung, Moraru, Rednic, Iovan, lorgulescu, Șteîă- nescu, Ungureanu, Negrilă. Belode- dici, Zare, . Stoica, Boldni, . Klein, Hagi, Matcuț, Cămătaru, Coraș, Ba- lint si Gabor. Printre cei selecționați în lotul U.R.S.S. se numără cu- noscuții internaționali Blohin, Da- saev. Besonov, Gavrilov, Civadze, Demianenko, Goțmanov, precum și debutanții Mihailov. Morozov, Ja- kubauskas și Zaharov. Meciul va fi transmis in întregime la radio, pe programul I, cu începere de la ora 18.
BASCHET. începind de miercuri, 7 august, în Sala sporturilor din Constanța se vor desfășura întrecerile celei de-a 22-a ediții a tradiționalei competiții internaționale feminine de baschet „Cupa Mării Negre". La turneu participă echipele Cehoslovaciei, Franței, Finlandei, Poloniei, României și selecționata de tineret a țării noastre. Din lotul României fac parte, printre altele, Mariana Bă- dinici, Magdalena Pall, Cornelia Stoichiță, Gabriela Kiss, Lucia Grecu, Paula Misăilă.
ȘAH. • După patru runde. în turneul internațional masculin din cadrul ediției de vară a Festivalului șah ist vîlcean de la Călimănești-Că- ciulata conduc Paul Joița și Cristian Ionescu — cu cite 3,5 puncte, urmați de Gheorghe Ciolâc — 3 puncte (1), Mita Pavlovici (Iugoslavia) și Alexandru Crișan — cu cite 3 puncte, în turneul „open", după cinci runde, pe primele locuri ale clasamentului se află Lucian VaSi- 

și membri ai Ambasadei române la Moscova.Pentru marcarea aceluiași eveniment, Asociația dc prietenie româ- no-sovietică a prezentat un film pentru membrii Ambasadei U.R.S.S. in țara noastră. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai M.A.E. și membri ai Consiliului de conducere al asociației.Asociația de. prietenie sovieto-ro- mână a organizat la Moscova o manifestare similară.
— Congresul marilor înnoiri.
Epoca Ceaușeseu. Umanismul re
voluționar și civilizația socialistă 

21,10 FJlm-serial, (color). Limita posibi
lului. Premieră pe țară. ’ Producție 
a televiziuni! Sovietice. Ecranizare 
a romanului omonim al scriitoru
lui Iosif Glierasimov. Cu : Vitali 
Solomin, E. Evstingheev, A. Bolt
nev, A. Leontiev, I. Kuznețov, E. 
IvocHț’na, I.. Stupakov. Regia : 
Pavel Kogan șl Plotr Mostovoi. 
Episodul- 2

21,50 Telejurnal 
22.00 închiderea programului 

de vijelie la Început în regiunile ves
tice, apoi și ta vistul teritoriului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între a șl 18 grade, iar cele maxime 
intre 18 șl 28 grade, izolat mal ridicate 
la sfirșitul intervalului. IJe alocuri, 
cantitățile de apă pot depăși 15 litri 
pe metrul pătrat in 24. de ore. In 
București: Vremea se va răci. Cerul 
va fi temporar noros. Va ploua în
deosebi sub formă de averse și se vor 
produce descărcări electrice. Viatul va 
prezenta intensificări trecătoare la tre
cerea fronturilor atmosferice. Tempe
raturile minime vor oscila Intre 14 șl 
17 grade, iar , cele maxime între 24 șl 
38 grade. Condiții de . grindină.

sportiveJesctl . șl Cristian Tocană.,— cu cits 5 puncte. • în . prifna rundă a turneului internațional feminin de' șah al României", care se desfășoară la Băile lîerculane, maestra româncă Viorica Ionescu a remizat cu marea maestră sovietică Irina Levitina, e- galitatea fiind consemnată și în partidele Elisabeta Pplihroniade — Gertrude Baumstark și Gabriela Olărașu — Margarita Voiska (Bulgaria) ; Cristina Rădulescu a învins-o pe Ligla Jieman, Joh’ana Jagodinska (Polonia) a cîștigat la Eugenia Ghindă, iar partidele Ildiko Madl (Ungaria) —■ Marină Pogorevici și Mariana Ioniță — Pavlina Anghelova (Bulgaria) s-au întrerupt.
Zilnic, în drumurile noastre către locul de muncă/ dfe învățătură ori de odihliă, la cumpărături ș.a. ne încrucișăm cu numeroase mijloace de transports în ’ Capitală circulă în decurs de 24 de ore aproximativ 300 000 ■ autovehicule. Le " simțim prezența mai ales in intersecții, u’hde sintem nevoiți să 'așteptăm, fie că ne aflăm intr-un vehicul, fie că sintem pietoni, semnalul verde, al semaforului pentru liberă trecere.într-o metropolă de mărimea Bucureștiului, cu o -circulație; tot mâi dinamică, se pune la ordinea zilei problema optimizării traficului pe drumurile publice. Pentru menținerea ordinii în desfășurarea circulației, pentru scurtarea timpului de parcurs, siguranța și securitatea deplasării. Un rol considerabil in acest sens va avea acțiunea, recent inițiată, de dispeceri- zare a sistemului automat de dirijare a circulației. Aceasta presupune trecerea de la posibilitățile instalațiilor de semaforizare actuale, cu cicluri fixe, la' o dirijare mal flexibilă a mijloacelor de transport, mai bine adaptată la fluxul variabil al circulației. în prezent, observăm frecvent adevărate paradoxuri : semaforul indică verde, dar nu sînt mașini în acea direcție, în timp ce in cealaltă direcție sint cereri de trecere, dar .semaforul .arată culoarea roșie. Luînd în calcul și timpul necesar pentru traversare al pietonilor, noile instalații vor asigura o desfășurare a circulației denumită in timp real, adică in concordanță cu traficul existent pe o direcție sau alta. Pe mai multe căi : datorită scurtării sau lungirii fazei de verde pe fiecare ciclu, în funcție de trafic •; prin coordonarea mai multor semafoare din lungul unei artere, pentru, a se realiza circulația „în pluton" și în sistem de „undă verde" ; prin coordonarea circulației într-un vast perimetru urban, cuprinzînd, !ntr-o primă etapă.

VÎLCEA : Producție fizică

i

suplimentarăAnimate de hotărirea fierbinte de a transpune in fapte indicațiile și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușeseu, formulate in cuvintarea rostită la plenara Comitetului Central și a activului central de partid, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile miniere Horezu și Rimnicu Vîlcea, întreprinderea forestieră de exploatare și transport, întreprinderea electrocentrale Rimnicu ViJ,- cea, Fabrica de nutrețuri combinate Băbeni și din alte unități economice ale județului Vilcea au reușit să obțină însemnate depășiri la producția fizică. Eforturile acestora s-au concretizat în punerea suplimentară la dispoziția economiei naționale de la Începutul anului și pină-în prezent a 18 000 tone lignit. 15 000 tone calcar pentru industria chimică, 40 milioane kWh energie electrică, 6 497 mc lemn pentru celuloză. 6 300 mc cherestea, 5 300 tone nutrețuri combinate și altele, în valoare totală de aproape 235 milioane lei. 
(Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").
RÎȘNOV : Și-au îndeplinit 

angajamenteleChimiștil din orașul Rișnov întâmpină apropiata sărbătoare națională a poporului român — ziua de 23 August — cu un bilanț rodnic : îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate pe. întregul an. Bilanțul „la zi" arată că. de la fnceputul anului, ei au realizat o producție-marfă suplimentară în valoare de 5,3 milioane lei față de 2 milioane lei cit era angajamentul asumat pe acest an. Producția peste prevederi s-a obținut în condițiile reducerii consumurilor. de materii prime, materiale, de energie electrică și combustibil. în cazul materiilor prime și materialelor, consumurile specifice au fost diminuate cu 6,2 milioane lei, față de 3 milioane cit prevedea angajamentul asumat. Totodată, economiile de energie electrică și combustibili s-au ridicat la peste 3 000 MWh și respectiv 3 046 tone combustibil convențional. (Nicolae Mo
canii, corespondentul „Scînteii").

aproape jumătate din intersecțiile Capitalei.Desigur, toate acestea necesită o complexă aparatură. Mai întii detectoare, montate in îmbrăcămintea asfaltică și care determină prezența sau absența autovehiculelor și transmit informații la diferite tipuri de echipamente electronice cum sînt : automatul de semaforizare ADCI —' local, un fel de robot capabil să lungească sau să scurteze faza verde. Aceleași detectoare 
VĂ INFORMĂM DES0RE:

Aportul electronicii 
la circulația rutieră

transmit informații la un automat ADCI-coordonator, în stare să dirijeze circulația In mai multe intersecții de pe o arteră, pînă la o distanță de 3 km. Un alt automat ADCI de tip coordonare realizează nu numai optimizarea locală, ci și o decalare coordonată a semaforizării din lungul unui tronson, astfel îneît vehiculele care trec prin toate intersecțiile- de pe o axă să găsească majoritatea semafoarelor pe culoarea verde. Sistemul prevede și o a treia treaptă de optimizare a circulației pe întreaga zonă semaforizată, in acest scop comple- tindu-se cu multiple alte echipamente electronice pină ia nivel de computer, care este amplasat în dispeceratul central din clădirea serviciului de circulație al Miliției municipiului București. Aici se mai găsesc display-uri, harta sinoptică pe care sint indicate toate intersecțiile semaforizate, monitoare și Instalații de televiziune și radio.

Pe tot cuprinsul patriei* ‘ ~
- o amplă și însuflețitoare

întrecere socialistă

Foto : S. Cristian

LA „ELECTROAPARATAJ" DIN CAPITALĂ :

Zeci de noi produse în fabricația de serieLa capătul uneia 
din benzile de montaj 
de la întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală il intilnim 
pe inginerul Floren
tin Aldea, șeful secției 
de cercetare-proiecla- 
re. Controla perfor
manțele comutatorului 
automat stea-triunghi.

— Este cel mai nou 
produs al întreprin
derii și este firesc să 
verificăm permanent 
felul in care tehnolo
giile și prescripțiile 
noastre, ale proiec- 
tanților, răspund exi
gențelor producției — 
ne explică tovarășul 
inginer.

— Care este con
cluzia acestui test ?

— Produsul, pot 
spune, a pășit cu drep
tul. Primele loturi 
expediate beneficiari-

SLATINA :

lor din industrie și 
agricultură au fost 
montate și funcțio
nează cu bune rezul
tate. El servește la 
pornirea cu un con
sum energetic redus 
a motoarelor grele și 
asigură protecția la 
scurt-circuitare și su
prasarcină a acestora. 
In plus, comutatorul, 
fabricat in 4 tipuri in 
clasa de la 16 la 40 /I 
este livrat in carcasă 
de bachelită care 
înlocuiește carcasa de 
siluminiu, mult mai 
grea și mai scumpă. 
Ar trebui să adău
găm că ciclul de asi
milare a noului pro
dus a fost scurtat cu 
4 luni.

— A cita premieră 
a anului o reprezintă 
comutatorul stea-tri
unghi 1

Modernă instalațieLa întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina — unitate distinsă cu Ordinul Muncii clasa I pentru ocuparea primului loc pe țară în întrecerea socialistă din Î984 dintre întreprinderile producătoare de materiale refractare — a fost pusă in funcțiune, la termenul stabilit, o modernă instalație robotizată, profilată pe pre
Cum se orchestrează acest complicat arsenal al tehnicii ultramoderne ? Datele înregistrate de detectoarele de autovehicule sînt trimise la niște integratoare, cu ajutorul cărora se determină caracteristicile traficului referitoare la volum și viteză. La rîndul Tor, a- daptoare de transmisie preiau de la integratoare datele privind volumul și viteza traficului din întreaga rețea de circulație cuprinsă în sistem și le transmit la calcu

latoarele electronice din dispeceratul central. Prin intermediul unor programe matematice, creierele e- lectronice pot îndeplini următoarele funcțiisă optimizeze timpii de semaforizare, în așa fel incit durata de așteptare a tuturor vehiculelor să se reducă la minimum, in vederea economisirii de timp și de carburanți ; să permită să se constate, direct din dispecerat, starea de funcționare a tuturor echipamentelor din rețea, inclusiv a unor becuri care se ard, eliminîn- du.-se astfel necesitatea echipajelor ce patrulează permanent la fiecare semafor în vederea depistării defecțiunilor. Ele vor asigura șl prioritate de trafic pentru salvare, pompieri etc., precum și mai multă securitate in circulația pie- tonală. Este bine să se rețină faptul că automatele vor avertiza pietonii de terminarea timpului de traversare prin clipirea semaforului pe culoarea verde, programînd

— Acesta este al 
36-lea produs nou in
trodus in fabricația 
de serie, in 1985, la 
„Electroaparataj".

lată una din expli
cațiile bunelor rezul
tate obținute de har
nicul colectiv al aces
tei întreprinderi dis
tinse recent cu inaltul 
titlu de Erou al Mun
cii Socialiste: permanenta promovare a produselor cu performanțe tehnice deosebite. In rodnicul bi
lanț pe 7 luni al co
lectivului se înscriu 
realizarea unei pro- 
ducțli-marfă supli
mentare de 17 mili
oane lei și depășirea 
prevederilor la export 
cu 5 milioane lei.

Dan 
CONSTANTIN

robotizatălucrarea niplurilor din grafit cu ■ diametre de 400 și 600 rnm. Dotat cu piese și subansamble realizate, în exclusivitate, de unități specializate din țară, noul agregat, avind o capacitate de 12 000 tone nipluri pe an, a fost montat și integrat in circuitul productiv de muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii. (Agerpres).
totodată pe direcția cealaltă culoarea roșie, pină la scurgerea ultimilor trecători. Alte avantaje ale noului sistem : prin implementarea sa, în 70 din cele circa 150 de intersecții ale Capitalei, se vor economisi anual aproximativ 56 milioane lei, precum și 50 000 tone combustibil convențional. întreaga investiție se amortizează în mai puțin de un' an, gradul de poluare fonică și chimică scade datorită reducerii numărului de opriri și de așteptări ale vehiculelor Ia intersecții.Acest sistem a fost conceput și se realizează de un colectiv de specialiști de la Institutul „Pro- iect“-București, Centrul de calcul al Universității bucureșt'ene. Centrul de calcul electronic al Centralei industriale de electronică și automatizări, întreprinderea „Automatica", Direcția domeniului public și serviciul de circulație al LM.B.Pină în prezent a fost echipat .la nivelul primelor două trepte de optimizare tronsonul cu opt intersecții de pe șos. Ștefan cel Mare cuprinse intre 6trăzile Lizeanu și Romp. Faza următoare va consta in conectarea aparaturii de pe acest sector la calculatorul din dispecerat. Aceleași lucrări se vor executa pe alte 9 tronsoane de circulație: Calea Victoriei (de la Piața Victoriei Ia Piața Republicii) ; bulevardele Ana Ipătescu — Ma- gheru — N; Bălcescu — 1848 ; str. M. Emiriescu ; străzile Al. Sahia — Maria Rosetti ; str. Traian — șos. M. Bravu ; bd. D. Cantemir ; bd. Gh. Gheorghiu-Dej ; "str. Știrbei Vodă (intre străzile Popa Tatu și C. Davila) ; Drumul Taberei (între str. Ho-Și-Min și Academia militară). In cursul anului viitor, noul sistem de dispecerizare a circulației din Capitală va deveni funcțional în toate compartimentele sale.

Gabriela BONDOC

Intr-un articol publicat in revista „Einheit", Fernando Nadra, membru 
al Comisiei Politice și secretar al C.C. al P.C. din Argentina, prezintă 
principalele obiective ale politicii partidului în situația nouă din Argen
tina, rolul comuniștilor, al celorlalte forțe progresiste in consolidarea pro
cesului democratic inaugurat după revenirea țării la guvernare civilă.„Partidul Comunist din Argentina este cel mai vechi partid comunist din America Latină, unul dintre partidele comuniste cu cea mai mare experiență și unul dintre cele mai puternice de pe acest continent — se arată în articol. Cohstituit la 6 ianuarie 1918. sub influența nemijlocită a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, el dispune de bogate tradiții de luptă. Este puternic prezent in rindurile clasei muncitoare și deține importante poziții in rindurile țăranilor și păturilor mic-burgheze și mai ales ale intelectualității. P. C. din Argentina numără aproximativ 200 000 de membri. Organele de presă sînt «Que Pasa- (săptăminal) și «Nueva Era» (organ teoretic).La sfirșitul anului 1983, poporul argentinian a înlăturat dictatura militară instaurată în 1976 printr-o lovitură de stat. încă din perioada guvernului peronist, P.C. din Argentina a atras atenția că s-ar putea să aibă loc lovituri de stat sîngeroase de dreapta și a chemat toate celelalte partide și forțe sociale la o acțiune comună, în ve.derea unei rezolvări politice a crizei naționale. După lovitura de stat, a propus Intensificarea luptei împotriva terorii, mobilizarea oamenilor muncii, a maselor populare, a mișcării, și organizațiilor de apărare a drepturilor omului.Această linie tactică a partidului, care avea la bază realitatea obiectivă din țară și raportul de forțe existent, a dat roadele scontate. La 30 octombrie 1983 au avut loc alegeri, soldate cu victoria Uniunii radicale. Raul Alfonsin a devenit președintele țării".Referindu-se, în continuare, la situația economică dificilă existentă in țară, autorul articolului arată : „Șomajul continuă să se manifeste, aproximativ un milion de muncitori neavînd un loc de muncă. Unei familii de muncitori nu-i este suficient salariul mediu nici pentru a- coperirea a‘50 la sută din necesitățile de bază ale vieții. Rata inflației- — una dintre cele mai ridicate din întreaga lume, lunar 15 la sută — accentuează greutățile populației. Asistenta medicală este extrem de costisitoare ; este nevoie de 2,5 milioane de locuințe ; dintr-o populație de 28 milioane de locuitori aproape 6 milioane sînt analfabeți. Aceste tare ale trecutului, accentuate în perioada dictaturii și de care nu este răspunzător guvernul actual, impun o, soluționare imediată și eficientă. O problemă esențială este cea a datoriilor externe, care au ajuns Ia 46 miliarde de dolari. Una din problemele cele mai grele și hotărî- toare cu care trebuie să se con

DE LA C. E. CCreșterea continuă a numărului depunătorilor și a volumului economiilor păstrate de aceștia pe diferite instrumente de economisire demonstrează ’încrederea de care se bucură în marea masă a cetățenilor Casa de Economii și Consemna- țiuni, singura instituție autorizată .să păstreze economiile bănești ala populației.Unul dintre instrumentele de e- conomisire mult solicitate sint o- bligațiunile C.E.C. cu ciștiguri. Răspindirea largă în rindurile populației de la orașe și sate a obligațiunilor C.E.C. eu ciștiguri se datorește importantelor avantaje specifice; întreaga dobiridă de 4 la sută pe an se acordă sub formă, de ciștiguri in bani, prin trageri la sorț: lunare; obligațiunile se pot procura in numărul dorit fără nici
Tipuri noi de aspiratoareMecanizarea, nu e un secret pentru nimeni, a pătruns în toate domeniile de actiyitate, a intrat in cotidian, in obișnuit. Și, cum e și firesc, nici gospodăriile noastre individuale nu sint private de binefacerile ei. O gospodină, de pildă, nu se poate lipsi, din inventarul obiectelor de stringentă necesitate, de banalul aspirator de praf. Bunăoară, magazinele comerțului de stat ne stau la dispoziție cu două tipuri noi — AP 20 S și AP 10 — primul cu o putere.de absorbție de 500 W și al doilea de 690 W. Elegante, în culori atrăgătoare, cele două tipuri de aspiratoare permit refularea verticală a acrului, în- lăturind astfel posibilitatea de im- prăștiere a prafului de pe suprafețe încă necurățate. Ușor de manevrat datorită celor două roți, plus roata pivotantă, cu o capacitate sporită de înmagazinare a 

frunte guvernul este democratizarea forțelor armate.Contradicțiile șl slăbiciunile guvernului au favorizat unele acțiuni destabilizatoare ale forțelor reacționare de dreapta. în aceste condiții, P. C. din Argentina consideră că sarcina principală a poporului și guvernului o constituie crearea unui consens național între guvern, partide politice, sindicate și alte forțe sociale, în scopul apărării democrației și stabilității instituțiilor și a respectării voinței poporului exprl-' mate Ia 30 octombrie 1983.Pornind de la aceste realități, partidul comunist consideră că, pe lingă apărarea stabilității și a democrației, este necesară și o aprofundare a cuceririlor democratice.Partidul comunist se pronunță pentru mobilizarea maselor la lupta de transpunere în viață a revendicărilor economice specifice, precum și a țelurilor generale ale națiunii. Aceste propuneri ale partidului și-au găsit ecoul in acțiuni de mare importanță. Este vorba în primul rînd de numeroasele greve parțiale și generale ale clasei muncitoare, participarea activă la alegerile sindicale, evoluția în direcția unității sindicale, a democratizării. A urmat o mobilizare cuprinzătoare a tineretului angajat in Mișcarea organizațiilor politice de tineret — peroniști, radicali, comuniști, socialiști, creștini. O activitate meritorie a desfășurat Comisia națională pentru elucidarea soartei celor deportați în timpul dictaturii militare.Partidul Comunist din Argentina este de părere că trebuie făcut un nou pas in direcția satisfacerii revendicărilor clasei muncitoare, ale poporului și a schimbării in sens pozitiv a situației naționale. în a- ceastă fază a procesului politic este necesară crearea unei alternative a puterii.In legătură cu aceasta. Athos Fava, secretarul general al partidului, a subliniat : «Prin acest concept na străduim să constituim un front al eliberării naționale și sociale, un front care să unească toate acele forțe ce urmează în mod consecvent un program, menit să constituie o forță de atracție pentru cele mai largi mase populare din orașe si sate».Una din sarcinile cele mat importante o constituie organizarea unei mișcări de solidaritate cu Nicaragua, Salvador și Cuba, 'cu toate popoarele Americii Latine și ale lumii care luptă pentru eliberare și independență națională. Trebuie, să apărăm cauza păcii, să ne opunem planurilor imperialiste care ar putea duce la o catastrofă nucleară" — se arată in încheierea articolului.
o formalitate, de Ia oricare unitate ■C.E.C. sau unitate poștală care e- fectuează operații pentru C.E.C.; obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri sint instrumente de economisire la purtător, iar sumele depuse pe acest instrument de economisire practic și avantajos se pot restitui oricînd la cerere, la oricare unitate C.E.C, sau unitate poștală din mediul urban sau rural.Este important de reținut că în primele zece zile ale fiecărei luni, obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri se pot procura la valoarea lor nominală. iar tragerile la sorți pentru atribuirea cîștigurilor in bani, a căror valoare este cuprinsă intre 50 000 de lei și 800 de lei. sînt. organizate de Casa de Economii și Consemnațiuni in ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

prafului, echipate cu saci de hîr- tie care permit exploatarea igienică a acestora, aspiratoarele AP 20 S și AP 10 întrunesc toate calitățile unor produse de folosință îndelungată. Dotate, ca accesorii, cu < perie complexă pentru curățirea i suprafețelor plane, perie triun- I ghiulară pentru bibliotecă și mo- i bilă in genere etc, duză îngustă pentru spații greu accesibile (calorifere). duză lată pentru tapițerie, îmbrăcăminte groasă, un tub flexibil. două bucăți țevi prelungitoare și cu piese de rezervă (trei și, respectiv, patru saci de hîrție filtru, două perii cărbune), câle două tipuri de aspiratoare, realizate după toate rigorile tehnicii moderne in domeniu, se pot procura, la prețuri accesibile, din magazinele și raioanele de specialitate ale comerțului de stat, din Ca- . pitală și din țară. (Marta Cuibuș).DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® GHIVECE DIN... CELULO

ZĂ. O originală tehnologie de fabricare a ghivecelor pentru răsaduri a fost elaborată prin colaborarea unor chimiști și biologi bulgari. Obținute dintr-un material i pe bază de celuloză, noile ghivece sint : protejate, în exterior, de un strat alcătuitț dintr-un polimer sintetic special care le i conferă rezistență la repetatele stropiri * aplicate in sere. La plantarea definitivă, i in sol. a răsadurilor, nici vorbă ca acestea■ să fie scoase din ghivece. Pur și simplu' se înfundă respectivele ghivece, cu răsaduri cu tot. in pămin.t, după două-trei sâptămini ele dezagregindu-se. cu degajare de substanțe nutritive pentru plante — azot, fosfor, microelemente ș.a. Plantarea împreună cu acest „culcuș" protector permite ca rădăcinile răsadurilor să rămină intacte, scurtîndu-se astfel considerabil perioada de adaptare a acestora, de u~,d® și ajungerea mai rapidă Ia maturitate și' o productivitate sporită. Noile ghivece sint ușoare, deci ușor de transportat, iar intitulată

dată fiind soliditatea lor, este posibilă și plantarea mecanizată a răsadurilor.
• O NOUĂ IPOSTAZĂ A LUI 

HEFAISTOS. Cercetători de la Institutul de metalurgie din Dnepropetrovsk au inițiat o metodă nouă de prelucrare a metalelor, valorificind proprietatea acestora de a „crește" in volum, In mediu de hidrogen. Pentru a obține respectiva „creștere", care poate ajunge la de cinci ori volumul inițial, ei încălzesc, ciclic, bucata de metal, la temperaturi cuprinse intre 850 și 950 de grade Celsius, într-un recipient conținind hidrogen. Se deschide astfel calea aplicării in industrie, de către discipolii moderni ai lui Hefaistos, zeul metalurgiei, in antichitate, a unei tehnologii mai eficiente pentru prelucrarea metalelor și a aliajelor acestora.
• EXPOZIȚIA HALLEY. La Tokio s-a deschis, recent, expoziția internațională „Cometa Halley" care conține

exponate oferite de diferite țări ale lumii referitoare la studierea acestui interesant corp ceresc. Printre exponate se află as- trolabul și telescopul astronomului englez Hush, care a calculat, cu un secol înaintea lui Edmund Halley, traiectoria cometei. De asemenea, expoziția conține aparatură modernă dirijată electronic, destinată studierii cometei, in cadru] experimentelor științifice din 1986, cind aceasta se va afla la cea mai apropiată distanță de Pămînt.
® APĂ DE MARE POTABILĂ.Specialiști din cadrul Centrului nipon de fabricare a sistemelor de aprovizionare cu apă au pus la punct o nouă metodă de desalinizare a apei de mare, apreciată a fi una din cele mai economicoase cunoscute pină in prezent. Ce-i drept, noua metodă pornește de la una demult cunoscută, cu consum mare de energie, respectiv zată pe fenomenul de depunere a sării fundul unui recipient, atunci cind apa 

rată Îngheață, inginerii japonezi au folosit ca element de răcire gaze naturale lichefiate. în instalația experimentală, cu □

productivitate zilnică de 10 tone de apă potabilă, construită lingă Tokio, gazul este introdus direct în recipientul eu a.pă de mare. Evaporindu-se, cl modifică temperatura apei, provocînd cristalizarea acesteia. în continuare, gheața se introduce intr-un separator, în care cristalele de apă dulce se despart de cristalele de sare, fiind apoi dirijate spre recipiente diferite.

U.

dar bane să-

® PROTEINE DIN REZIDUURI 
AGRICOLE, Un bun înlocuitor al turtelor de soia, in alimentația animalelor, se dovedesc și extractele de proteine obținute, printr-un nou procedeu elaborat de cercetători ai Universității din Wisconsin, S.U.A., din plante verzi și anumite reziduuri agricole (lucernă. trifoi, resturi de graminee. frunze de morcovi, teci de mazăre etc.). Sucul brun obținut ca produs secundar poate fi folosit ca îngrășăminl. Pentru ca un număr cit mai mare de a- gricultori să-și poată asigura, prin mijloace proprii, necesarul de proteine pentru alimentația animalelor, rămine să se trea-

că la fabricația de serie a mașinii concepute in acest scop. Este vorba de un echipament cintărind cinci tone, care cuprinde, în principal, un dispozitiv de macerare și o presă.
® DIAGNOSTICARE INEDITĂ.Un grup de cercetători scoțieni au ajuns la concluzia că analiza aerului expirat din plămîni poate constitui o sursă de diagnoză deosebit de relevantă pentru numeroase boli. Potrivit metodei elaborate de a- ceștia, pacientul trebuie să inspire o pulbere special preparată, iar apoi să expire de cîteva ori intr-o pungă de plastic. Inițiatorii metodei susțin că analiza aerului expulzat oferă o imagine clară asupra modificării schimburilor de substanțe in căile respiratorii, permițind astfel deter- ' minarea bolii de care suferă pacientul, relevă ziarul britanic ..The Guardian".
® ADEVĂRATA CAUZĂ

DISPARIȚIEI DINOZAURILOR?înultima vreme a cunoscut o largă răspîn-A

dire ipoteza potrivii căreia dispariția, în masă, de pe Pămînt, a dinozaurilor și a altor animale, la sfirșitul mezozoicului, s-ar fi datorat unor c.auze de natură cosmică. Dar descoperiri recente, efectuate pe teritoriul R.P. Mongole, arată că n-au fost încă studiate suficient de temeinic condițiile terestre existente in acea perioadă, cind s-au produs evenimente tectonice și erupții vulcanice de mare anvergură, de natură să schimbe puternic condițiile de climă și cele geochimice, poluînd apa și hrana acestor reptile mari. Concentrația de elemente rare din mediul lor de viață s-ar fi putut apropia sau chiar atinge limita critică pentru organismele vii. O confirmare a acestei ipoteze pare să o constituie compoziția chimică a oaselor și cojilor de ouă de dinozauri descoperite, recent, in podișul Gobi. Conținutul lor de thoriu, bunăoară, atinge chiar 0,37 la sută, ceea ce Înseamnă o concentrație de aproape 80 de ori mai mare față de media actuală a acestui element în scoarța terestră.
fOBRIZOXURILE'WWAOO:

putere.de


T O O 
oo o OOiO J p®

ț> oo.O J

Q 
c

oo®®
op.

A»

O OC O
O
o o o t> o

•
° La?

te|
%1 om

o® <
O o

>COi

„O O j o di

O J
0 O.

I

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELORSă fe înlăturată primejdia nucleară,
tragedia de la Hiroshima să nu se mai repete!

r-OOj
0.0 4 >01

Ol
r OOM)®'Fo oosfflb «fc ,
• w

Dezvoltarea colaborării economice româno-zambiene
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ORIENTUL MIJLOCIU

HIROSHIMA: Impresionantă adunare la Monumentul 
„Parcul Păcii"Prezent la aceste ceremonii, premierul nipon, Yasuhiro Nakasone, a declarat : „Doresc cu tărie, în calitate de prim-ministru al singurei națiuni din lume care a avut de suferit de pe urma catastrofei armelor nucleare, ca acesta să fie ultimul loc unde armele nucleare au produs distrugeri, iar în lume să se instaureze pacea eternă".De asemenea, s-au organizat concerte comemorative, iar sub bagheta celebrului dirijor Leonard Bernstein a fost Interpretată lucrarea compozitorului nipon Tomiko Kojiba Intitulată „Requiemul Hiroshimei".Intr-un mesaj adresat primarului Hiroshimei cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la bombardamentul atomic asupra acestui oraș, șefii de stat și de guvern din India, Argentina, Mexic, Tanzania, Suedia și Grecia și-au reafirmat angajamentul lor în favoarea păcii și dezarmării nucleare. Ei au cerut din nou instituirea unui moratoriu asupra experiențelor cu armele nucleare și asupra producerii și desfășurării de arme nucleare, care să fie urmat de o dezarmare generală, sub egida Națiunilor Unite.

Memorial dinHIROSHIMA. — La Hiroshima, la Monumentul Memorial din „Parcul Păcii", a avut loc o adunare închinată memoriei victimelor bombardamentului atomic de acum 40 de ani, care s-a soldat cu 200 000 de morți.La ora 8,15 - momentul în care s-a produs explozia primei bombe atomice - cei peste 50 000 de oameni veniți din toate colțurile țării ’și de peste hotare, adunați în „Parcul Păcii" și în împrejurimi, au păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor bombardamentului atomic de la 6 august 1945. Participanții la adunarea comemorativă au depus flori la Monumentul Memorial, ridicat chiar pe locul epicentrului exploziei primei bombe atomice, unde se păstrează numele celor căzuți ca urmare a bombardamentului sau a radiațiilor. In prezența miilor de participant — între care și 13 000 de „hibakusha", supraviețuitori ai bombardamentului — primarul orașului, Takeshi Araki, a adăugat, pe plăcile memorialului, încă o listă de 25 410 persoane, care au încetat din viață in acest an ca urmare a maladiilor provocate de radiații.

R. P. Chineza își reafirmă 
atașamentul 

la cauza dezarmăriiBEIJING. — R. P. Chineză este hotărîtă să-și asume răspunderile care îi revin, în cadrul eforturilor vizînd interzicerea completă și distrugerea tuturor armelor nucleare — se afirmă tn mesajul de răspuns al de Stat al Ziyang, la Consiliului țiilor victimelor bombelor atomice și cu hidrogen (Nihon Hidankyo), informează agenția China Nouă. Zhao Ziyang relevă că R. P. Chineză se opune cursei înarmărilor de orice fel, că ea nu va folosi niciodată prima arma nucleară, nu va proceda la proliferarea sau desfășurarea acesteia în alte țări. Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze accentuează, totodată, a- supra necesității adoptării unor măsuri concrete, în vederea creării condițiilor pentru întrunirea unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor țărilor posesoare de arme nucleare, la care să se ia în discuție reducerea, interzicerea Si distrugerea completă a acestor arme.

premierului Consiliului R. p. Chineze, Zhao scrisoarea președintelui japonez al Organiza-

Adunare comemorativa 
la Moscova

ATENA: Conferința internațională 
a mișcărilormișcării pentru la Atena cu tema actualele

Sub egidaIa Acropole și civilizație", o conferință

LUSAKA 6 (Agerpres). — La Lusaka s-au desfășurat lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-zambiene de cooperare economică și tehnică. Lucrările au fost conduse, din partea română, de Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare, iar din partea zambiană de Luke Mwananshiku, ministrul finanțelor și planificării. Protocolul sesiunii și acordurile semnate cu acest prilej prevăd măsuri pentru intensificarea schimburilor și a cooperării economice dintre România și Zam-

bia în domeniile mineritului, agriculturii, industriei și al de interes reciproc.*•Secretarul general Unit al Independenței Zambia. Grey Zulu, l-a primit pe președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno- zambiană de cooperare economică și tehnică. In cursul convorbirii care a avut loc au fost relevate bunele raporturi de prietenie și cooperare româno-zambiene.

altor sectoare
al Partidului Naționale din

Declarații privind moratoriul 
asupra experiențelor nucleareWASHINGTON 6 (Agerpres). — In cursul unei conferințe de presă, președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, a declarat că S.U.A. nu se alătură inițiativei Uniunii Sovietice privind instituirea unui moratoriu asupra experiențelor nucleare. El a declarat că Statele Unite ar fi dispuse să respecte un moratoriu permanent asupra experiențelor nucleare, dar numai după ce își vor încheia propriul lor program de experiențe nucleare — informează agențiile U.P.I., A.P. șl France Presse.Președintele Statelor Unite a declarat, totodată, că bombardamentele atomice efectuate cu 40 de ani in urmă de aviația americană împotriva orașelor nipone Hiroshima și Nagasaki au fost necesare pentru a

evita pierderi grele în rîndul forțelor americane.
★Relatlnd declarațiile președintelui S.U.A., agenția T.A.S.S. subliniază : „Prin declarația sa privind respingerea propunerii sovietice, R. Reagan a confirmat că Statele Unite nu vor să se ajungă la o înțelegere asupra unei probleme atit de importante cum este încetarea experiențelor cu arma nucleară. Iar aceasta înseamnă că scopul politicii S.U.A. îl constituie modernizarea armelor nucleare, acumularea de asemenea arme și o cursă continuă a înarmărilor. Președintele Reagan nu a putut oferi nici un fel de argumente convingătoare pentru a justifica respingerea propunerii U.R.S.S.".

Regimul rasist sud-african intensifică represiunile 
împotriva populației de culoare

• Noi ciocniri in Liban @ Reuniune a Comitetului Executiv al 
O.E.P. • Pregătiri în vederea reuniunii extraordinare arabe la 

nivel înalt © Contacte politico-diplomatice(Agerpres). — în secto- „zone de securitate", forțele israeliene în su-BEIRUT 6rul așa-zisei instituită de dul Libanului, au avut loc lupte intre „elemente înarmate aparținînd mișcării șiite Amal" și soldații israe- lieni — transmit agențiile internaționale de presă, citind un purtător de cuvînt militar de la Tel Aviv.Ciocnirile, desfășurate în apropierea satului Majdel Silim, calificate drept cele mai mari din iunie pină acum, s-au soldat cu moartea a trei luptători ai mișcării Amal și a doi militari israelieni.Marți, în localitatea Chtaura, din Valea Bekaa, a avut loc o reuniune a unor personalități politice libaneze, în vederea constituirii unui Front de unitate națională și adoptării unui program politic care să contribuie la reglementarea crizei prin care trece Libanul, informează agențiile internaționale de presă.Printre participanții Ia reuniune, desfășurată cu ușile închise, s-au aflat Walid Joumblatt, liderul Partidului Socialist Progresist, Nabih Berri. liderul organizației politico- militare Amal, Munir Abu Fadhel, vicepreședintele Camerei Deputați- Ior, precum și un reprezentant al primului ministru Rashid Karame.

regiune. De asemenea, a fost analizată situația taberelor de refugiați palestinieni din Liban.RABAT 6 (Agerpres). — La Casablanca a avut loc o întîlnire a miniștrilor de externe dintr-o serie de țări arabe consacrată pregătirii reuniunii extraordinare arabe la nivel îrialt, programată să înceapă la 7 august în acest oraș marocan — 
transmit agențiile internaționale de presă.Participanții au hotărit să avanseze o listă de propuneri pe care Marocul, țara gazdă, să o prezinte în cadrul primei ședințe a reuniunii la nivel înalt, au declarat surse diplomatice, citate de Reuter. Una dintre principalele propuneri privește crearea unui comitet de conciliere, care să contribuie la clarificarea melor din cadrul relațiilor arabe.Luînd cuvîntul, secretarul al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a lansat un apel la inițierea unei acțiuni imediate pentru reglementarea diferendelor existente în lumea arabă și pentru restabilirea solidarității arabe. El și-a exprimat convingerea că absența de la reuniune a unor țări se datorează unor motive con- juncturale și trecătoare.

proble- inter-general

ATENA. „Apelul de pace, viață a avut loc _ _________„învățămintele istoriei și obiective ale mișcării pentru pace", la care au participat reprezentanți ai organizațiilor și mișcărilor pentru pace din țări europene, inclusiv România, precum și din S.U.A. și Japonia.în deschiderea lucrărilor conferinței au luat cuvîntul președintele mișcării „Apelul de la Acropole", Michail Stathopoulos, rectorul Universității din Atena, și primarul acestui oraș, Dimitris Beis, care au evidențiat obiectivele mișcării elene pentru pace — înlăturarea armelor nucleare din Grecia, din Balcani și din întreaga Europă, o- prirea militarizării spațiului mic, salvarea omenirii de la cataclism nuclear.în cadrul dezbaterilor care au avut loc s-a procedat la un schimb de păreri cu privire Ia evaluarea •
cos- un

pentru paceactualei situații Internaționale și rolul organizațiilor și mișcărilor pentru pace în lupta forțelor progresiste, democratice, a popoarelor pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la adoptarea de măsuri concrete de dezarmare.Lucrările conferinței au reliefat hotărîrea organizațiilor și mișcărilor pentru pace de a-și intensifica și diversifica acțiunile în vederea asigurării păcii în Europa șl in întreaga lume.
★La Atena a avut loc o mare manifestare pentru pace, cu participarea a mii de locuitori ai capitalei Republicii Elene, care — for- mînd un „lanț uman" în jurul A- cropolei — s-au pronunțat împotriva războiului nuclear, pentru înlăturarea armelor nucleare din Balcani, din Europa șl din întreaga lume, pentru salvarea de la distrugere a cuceririlor geniului u- man, pentru salvgardarea păcii, vieții și civilizației pe planeta noastră.

MOSCOVA. în memoria victimelor primului bombardament atomic asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, Ia Moscova a avut loc o adunare Ia care s-a relevat că forțele păcii sînt suficient de puternice pentru a se opune celor care împing omenirea spre prăpastia unui război.
Demonstrații 

antirăzboinice în S.U.A..WASHINGTON. In Statele Unite memoria victimelor primelor bombardamente atomice de la Hiroshima și Nagasaki — de la care s-au împlinit 40 de ani — este cinstită prin numeroase demonstrații, mitinguri și marșuri ale păcii, la care participă mii de persoane. Astfel de acțiuni au fost organizate in zeci de orașe de pe întinsul Statelor Unite, de la Oceanul Atlantic pînă la Pacific.
Pentru preîntîmpinarea

în EuropaInstala o nucleare vest-ger-
unui dezastru nuclear

BONN. — Decizia de a nouă generație de arme americane pe teritoriul man a dus la acumularea unei forțe de distrugere mai mare de 20 000 de ori decît cea a bombei atomice care a distrus orașul japonez Hiroshima in urmă cu patru decenii, a declarat Juergen Bernd Runge, președintele mișcării Forumu-

lui pentru pace cu sediul Ia Bonn, citat de agenția U.P.I. El a atras atenția că există pericolul ca Bonnul să devină centrul unui dezastru nuclear „Euroshima" și a chemat pe toți cetățenii vest-germani să acționeze pentru ca țara lor să nu mai fie implicată Intr-un nou război.

„Săptămîna de luptă 
pentru pace" 
în PortugaliaLISABONA. — Sub lozinca „Pentru apărarea păcii nu vom permite repetarea Hiroshimei", la Porto s-a deschis Săptămîna luptei pentru pace, consacrată împlinirii a 40 de ani de la bombardamentele atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki și comemorării victimelor acestora, relatează agenția T.A.S.S.

PRETORIA 6 (Agerpres) — Autoritățile rasiste de la Pretoria au recurs la o amplă mobilizare de forțe polițienești și militare în încercarea de a împiedica, funeraliilor a represiunii în Daveytown, la Johannesburg. Efectivele polițienești și militare au blocat complet această așezare locuită de populația de culoare, unde sute de persoane, sfi- dind interdicțiile impuse prin starea excepțională, au luat parte la funeralii.Incidente între poliția rasistă și demonstranți de culoare s-au produs și la Peritona, lîngă Johannesburg, și Lamontville, lîngă Durban.Intensificarea represiunilor la care este supusă populația de culoare în condițiile stării excepționale este ilustrată chiar de comunicatele politiei, prin care se anunță că în ultimele două săptămîni au fost arestate 1 429 persoane. Printr-o decizie anunțată de Ministerul de Interne de la Pretoria, a fost rioada de detenție a rați în virtutea stării
★Poliția rasistă sud-afrlcană a a- restat mal mulți membri ai familiei liderului mișcării antiapartheid. Nelson Mandela, condamnat la închisoare pe viață, în cursul unei percheziții la locuința din Brandfort a soției sale, Winnie Mandela, relatează a- genția France Presse. Potrivit agenției, Winnie Mandela se afla la Johannesburg în momentul în care forțele polițienești au pătruns în locuință lansind grenade cu gaze lacrimogene înainte de a proceda la arestări.

marți, desfășurarea patru victime ale aglomerarea urbană 48 kilometri est de

prelungită pe- celor încarce- excepționale.

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). — într-o declarație difuzată Ia Dar Es Salaam, Congresul Panafrican din

La încheierea reuniunii ministeriale de la Delhi a „Grupului celor 77“

Noi argumente pentru întărirea colaborării
țărilor în curs de dezvoltare

Azania (P.A.C.) și-a exprimat sprijinul față de hotărîrea minerilor sud- africani de a declara o grevă generală la 25 august. După cum s-a mai anunțat, în urma unei ample consultări a membrilor săi. Uniunea Națională a Minerilor (N.U.M.), un puternic sindicat numărînd 230 000 de persoane, a votat recent în unanimitate declanșarea unei greve generale în cazul în care cererile vi- zînd îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și viață nu vor fi satisfăcute. Declarația P.A.C. apreciază această decizie drept una dintre cele mai Importante adoptate pină în prezent de vreun sindicat din R.S.A.

TUNIS 6 (Agerpres). — La Tunis a avut loc o reuniune a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, sub conducerea lui Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P. Au fost examinate probleme care urmează să fie abordate la reuniunea extraordinară arabă ,1a nivel înalt de la Casablanca, informează agenția qata- reză de știri QNA, citată de Taniug. Comitetul Executiv a adoptat, totodată, decizii privind poziția O.E.P. asupra unor probleme legate de eforturile de pace în Orientul Mijlociu, acțiunea comună iordaniano-palesti- niană pentru restabilirea păcii in

CAIRO 6 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a primit pe John Whitehead, secretar de stat adjunct al S.U.A. Au fost discutate situația din Orientul Mijlociu și perspectivele de pace în regiune — s-a anunțat oficial la Cairo.După întrevedere, John Whitehead a declarat ziariștilor că guvernul american dorește să obțină date suplimentare în legătură cu reuniunea arabă la nivel înalt de la Casablanca (Maroc) și despre continuarea inițiativei regelui Hussein al Iordaniei privind problema palestiniană — transmite agenția U.P.I.
Tendințe de creștere a schimburilor comerciale mondiale

Evoluția complexului 
orbital sovietic

MOSCOVA « (Agerpres). — Cos- 
monauții sovietici Vladimir Djanibe- 
kov și Viktor Savinîh desfășoară o 
amplă activitate pe orbita circumte- 
restră, transmite agenția T.A.S.S. In 
cele două luni de tind se află in 
spațiul cosmic, ei au efectuat o serie 
de activități complexe la bordul lui 
„Saliut-7". La 5 august echipajul a 
făcut noi cercetări geofizice, utile 
diverselor ramuri ale economiei na
ționale, fotografiind diferite regiuni 
ale Uniunii Sovietice.

Zborul complexului orbital 
„Saliut-7" — „Soiuz-T-13" — 
mos-1 669“ continuă normal, 
sănătății cosmonauților este 
relevă T.A.S.S.

pilotat 
„Cos- 

Starea 
bună,

Naveta spațială 
„Challenger” 

și-a încheiat misiunea
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Naveta spațială americană „Challen
ger" și-a încheiat marți seara noua 
misiune orbitală, aterizind la ora 
19,45 GMT la baza aeriană Edwards, 
din California, relatează agențiile 
A.P., U.P.I. și France Presse. Zbo
rul orbital al navetei a fost prelun
git cu o zi pentru a recupera ră
mânerile !n urmă cauzate de defec
țiunile înregistrate la sistemul de 
orientare- și fixare a telescoapelor 
de la bord asupra obiectivelor stu
diate, ceea ce a făcut imposibilă 
utilizarea principalului telescop des
tinat observării timpului magnetic 
al Soarelui.

Echipajul navetei a fost constituit 
din șapte astronauți, comandați de 
Gordon Fullerton.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — După trei ani de regres, comerțul mondial a înregistrat o creștere în 1984, relevă statisticile publicate luni de Fondul Monetar Internațional. Se precizează că s-a înregistrat un spor valoric de 6,1 la sută al exporturilor și de 6,5 la sută al importurilor. Potrivit experților F.M.I., citați de agenția menționată, contracția schimburilor economice mondiale, care, începînd din 1981, s-a făcut simțită timp de trei ani, a coincis

cu fenomene cum artificială raport cu cidentale, practicilor varea datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare. In pofida ameliorării înregistrate anul trecut, impactul unor astfel de factori continuă să se facă simțit, existînd pericolul unui nou regres al schimburilor comerciale mondiale, ceea ce relevă necesitatea înlăturării acestor factori.

sînt creșterea a cursului dolarului în principalele monede oc- înmulțirea măsurilor și protecționiste și agra-

PREOCUPĂRI ENERGETICE
Robot — adminis- 
surselor de energie (Agerpres). — După cumITALIA : 

trator alROMA 6 transmite agenția A.N.S.A., specialiștii italieni au creat un robot original care administrează sursele de energie.Robotul asigură remedierea operativă a unor defecțiuni în sistemul de încălzire a locuințelor și economisirea energiei termice.
U.R.S.S. : Operații de 

modernizare a turbinelor 
Ia hidrocentraleMOSCOVA 6 (Agerpres). — Centrala hidroelectrică de pe rîul Nurek este cea mai mare de acest fel din Tadjikistanul sovietic, relatează agenția T.A.S.S. Capacitatea celor nouă blocuri energetice ale centralei este de 2,7 milioane kW. în perioada lucrărilor de reparații și întreținere, specialiștii sovietici au efectuat modernizări ale turbinelor instalate, obținînd o creștere de 10 la sută a capacității fiecăreia dintre ele. Pînă în prezent au fost efectuate asemenea modernizări la trei turbine, urmînd ca la terminarea operațiunilor centrala să ajungă la capacitatea de 3 milioane kW.

Journal", In insula Saktirajima sisteme acționate de energia solară asigură funcționarea unei fîntîni arteziene, iluminatul străzilor și funcționarea ceasornicelor de pe străzi. Sint doar unele din modalitățile de utilizare a surselor neconvenționale da energie, deoarece, scrie revista, unele clădiri mari din insulă sînt încălzite cu ajutorul panourilor solare.Aceleași imagini pot fi văzute și în centrul prefecturii Kagoshima, care se află printre primele in promovarea noilor tehnologii.

JAPONIA: Utilizări multiple 
ale panourilor solareTOKIO 6 (Agerpres). — După cum relatează „The Japan Economic

EGIPT: Noi termocentrale 
în construcțieCAIRO 0 (Agerpres). —» Printre proiectele de termocentrale aflate In diferite faze de execuție în Egipt se numără și cea din Sinal care va utiliza drept combustibil cărbunele din zonele apropiate. Prin construirea termocentralei se vor face economii la importul de cărbune de 50 milioane dolari anual, relevă agenția M.E.N.De asemenea, In baza orientărilor de dezvoltare a sectorului energetic al țării vor fi întreprinse măsuri de creștere a capacității de producție a termocentralelor existente. In cadrul unor preocupări asemănătoare urmează să fie construite patru micro- hidrocentrale la Fayyum.Dimensiunile reale ale crizei economice mondiale, și îndeosebi dificultățile cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare — Încetinirea sau stagnarea activității productive, deteriorarea termenilor de schimb, accentuarea pro- tecționismului șl discriminărilor comerciale, probleme financiare, în special datoria externă — nu pot fi estompate de relansarea economică internațională intr-un număr restrîns de state industrializate, care resping negocierile economice globale, în vederea unor soluții reciproc acceptabile.în fața acestor stări de lucruri, țările în curs de dezvoltare încearcă, prin întărirea solidarității și cooperării dintre ele, să găsească rezolvări comune pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă. Sub acest unghi s-a înscris și recenta reuniune ministerială a „Grupului celor 77", desfășurată în capitala Indiei, reuniune consacrată examinării problemelor privind crearea unui sistem global de preferințe comerciale între țările în curs de dezvoltare. Sistemul, conceput ca un instrument global preferențial, menit să faciliteze importurile și exporturile reciproce, reprezintă un obiectiv major al „Grupului celor 77", inclusiv în vederea sporirii posibilităților de acțiune ale acestor state în domeniul cooperării Nord-Sud.Necesitatea realizării unui sistem global de preferințe comerciale între țările în curs de dezvoltare decurge din înseși realitățile comerțului Internațional — „amenin

țat — cum arăta primul ministru al Indiei, la reuniunea de la Delhi — 
de creșterea protecționismului 
practicat de statele industrializate", fenomen cu grave repercusiuni asupra economiilor țărilor „lumii a treia", deja grevate de datoria externă șl nivelul înalt al dobînzilor pe care-1 au de suportat. „Anul 
trecut — declara, cu cîtva timp în urmă, Arthur Dunkel, director general al Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) — 
volumul comerțului mondial a cres
cut cu 9 Ia sută, dar aceasta nu 
poate liniști, deoarece măsurile 
protecționiste sînt tot mai puter
nice, în pofida faptului că la se
siunea G.A.T.T. din noiembrie 1982

țările membre ale organizației s-au 
angajat să limiteze aceste măsuri 
și să nu aplice altele noi". De altfel, un raport înaintat' Consiliului executiv al G.A.T.T. arăta că acest proces a continuat. Astfel, potrivit acestui document, în perioada octombrie 1984 — aprilie 1985, presiunile protecționiste au crescut, relațiile economice dintre state cu- noscind noi tensiuni. Secretariatul G.A.T.T. a notificat peste 2 000 de restricții și discriminări, care merg de la închiderea completă a piețelor naționale pentru anumite produse de import pînă la formele

trecut de statele capitaliste dezvoltate in cadrul sistemului generalizat de preferințe sint tot mai mult suprimate și înlocuite cu măsuri discriminatorii, demonstrează că statele industrializate occidentale sint decise să-și păstreze privilegiile de care dispun fără să cedeze nici o poziție cîștigată în dauna țărilor rămase în urmă, datorită relațiilor inechitabile care se perpetuează și chiar se adîncesc. tn aceste condiții, lărgirea colaborării, amplificarea schimburilor comerciale între țările în curs de dezvoltare se impun ca o condi-

tn

9 Țările „lumii a treia", cel mai greu afectate de măsurile 
protecționiste © Replică la multiplele restricții și îngrădiri 
comerciale impuse de țările dezvoltate : statele în curs de 
dezvoltare își sporesc an de an schimburile reciproce © Propu
nerile României — expresie a preocupării constante pentru 

dezvoltarea unui circuit economic echitabil

cele mai disimulate de protectionism, cum ar fi, de pildă, limitarea „voluntară" a exporturilor sau argumentele în favoarea așa-zisei „ordonări" a piețelor. Consecința ? în prezent se consideră că dife
ritele forme de protectionism afec
tează aproape trei sferturi din 
schimburile economice internațio
nale.Concretizînd această apreciere de ansamblu la nivelul țărilor în curs de dezvoltare, se vede limpede că, 
deși este adevărat că volumul co
merțului mondial a crescut cu 9 la 
sută, ritm superior evoluțiilor din 
ultimii ani, exporturile țărilor in 
curs de dezvoltare au sporit doar 
cu 2 parte trem grup decît ___ , _____ , ____ ______
același tip de produs prelucrat este 
afectat de măsuri protecționiste în 
proporție de 11 Ia sută cînd pro
vine din state capitaliste dezvoltate 
și de peste 30 la sută cind este 
exportat de țările în curs de dez
voltare.Toate aceste date, ca și altele, care arată că facilitățile acordate

la sută, iar cea mai mare din acest spor — și așa ex- de limitat — revine unui restrîns de state. Mai mult atit, cifre și date arată că

ție fundamentală pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă în prezent și asigurarea progresului economic și social, prin în primul rînd pe forțe creîndu-și, totodată, pe lung, o bază mai amplă și ternică în negocierile cu dezvoltate. Tocmai de aceea este cu atit mai oportună realizarea sistemului global de preferințe comerciale între aceste țăriț așa cum a reieșit, de altfel, și din dezbaterile reuniunii ministeriale de la Delhi. Se cuvine, de asemenea, subliniat faptul că măsurile preconizate nu pornesc de pe un teren gol. Dimpotrivă. Orientarea țărilor In curs de dezvoltare spre intensificarea colaborării reciproce, ca urmare a dificultăților pe care le întîmpină în relațiile cu statele industrializate, a făcut ca, de-a lungul anilor, comerțul total între ele să înregistreze progrese semnificative. Astfel, de la 18,8 la sută în 1965, aceste sohimburi au crescut la 22,5 la sută în 1980 și la 29,7 la sută în 1983. Aceasta în timp ce ponderea țărilor în curs de dezvoltare pe piețele statelor occidentale dezvoltate a Inregis-

bizuirea proprii, termen mai pu- statele

trat o diminuare de la 74,4 la sută la 65,4 la sută. La baza ritmului susținut in care au sporit schimburile comerciale între țările în curs de dezvoltare s-au aflat și se află, desigur, progresele realizate de țările respective în dezvoltarea industrială, în diversificarea producției lor.Pornind de la importanta pe care țara noastră o acordă dezvoltării cooperării economice cu celelalte state în curs de dezvoltare, România a reafirmat, la reuniunea de la Delhi, propunerea președintelui Nicolae Ceaușescu privind organizarea unei conferințe la a țărilor în curs de care să convină măsuri tensificarea conlucrării reciproce, comună t dezvoltate, noii ordini economice internaționale.Insistând asupra necesității finalizării rapide și cu rezultate concrete, substanțiale, a negocierii sistemului global de preferințe comerciale, țara noastră a subliniat că în vederea creării unor condiții favorabile în acest sens ar fi necesar ca, in perioada premergătoare intrării în vigoare a sistemului de preferințe preconizat, țările participante să depună toate eforturile pentru a facilita schimburile reciproce.In același timp, în vederea unei reale relansări a economiei mondiale, în ansamblul său, România a reiterat necesitatea asigurării unor soluții viabile pentru înlăturarea poverii datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, concomitent cu adoptarea de măsuri eficiente de combatere a protecțio- nismului, de eliminare a oricăror discriminări, a condiționărilor economice și politice în relațiile dintre state.Sînt acțiuni și propuneri determinate de preocuparea constantă a României de întărire a colaborării cu țările in curs de dezvoltare, în eforturile pentru depășirea actualei crize și crearea condițiilor necesare realizării unor schimburi economice internaționale echitabile, în folosul tuturor statelor lumii.

nivel înalt dezvoltare, pentru in- economice precum și o strategie de negocieri cu statele , In vederea Instaurării

Valentin PAUNESCU
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I
ACORD. La Varșovia a fost semnat un acord de cooperare intre Uniunea Centrală a Cooperației Agricole Poloneze „întrajutorarea țărănească" și Federația pe întreaga Chină a cooperativelor de aprovizionare și desfacere. Acordul are ca scop Întărirea colaborării între părți și schimbul reciproc de experiență.

tară a fost nevoită să recunoască falsitatea ei și să ordone arestarea celor trei ofițeri de poliție vinovați de omucidere.

REMANIERE MINISTERIALĂ. Președintele Ecuadorului, Leon Febres Cordero, a procedat Ia o remaniere parțială a guvernului, de- semnînd noi titulari la Ministerul Muncii (Jorge Egas) și la Ministerul Bunăstării Sociale (Ernesto Velasquez).

PRECIZARE. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a confirmat, într-o conferință de presă ținută la Casa Albă, că porțiunea de piele iritată îndepărtată de la baza nasului prin- tr-o intervenție chirurgicală ușoară a fost un carcinom, respectiv o formă frecventă de cancer al pielii, adăugind că nu este necesar un tratament ulterior.

legate de „depistarea" acestei categorii de copii, specialiștii pre- zenți vor discuta problemele de ordin social pe care acești copii le creează. Unii dintre ei sint sau devin excesiv de timizi sau hipersensibili. De asemenea, spun specialiștii, asemenea copii se plictisesc în clase sau devin aroganți și de regulă sint izolați de către ceilalți colegi. I

REUNIUNE. La Montreal s-au întrunit experți din 30 de țări pentru a lua în dezbatere mijloacele de evitare a deturnărilor de avioane și actele de sabotaj. Specialiștii examinează, din punct de vedere tehnic, normele obligatorii și practicile recomandate celor 156 de state privește

FRONTUL NAȚIONAL DE ELI
BERARE DIN UGANDA — F.N.E.U. (mișcare de opoziție armată) a anunțat la Londra că respinge oferta făcută forțelor de rezistentă de noul șef al- statului, generalul Tito Okello, de a participa la consultări asupra viitorului țării.

membre ale O.A.C.I. în ce securitatea zborurilor.
PRESIUNEA MASELOR

L

SUB
POPULARE, trei polițiști chilieni au fost arestați în orașul Concepcion, in cadrul unei acțiuni inițiate de guvern pentru depistarea abuzurilor la care s-au dedat, în ultimele zile, forțele represive împotriva liderilor politici democrați. O anchetă se află în curs pentru elucidarea condițiilor în care a fost asasinat studentul Jose Randolph Segovia, arestat de poliție la 25 mai și găsit apoi mort pe o faleză. Versiunea inițială viza o sinucidere, dar, în prezent, justiția mili-

ECHIVALENTUL NIPON AL 
PREMIULUI NOBEL. Fundația 
japoneză „Inamori", creată in 
1984 pentru a decerna echivalentul 
nipon al premiului Nobel, a anun
țat acordarea primelor sale trei 
premii pentru „Creația artistică, 
tehnologii de vlrf și științe funda
mentale". Fiecare premiu este in 
valoare de circa 190 000 dolari. Ce
remonia decernării premiilor va 
avea loc la 10 noiembrie, la Kyoto.

IN ATENȚIE : COPIII SUPRA- 
DOTAȚI. La Hamburg se desfășoară în aceste zile un congres mondial dedicat problemelor copiilor supradotați, la care participă peste 1 000 de pedagogi, psihologi, medici și părinți din circa 40 de țări ale lumii. în afara aspectelor

MARILE INUNDAJII înregistra
te in India in ultimele 10 zile au 
cauzat moartea a 232 de persoane, 
arată un bilanț dat publicității in 
capitala țării. Cel puțin 102 per
soane au pierit in districtul Idukki 
din statul Kerala din cauza unei 
alunecări de teren. Peste 600 000 de 
persoane sint fără adăpost in sta
tul Bihar (nord-est). în districtul 
Sitamarhi, cel mai afectat din sta
tul Bihar, 500 000 de locuitori sint 
complet izolați pe o rază de 200 km 
pătrați, ca urmare a întreruperii 
traficului rutier și feroviar.

LOCURILORIN APARAREA ________________
DE MUNCA. Mii de funcționari mexicani afectați de șomaj participat In ultimele zile la o serie de manifestații de protest și au hotărit crearea unui „Front pentru apărarea locurilor muncă".

au
deprd- zonăACCIDENT. Un autobuz s-a 

bușit intr-o prăpastie intr-o 
muntoasă din Piemont . (nordul 
Italiei), accidentul soldindu-se cu 
moartea a opt dintre pasageri și 
rănirea altor 32. Potrivit primelor 
constatări, autobuzul, care a încer
cat să evite intr-o curbă o coli
ziune cu un alt vehicul, a derapat, 
prăbușindu-se in prăpastie.
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