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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri

după-amiază, Ia Neptun, pe Ghulam Rabbani, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan in tara noastră. (Continuare în pagina a V-a).

Sub semnul deplinei unități a întregului popor în jurul partidului, 

al secretarului său general, al hotăririi ferme de a înfăptui 

programele de dezvoltare multilaterală a patriei, ieri a continuat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU. 
■BDNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN UNITĂTI 
INDUSTRIALE SI PE ȘANTIERE DIN IUDETUL CONSTANTĂ

Dialog fructuos de lucru, indicații prețioase data specialiștilor pe platforma Combinatului petrochimic Midia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a continuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
miercuri, 7 august, vizita de lucru la importante obiective eco
nomice din județul Constanța.

Ambasadorul Republicii Islanda

Prima parte a vizitei din această zi, la care au participat tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Tudor Postelnicu, Silviu Curticeanu, a fost consacrată examinării stadiului lucrărilor la o nouă și însemnată operă constructivă : Canalul Poarta Albă — Midia-Năvodari.Vizita a început la kilometrul 1, 
în sectorul ce se construiește 
cu participarea armatei. Pe platoul unde a aterizat elicopterul prezidențial erau aliniate forfriații de 

militari-constructori care muncesc la realizarea acestui obiectiv de importanță deosebită al economiei, noastre naționale. Pe unul din maluri, sute de marinari au înscris cu trupurile lor numele secretarului general al partidului.La coborîrea din elicopter, tovarășului' Nicolae Ceaușescu i-a fost prezentat raportul de. către generalcolonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale.O gardă alcătuită din ostași ai for

țelor noastre armate a prezentat onorul.S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.De pe un podium special amenajat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat această zonă a canalului, care pe o distanță de cițiva kilometri este deja terminat. De la această înălțime se deschide panorama noii căi navigabile in punctul său de legătură cu impunătoarea magistrală albastră Dunăre — Marea Neagră, epocală realizare a poporului nostru, dată in folosință anul trecut.în fata unor hărți s-au trecut in revistă principalele date constructive ale canalului. Lucrare' de proporții, noul drum de apă ce va străbate podișul constănțean are o lungime de 31 kilometri. Pe traseul viitorului canal vor fi construite două ecluze, una la Ovidiu, cealaltă la Midia. Ambele vor dispune, in a

monte șij aval, de porturi de așteptare. Noua cale navigabilă va fi traversată de șase poduri, trei de cale ferată și trei rutiere.Finalizarea acestei mari lucrări necesită un volum de excavații de 86 milioane metri cubi, dintre care 21 de miloane rocă dură. Numai, la ridicarea zidurilor de sprijin, in zona de creastă, pe o întindere de 11 kilometri, vor fi turnați circa 200 000 metri cubi de betoane. Adbeași impresionantă cantitate de betoane va îi turnată și la cele două ..porți" ale canalului, la ecluzele de la Ovidiu și Midia. Vor fi executate, de asemenea, ample operații de dragare, precum și alte lucrări complexe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Vasile Bulucea, că lucrările de construcție
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în ziua de 7 au
Ambasadorul RegatuluiMiercuri, 7 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în stațiunea Neptun, pe Gerard

în întîmpinarea zilei de 23 AugustPe tot cuprinsul patriei- o amplă și însuf lețitoare întrecere socialistă
A șasea platformă marină în faza de finalizareîn cinstea măreței sărbători de la 23 August, la Șantierul naval Galați s-au finalizat pregătirile in vederea cuplării. în zilele următoare, a celor două părți ale platformei de foraj marin nr. 6, în- cepindu-se totodată montajul pe cală la platforma de foraj marin

Suplimentar, 185 000 tone lignitMinerii de la Exploatarea minieră Voivozi, județul Bihor, au ridicat la 185 000 tone cantitatea de lignit extrasă suplimentar de la începutul anului," consacrind acest succes marii noastre sărbători naționale de la 23 August. Jumătate din sporul producției de cărbune l-au asigurat sectoarele Suplac, Cuzap și Budoi-Noijd, angajate intr-o însuflețită întrecere pentru ocuparea locului de fruntaș în va
Noi loturi de produse livrate la export„în prima săptărnînă a lunii august, pe porțile uzinei noastre au ieșit, in devans, 6 mari loturi de produse de înaltă tehnicitate și calitate" — ne relatează inginerul Constantin Foarfecă, secretarul comitetului de partid a! întreprinderii de rulmenți din Birlad. Sînt rulmenți expediați partenerilor de peste hotare și mașini-unelte speciale pentru prelucrarea metalelor prin așchiere destinate viitoarelor

Capacități de producție puse in funcțiuneîn aceste zile, pe șantierul de dezvoltare a întreprinderii de matrițe și piese din fontă Odorheiu Secuiesc, cofistructorii au finalizat noi și importante capacități productive. Racordate Ia circuitul economic, acestea vor spori anual capacitatea productivă a acestei reprezentative unități industriale harghitene cu 110 000 etanșări me
Produse cu performanțe superioareColectivele din unitățile industriale ale județului Sibiu au asimilat, de la începutul anului, peste 30 de noi mașini, materiale și bunuri de consuni. Consemnăm, între altele, că la întreprinderea „Balanța" din Sibiu au fost realizate, în cinstea zilei de 23 August, -noi tipuri de aparate și mecanisme de cîntărire. O importantă premieră tehnică o constituie bascula de 30 tone cu coloană de afișaj și înre

gust, la Neptun, pe Pali Asgeir Tryggvason, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de
Phirinyane Khojane, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și 

nr. 7. De reținut că, in acest an, Șantierul naval din Galați a livrat beneficiarilor 5 nave și o platformă de foraj marin. O nouă platformă a fost de curînd expediată la Constanța, iar alte vase se află în diferite stadii de execuție. (Dan Plăcșu, corespondentul „Scinteii").
tra cărbunelui bihorean. Spornicia muncii acestui harnic colectiv este reliefată și de faptul că la indicatorul producție-marfă înregistrează o depășire de aproape 60 milioane lei, la lucrările dș pregătire — 1 500 ml, în condițiile reducerii, față de nivelul planificat, a cheltuielilor totale la o mie de lei producție-marfă cu 34,7 lei, iar a celor materiale cu 11 lei. (loan Laza, corespondentul „Scinteii").
întreprinderi de rulmenți ele la Suceava și Slatina. Acest fapt de muncă este, de altfel, grăitor atît pentru impetuoasa dezvoltare a unității în cele două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, cit și pentru diversificarea profilului ei. In această perioadă, producția-marfă industrială a sporit de 21 ori, numărul țărilor în care se exportă bijuteriile noastre de oțel trecînd de 70. (Petru Ncciila, corespondentul „Scîntei. ).
canice și, respectiv, 150 tone matrițe.Printre factorii care au determinat acest succes trebuie menționate organizarea superioară a lucrărilor, întărirea ordinii și disciplinei în muncă, folosirea cu randament sporit a. utilajelor de construcții și organizarea de zile și săptămini de producție-record pe șantier. (I.D. Kiss, corespondentul „Scinteii").
gistrare pe tichet. Bascula de 30 tone, de înaltă fiabilitate, cu o precizie de cinci ori mai mare deci t a aparatelor similare, a fost realizată pe baza indicațiilor secretarului general al partidului privind intensificarea activității de creație tehnică și utilizarea pe scară largă a componentelor electronice în producția aparatelor de cîntărire. (Nicolae Brujan, corespondentul „Scinteii"). 

ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islanda in țara noastră. (Continuare în pagina a V-a).
Lesothoplenipotențiar al Regatului Lesotho in România. (Continuare în pagina a V-a).

REMT-5 — un nou robot 
industrialAcționind cu înaltă responsabilitate pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din programul de automatizare, robotizare și electroni- zare a 'producției, muncitorii și specialiștii de la întreprinderea „Electromotor" Timișoara au finalizat, împreună cu un colectiv de cadre didactice și cercetători de la Institutul politehnic „Traian Vuia", un nou tip de robot industrial denumit REMT-5. Utilaj de înaltă complexitate tehnică, conceput, proiectat și executat în întregime cu componente românești în atelierul de profil al întreprinderii timișorene, acest robot înlocuiește munca a 12 lucrători de înaltă calificare, este suplu, ușor și are un grad sporit de precizie, comparativ cu tipurile anterioare. Destinat să întregească dotarea tehnică a întreprinderii de vagoane din Drobeta-Turnu Severin. robotul REMT-5 va fi utilizat la sudarea IonjefoanelOr, operație a cărei tehnologie este elaborată tot de specialiștii din producție, cadrele didactice și cercetătorii timișoreni. 

(Cezar Ioana, corespondentul „Scinteii").
Modernă instalație 

de perforat 
pentru mineritîn cadrul amplului program, de mecanizare și automatizare a ! mineritului, specialiști ai Institutului de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare a lucrărilor de construcții și instalații pentru minereuri Deva au proiectat și realizat o instalație de perforat cu două brațe acționată electrohidraulic. După experimentarea in subteran la Exploatarea minieră Deva, instalația a fost omologată. Prin:utilizarea ei se obține o productivitate a muncii mai mare de aproape trei ori, iar consumul energetic se reduce cu 50 la sută. în același timp, instalația poate realizaj 100 metri liniari de perforare pe schimb. Realizată în trei variante — pe pneuri, cale ferată minieră și pe șenile — instalația constituie suportul mecanic al unui viitor robot de perforare destinat industriei miniere. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scinteii").

Se examinează stadiul lucrărilor !a noua cale navigabilă a'îată in construcție : Canalul Poarta Albă — Midia-Năvodari
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In adunările generale ale oamenilor muncii, organisme de conducere și decizie cu milioane de membri

COMPETENȚA, RĂSPUNDEREA, 
INIȚIATIVA MUNCITOREASCĂ 

AU CUVÎNTUL!
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Să facem ca toate consiliile, adunările generale să lucreze 
tot mai bine și tot mai bine, în așa fel incit realmente consiliul 
întreprinderii, adunarea generală a oamenilor muncii dintr-o 
unitate să fie organul de planificare, de conducere economico- 
socială, de realizare a eficientei economice, de a face ca fiecare 
întreprindere să devină o puternică forță, o puternică unitate 
economico-socială.

NICOLAE CEAUȘESCU

<*

Adunările generale ale oamenilor muncii - organe supreme 
de conducere ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, 
cadru optim de afirmare a democrației noastre muncitorești, 
revoluțiănare - se află în plină desfășurare.

In lumina exigențelor și indicațiilor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, forurile de
mocratice ale autoconducerii muncitorești sint chemate să ana
lizeze, într-un climat de principialitate, exigență și responsabi
litate muncitorească, activitatea din primul semestru al anului, 
rezultatele obținute in realizarea planului și a bugetului de ve
nituri și cheltuieli, în îndeplinirea angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. Totodată, for le revine sarcina să adopte 
programe de măsuri bine fundamentate pentru eliminarea lip
surilor semnalate și recuperarea urgentă a restanțelor, pentru 
realizarea integrală, la toți indicatorii cantitativi și calitativi, a 
planului pe semestrul II și pe întregul an 1985, spre a se asigura 
astfel o bază trainică în vederea înfăptuirii neabătute a hotări- 
rilor adoptate de Congresul al Xlll-lea al partidului.

Evidențiind din nou că oamenii muncii din fiecare unitate

poartă răspunderea pentru gospodărirea cu cea mai mare efi
ciență și dezvoltarea părții din avuția națională încredințată de 
societate spre administrare — core constituie proprietatea so
cialistă a întregului popor — la plenara comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Legile noastre și sistemul nostru prevăd că oamenii mun
cii au in administrare o parte din bogăția națională pe care 
trebuie să o gospodărească in așa fel incit să n-o piardă, ci 
s-o dezvolte, s-o facă să crească continuu".

Adunările generale ale oamenilor muncii constituie, deci, un 
prilej de puternică manifestare a răspunderii, de stabilire de 
noi căi și măsuri menite să asigure gospodărirea cu maximă 
eficiență a mijloacelor tehnice, materiale și financiare de care 
dispune fiecare întreprindere.

Prezentăm astăzi relatări ale reporterilor și corespondenților 
noștri de la adunările generale ale oamenilor muncii din cîteva 
unități industriale și de construcții-montaj.Calitatea-un obiectiv clar definit, ce trebuie controlat și măsurat riguros!

teia In planul de export pe a- cest an al întregului județ Botoșani ridicîndu-se la peste 25 la sută. Ca urmare, o bună parte din discuții s-a axat asupra problemelor privind stadiul acoperirii cu contracte a planului la export, posibilitățile de aprovizionare cu țesături, punerea mai bine în valoare a capacităților de producție, căile de creștere mai accentuată a productivității muncii și altele. Concluzia adunării generale ? 
Sarcinile pe acest an la export 
pot fi îndeplinite cel mai tirziu 
la 15 decembrie. Semnificativă este, în această privință, opinia muncitoarei Angelica Pușcașu din atelierul II B :— La aceeași concluzie am ajuns și noi în cadrul adunării generale pe atelier. Cred că sînteți de acord să considerăm îndeplinirea înainte de termen a planului anual la export ca un angajament al întregului colectiv al întreprinderii. El reprezintă răspunsul nostru muncitoresc, angajant la inflăcăra- tele îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna recentei plenare a

Comitetului Central al partidului și a activului central de partid.Abordînd problema exportu- tă a mijloacelor de transport pe calea ferată destinată întregii platforme industriale a municipiului. Reluînd aceeași idee,
DIN HOTĂRIRILE ADUNĂRII GENERALE :

® Prevederile planului anual Ia export vor fi îndeplinite 
integral, în condiții de înaltă eficiență economică, pină la 
15 decembrie 1985.

® Se va acționa energic în vederea creșterii productivi
tății muncii, prin înlăturarea deficiențelor în aprovizionarea 
cu materii prime, prevenirea defecțiunilor Ia unele mașini 
și utilaje, îndeplinirea și chiar depășirea normelor de lucru 
de către toți muncitorii.

• Se va generaliza in toate secțiile acțiunea de producere 
centralizată a reperelor mici.

• Va fi extins transportul operațional prin pachctizare, 
cu ajutorul cărucioarelor.

O Se va reorganiza atelierul mecanic și de autodotare, 
atît din punctul de vedere al spațiului afectat, cit și în ceea 
ce privește structura și numărul personalului muncitor.

Iul prin prisma livrării ritmice a produselor, economistul Ne- culai Cozlac a propus înființarea, în gara Botoșani, a unui comandament menit să se ocupe cu utilizarea cit mai eficien-
contabilul-șef al unității. Euge
nia Tcodoru, a propus adoptarea de măsuri similare și în stația de cale ferată Ungureni, de unde s-ar putea expedia produsele ce se confecționează

in orașul Săveni. In sfîrșit, numeroși participant! la dezbateri au arătaț că realizarea în bune condiții a angajamentului asumat depinde intr-o mare măsură de promptitudinea cu care furnizorii de materii prime și materiale își vor onora obligațiile contractuale. Prezenți la adunare, directorul general al centralei de resort și, respectiv, secretarul pentru probleme e- conomice al comitetului județean de partid s-au angajat să aibă permanent în vedere a- ceastă importantă problemă și să sprijine colectivul ori de cite ori este nevoie.Prin profunzimea dezbaterilor și măsurile adoptate, adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de confecții din Botoșani ilustrează convingător hotărirea unanimă a întregului colectiv de a munci cu și mai multă tenacitate și înaltă responsabilitate muncitorească, cu spirit revoluționar, pentru a îndeplini în cit mai bune condiții planul pe întregul an și angajamentele a- sumate în întrecerea socialistă. (Silvestri Aiienei).— In toate cazurile, fără excepție, calitatea lucrărilor pe care le realizăm trebuie să fie ireproșabilă — a subliniat în cuvîntul său maistrul Scverică Olaru. Nu este suficient să înălțăm hală după hală, dacă nu muncim cu aceeași grijă ca și atunci cînd le-am construi pentru noi înșine. De fapt dacă reflectăm mai profund, aceste construcții le ridicăm chiar pentru noi înșine, deoarece ele reprezintă, indiferent de mărime, o parte din avuția națională, sint un bun al întregului popor.— Deși în primul semestru am obținut rezultate bune, trebuie să spun deschis că indisciplina ne umbrește încă activitatea — și-a început intervenția sa ing. Peter Heutschy, șeful brigăzii complexe Sibiu. Am înregistrat, comparativ cu celelalte brigăzi, cel mai scăzut indice de folosire a timpului de lucru. Consider că o asemenea situație se datorează în primul rind unei îngăduințe greșit înțelese, deci slăbiciunii dovedite de conducerea brigăzii, deoarece cei care absentează nemotivat, pierd timpul pe șantier sau 11 părăsesc înainte de încheierea programului sînt, aproape sistematic, unii și aceiași. Făcîndu-ne autocritica, sîntem hotărîți să devenim intransigenți față de asemenea abateri, dar să și intensificăm munca politico-edu- cativă în rlndul oamenilor, să urmărim Îndeaproape eficiența acesteia.Iată, așadar, sugerat succint, climatul de responsabilitate muncitorească în care și-a desfășurat lucrările adunarea generală a oamenilor muncii de la ANTREPRIZA DE LUCRĂRI 
SPECIALE ȘI IZOLAȚII TEH
NOLOGICE DIN BRAȘOV. O precizare: unitatea își desfășoară activitatea pe cuprinsul a șase județe, pe șantiere de importanță deosebită, cum sint cele ale combinatelor chimice din Făgăraș, orașul Victoria și Timișoara, întreprinderii „Independența" din Sibiu sau pe cele ale unor mari obiective energetice, din agricultură și industria alimentară.înainte de a ne referi la alte probleme ridicate in dezbaterile adunării generale, menționăm că rezultatele înregistrate în primul semestru de colectivul antreprizei au fost superioare prevederilor de plan la mulți indicatori. Producția

globală de construcții-montaj a fost realizată în proporție de 108 la sută, cea industrială — de 118 la sută, productivitatea muncii — depășită cu aproape 8 la sută, iar beneficiul planificat — cu circa 600 000 lei. Un amănunt semnificativ : toate cele trei brigăzi complexe ale antreprizei au îndeplinit, cu apreciabile depășiri, fiecare dintre indicatorii de plan menționați. Iar dacă nu toate obiectivele de investiții planificate au fost puse în funcțiune la termen, în nici una dintre situații acest lucru nu poate fi reproșat activității depuse de

semnat de producție suplimentară am fi putut realiza, dacă n-am fi fost deficitari la acest capitol". „Nu stăm deloc bine cu mica mecanizare — a precizat tinichigiul Gheorghe 
Cremene. Unele dintre utilajele, sculele și dispozitivele pe care ni le livrează industria de specialitate au o fiabilitate scăzută, se defectează cu ușurință. De pildă, pe ansamblul trustului, avem aproape o mie de bormașini electrice, fabricate și livrate de întreprinderea „Electroargeș" din Curtea de Argeș, pe care, datorită calității lor necorespunzătoare, nu

DIN HOTĂRIRILE ADUNĂRII GENERALE
• Se va acționa pentru dezvoltarea capacității bazelor 

proprii de producție, astfel incit să se asigure un grad spo
rit de mecanizare și industrializare a lucrărilor.

• In scopul creșterii mai accentuate a productivității mun
ții pe șantiere, vor fi organizate noi cursuri de calificare 
și policalificare a muncitorilor.

• Pentru introducerea pe scară largă a unor materiale 
termo și hidroizolatoare noi, cu caracteristici superioare, vor 
fi executate cu aceste materiale tin număr de trei lucrări 
experimentale.colectivul antreprizei brașovene, ci cu totul altor cauze : lipsa unor utilaje tehnologice sau proiecte de execuție, ne- predarea la timp de către alte unități de construcții a fronturilor de lucru etc.în pofida acestui bilanț pozitiv, dezbaterile s-au constituit într-o analiză exigentă, în spirit critic și autocritic a propriilor neajunsuri în primul rînd. Altfel spus, ele au fost pătrunse de respectul față de muncă, față de lucrul bine făcut, de grija permanentă a acestui puternic colectiv de oameni ai muncii pentru gospodărirea chibzuită a părții din avuția națională încredințată de societate spre administrare. în tripla lor calitate, de proprietari, producători și beneficiari, constructorii brașoveni au demonstrat că își cunosc bine interesele și, mai ales, relația inseparabilă dintre acestea și interesele generale ale societății. „Timpul irosit din diferite motive in cadrul brigăzii noastre — spunea în cuvîntul său ing. 

Sorin Petrescu, șeful brigăzii complexe Brașov — ne-a diminuat practic efectivele, in tot cursul acestui an, cu o echipă de lucrători. Nu este greu de calculat ce volum în-

le putem folosi. Dar statul, societatea au investit bani în ele. Cînd vor fi recuperați, dacă nu le întrebuințăm ? Așa cred eu că ar trebui să gindim lucrurile : sub aspectul eficienței cu care folosim mijloacele pe care le avem la îndemînă. Și nu numai atît. Ar trebui să-1 invităm pe furnizor să vadă aceste echipamente la lucru și să-1 determinăm să le aducă îmbunătățirile necesare".Desigur, aria problemelor abordate de vorbitori a fost largă. Au fost aduse, practic, în discuție toate problemele esențiale de care depinde îmbunătățirea organizării producției și a muncii pe șantiere, realizarea integrală a sarcinilor de plan și a planului de puneri in funcțiune pe acest an.Inerent, nu le putem aminti pe toate. Vom stărui însă, asupra unui alt aspect. O analiză profundă și exigentă asupra muncii depuse reprezintă un lucru important. Dar și mai importante sint concluziile practice ce se desprind, măsurile concrete adoptate și, mai ales, hotărirea cu care se trece la punerea în această generală a conturat o
lor în aplicare. Or, privință, adunarea oamenilor muncii a largă deschidere

spre perspectivă. Bazată, în primul rînd, pe certitudinea constructorilor brașoveni că ei înșiși dețin principalele pîrghii capabile să le sporească randamentul și eficiența muncii. „Pentru semestrul care ne stă în față, am luat măsura creșterii numărului de muncitori ce vor fi calificați la locul de muncă" — menționa maistrul Constantin Roncea. „Pornind de la volumul sporit de lucrări ce ne revine în continuare, am stabilit să grăbim terminarea atelierului propriu de producție aflat în construdr ție, să extindem producerea confecțiilor termo și hidroizolatoare mixte, să cerem în permanență proiectanților să a- dopte soluții constructive moderne și rapide" — preciza inginerul Gheorghe Roman, adjunct de șef de brigadă. Dar iată, probabil, dovada cea mai semnificativă privind .climatul de responsabilitate șl angajare care a marcat dezbaterile. Propunerea inginerului Dan Călin, directorul trustului coordonator, ca angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe acest an să fie amplificat, a fost imediat și unanim însușită de adunarea generală.Să menționăm și cîteva din problemele, cu adresă precisă, ridicate de cei prezenți :— întreprinderea de materiale izolatoare din Șimleu Sil- vaniei, producătoarea saltelelor de vată minerală, Fabrica de case din Miercurea-Ciuc, furnizorul plăcilor de stabilit, Combinatul chimic din Tîrnăveni, care realizează blocurile de gresie antiacidă, să acorde o atenție sporită încadrării acestor materiale în prevederile normativelor existente. La ora actuală, calitatea multor loturi de asemenea produse le face inacceptabile folosirii pe șantiere.— întreprinderea „Independența" din Sibiu, dar și alți beneficiari de investiții, să asigure în întregime și în timp util documentațiile de execuție, precum și celelalte condiții de lucru ce revin în sarcina lor, pentru a se preîntîmpina apariția, din acest motiv, a rămî- nerilor în urmă fice.— Pe șantiere întregul necesar motorină, astfel îneît transportul de materiale sau mecanizarea lucrărilor să se desfășoare în bune condiții.

buneInițiativele și experiențele aplicate fără rezerve, fără întîrziere!De la început trebuie arătat că adunarea generală a oamenilor muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE MATERIALE IZO
LATOARE VASLUI s-a caracterizat printr-un accentuat spirit de lucru, înaltă responsabilitate și realism în abordarea problemelor realizării planului. Rezultatele obținute pe șase luni din acest an sint, așa cum succint s-a evidențiat și în darea de seamă, foarte bune. Unitatea și-a îndeplinit integral prevederile de plan la toți indicatorii pe primul semestru al acestui an.Departe de a manifesta vreo undă de automulțumire, reprezentanții oamenilor muncii din i această întreprindere,' distinsă recent cu „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, aii efectuat o profundă analiză a activității desfășurate pentru realizarea pianului, scoțînd în evidență posibilitățile reale de care dispun pentru ridicarea în continuare a eficienței întregii activități economice.— Avem, desigur, realizări bune. Dar, în tripla noastră calitate de proprietari, producători, beneficiari, trebuie să acționăm pe toate căile, permanent și cu mai multă răspundere, atît pentru dezvoltarea și modernizarea zestrei tehnice a întreprinderii, cit mai ales pentru întărirea proprietății socialiste — spunea în cuvîntul său subinginerul Ion Popovici, șeful secției bitumare. Dispunem de un potențial productiv modern care poate fi exploatat mai eficient, în folosul tuturor. Lichidarea absențelor nemotivate, care, trebuie s-o recunoaștem, sînt încă destul de mari, ne va permite, de pildă, să utilizăm mai bine, mai ra-

i

față de gra-să fie livrat justificat deConducere eficientă - prin soluții,
• Vtermene și răspunderi precise!— Deoarece realizările obținute au fost prezentate pe larg în darea de seamă, îmi propun să mă refer la unele lipsuri manifestate în activitatea noastră. Desigur, așa cum este firesc, pentru înlăturarea lor voi face, citeva propuneri. Astfel și-a început cuvîntul maistrul 

Constantin Bălan în cadrul a- dunării generale a oamenilor muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII DIN BOTO
ȘANI. Deși colectivul atelierului II A pe care-1 conduce se situează și în primul semestru din acest an înrindul fruntașilor, maistrul n-a ocolit în cuvîntul său nici una dintre lipsurile semnalate în munca formației de care răspunde, supunînd atenției forumului autoconducerii muncitorești o serie de propuneri concrete, angajîndu-se, totodată, să participe activ șl direct la materializarea lor.. Să ne referim la una singură dintre ele : reducerea stocurilor de materii prime și materiale, destul de mari la ora actuală.Constantin Bălan s-a angajat ca, pină la 15 august a.c., aceste stocuri să fie lichidate in a- telierul său, cerînd totodată ca fiecare membru al biroului consiliului oamenilor muncii din întreprindere să răspundă de lichidarea stocului la cite un anumit material. „Numai acțio- nînd în acest mod vom demonstra că am înțeles pe deplin sarcina trasată de secretarul general al partidului, de a acționa permanent, cu hotărîre pentru buna gospodărire a în-

________________

» —treprinderii, a părții din avuția țării încredințată' nouă spre administrare" — sublinia maistrul.A fost singurul vorbitor care a procedat în acest fel ? Nicidecum ! Drept dovadă, în cursul dezbaterilor, reprezentanții oamenilor muncii au fă- ■ cut peste 50 de propuneri menite să determine îmbunătățirea, sub multiplele sale aspecte, a procesului de producție, realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an, creșterea mai susținută a eficienței întregii activități economice.O primă constatare : și la a- dunarea generală de la întreprinderea de confecții, inițiativa și spiritul de răspundere s-au dovedit încă o dată pîrghii de bază în afirmarea autoconducerii muncitorești. Fiecare participant la dezbateri și-a însoțit propunerea făcută de o prezentare detaliată a modalităților ei de punere în aplicare, sugerînd chiar și termenele optime de realizare. Astfel, Ma- Maistrul ria Birlădeanu, Mihai Tincu, 
Rodica Farcaș și Alexandru A- 
roșoaie au demonstrat limpede, pe temeiul cifrelor și faptelor, necesitatea reorganizării procesului de producție în secțiile din care fac parte, îndeosebi a activității de preparație, precum și a extinderii autocontrolului asupra calității produselor, măsură prin care urmează să fie trecuți în producție încă 20 de lucrători din cadrul compartimentului de control tehnic de calitate.

O altă constatare : în unitate, democrația dezbaterilor este dublată de o autentică democrație a faptelor, care lasă cîmp liber de afirmare ideilor novatoare, dar și asigură înfăptuirea lor întocmai. Spunea, în acest sens, muncitoarea Stela Zaharescu : „Fac aceste propuneri cu atît mai mult cu cit toate celelalte propuneri pe care le-am supus atenției in adunările generale anterioare au fost luate în considerație și înfăp-

tuite integral". într-adevăr, din raportul prezentat adunării generale de către consiliul oamenilor muncii și comitetul sindicatului a reieșit că toate cele 38 de măsuri tehnico-organizatorice și 25 de propuneri adoptate la adunarea generală precedentă au fost duse la îndeplinire.O paranteză. Aproape jumătate din producția întreprinderii de confecții din Botoșani este destinată partenerilor externi, ponderea valorică a aces-

țional mașinile din dotare, zes- - trea tehnică ce ne-a fost încredințată.Continuînd ideea, Aurica Șerban, șefa țesătorie, menționa : tudine, dacă aplicamșurile tehnice și organizatorice stabilite, dacă acționam la fiecare loc de muncă pentru întronarea unei ferme disciplina
inginera atelierului „Cu certi- toate mă-

sătura din fibre de sticlă bitu- mată. Multe dintre realizările noastre tehnice sint brevetate ca invenții și s-au născut ca urmare a aplicării măsurilor și propunerilor făcute de oameni în adunările generale. Ce eficiență au avut ele ? în primul rînd, creșterea productivității muncii, în cursul primului semestru, cu 30—35 la sută în 4

DIN HOTĂRIRILE ADUNĂRII GENERALE
• Numărul oamenilor muncii care vor urma cursul de 

perfecționare profesională in anul viitor va fi dublat.
• Pentru păstrarea calității produselor hidroizolatoare, 

care se depozitează pe orizontală și sint transportate Ia mari 
distanțe, vor fi studiate posibilitățile de realizare și intro
ducere a unui sistem de palete simple și eficiente.

Centrala industrială coordonatoare este solicitată să 
sprijine, mai substanțial și operativ, asimilarea și introdu
cerea in fabricație a noilor produse din gama materialelor 
termo și hidroizolatoare.

de producție, realizările puteau fi și mai mari. Avem o dotare tehnică puternică și am convingerea că, prin noile tehnologii elaborate chiar de colectivul nostru, putem dubla productivitatea muncii în pri- ' mii ani ai viitorului cincinal.Am creat, prin efort propriu, utilaje de mare randament, ca urzitorul pențru fire de sticlă, mașina de apretat, instalația de răcire altele, li ta te timp, sum redus de energie, precum și realizarea unor produse de calitate net superioară. De asemenea, am creat și omologat mai multe produse noi, de înalt nivel calitativ, printre care țe-

a cartonului bitumat și care au înlocuit în tota- importul și, în același au determinat un con-

din cele 7 secții ale Întreprinderii și, in plus, peste 12 milioane lei producție marfă suplimentară. Concluzia este limpede : dispunem de o dotare tehnică modernă și ne revine obligația să o dezvoltăm în continuare, să o folosim cu randament maxim, prin respectarea disciplinei tehnologice, perfecționarea proceselor de fabricație, îmbunătățirea calității produselor".Care este, în fond, resortul Intim al capacității colectivului acestei întreprinderi de a-și a- suma cu hotărîre sarcini sporite ? Desfășurarea adunării generale ne-a sugerat unul din răspunsuri. Este vorba de manifestarea activă a răspunderii personale, adevărata substanță

a muncii colective, suportul el durabil. Iar unitatea vasluiană, confruntată mulți ani cu o serie de dificultăți reale, își desfășoară activitatea cu rezultate mereu mai bune și pentru faptul că fiecare membru al acestui colectiv muncește cu mai multă răspundere, militează mai energic pentru promovarea noului, acționează stăruitor pentru realizarea planului.în acest spirit a fost abordată și problema perfecționării pregătirii tehnico-profesionale a oamenilor, subiect care a revenit stăruitor în cuvîntul muncitorului Gheorghe Arhip, al subingirierilor Aurel Dără- 
ban, Traian Ungureanu ș.a.— Calitatea întregii activități, sublinia Inginera Georgeta Nistor — este determinată de calitatea oamenilor, de gradul lor de conștiință și de pregătire profesională. Noi am făcut un salt considerabil în acest sens. Rămîne ca toate măsurile pe care le hotărîm aici să fie înfăptuite riguros, deci să le creăm lucrătorilor noștri toate condițiile pentru a-și manifesta din plin inițiativa, muncă ție, să sură acum,față de gospodărirea mai judicioasă a mijloacelor tehnice șl materiale de care dispunem.Ca o concluzie, întreaga desfășurare a adunării generale a evidențiat angajarea fermă, responsabilă a oamenilor muncii din această unitate în soluționarea problemelor majore ale realizării planului. (Petru Ne- cula).

și spiritul le cultivăm, mai mare spiritul de
puterea de de abnega- într-o mă- decît pină răspundere

Propuneri în atenția unor centrale și ministere
Anghel Rotaru, maistru la întreprinderea de țevi sudate Zim- nicea : „Mobilizați de chemările vibrante adresate de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu tuturor oamenilor muncii. întregului popor cu prilejul plenarei comune a Comitetului Central al partidu
lui și a activului central de partid, sin tem hotărîți să ridicăm nivelul rezultatelor activității noastre. Dispunem de linii tehnologice moderne, de mare randament, dotate la nivelul tehnicii de vîrf. Altfel spus, avem condiții să realizăm pină la sfîrsitul anului o producție suplimentară de 5 000 tone de țevi sudate elicoidal Angajamentul nostru va putea fi respectat dacă 
și principalul nostru furnizor de bandă laminată din oțel — 
Combinatul siderurgic Galați — își va onora ritmic și in întregime obligațiile contractuale ce-i revin. De asemenea, pentru fabricarea a 11 000 tone țevi sudate zincate, așteptate de beneficiarii noștri în semestrul al doilea din acest an. solicităm sprijinul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe în asigurarea cotelor necesare de zinc, plumb și aluminiu".

Alexandru Tîrțan, secretarul comitetului de partid de la fabrica de mobilă „1 Mai" din cadrul întreprinderii de prelucrare a lemnului Satu Mare : ...întreprinderea noastră este una dintre marile unități de profil din țară, iar ponderea producției de mobilă pe care o exportă pe piețe de mare, tradiție din Europa depășește 80 la sută din valoarea totală a producției- marfă. Avînd în vedere exigențele mereu crescînde ale partenerilor străini, consider că și activitatea*  de proiectare și cercetare trebuie să se ridice la cote noi, superioare. în prezent, ea este dispersată în cele 10 secții de producție ale întreprinderii și, in mod inerent, limitată numai la calculul consumu-

rilor sau la realizarea de desene pentru executarea prototipurilor. Este vorba deci de o fărimițare a forțelor, deși dispunem de un număr mare de buni specialiști. Iată de ce propun Centralei de prelucrare a lemnului ca la nivelul întreprinderii să se Înființeze care n-ar sector ar lemnului, țiile întreprinderii, să se realizeze noi proiecte de S.D.V.-uri, precum și pregătirea producției, seria zero, cu consecințe favorabile asupra creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție și, nu in ultimul rind, asupra diversificării produselor și creșterii performanțelor tehnico-calitative ale acestora* ’.Ing. Constantin Tănase, șeful secției filatură de la întreprinderea „Integrata" de lină din Suceava : „Cu prilejul vizitei de lucru efectuate în întreprinderea noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a indicat să dezvoltăm producția de stofe 
și. în același timp, să îmbunătățim calitatea produselor realizate. Ca urmare a acestei indicații, a fost întocmit proiectul pentru amplasarea unei instalații de carbonizat lină. După aceea au fost achiziționate utilajele necesare, urmind ca în anul 1984 să înceapă construcția halei. Dar investiția n-a fost aprobată nici pină acum. Or, instalația de carbonizat lină ne este foarte necesară deoarece contribuie direct la îmbunătățirea calității țesăturilor. Iată motivul pentru care solicităm Ministe
rului Industriei Ușoare să ne aprobe această investiție pentru anul viitor, cu atît mai mult cu cit utilajele la care mă refeream stau nefolosite de doi ani".

un sector centralizat de cercetare-proiectare, măsură necesita nici un fel de cheltuieli. în cadrul acestui urma să fie elaborate noi tehnologii de prelucrare a experimentate apoi in condiții foarte bune in sec-

Aspect din timpul desfășurării adunării generale a

, -> ■- .’■‘•mA’* K': ■ ; «kI®

oamenilor muncii de la întreprinderea „Electromagnetica" din Capitală

Pagină realizată de Cristian ANTONESCU

Foto : Eugen Dichiscanu^y
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu, împreună cu tovară 
Elena Ceausescu, în unităti industriale si pe șantiere din județul Constan

In timpul vizitei la instalația de seporare, tratare, depozitare și transfer a hidrocarburilor de la Midia-Năvodari, 
aflată în probe tehnologice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint înconjurați cu aleasă dragoste și căldură de 
odihnă Năvodaride copiii aflați in vacanță la Cor

(Urmare din pag. I) au fost atacate pe întreaga întindere a canalului. S-a evidențiat câ, pînă acum, au fost terminați 8 kilometri de canal, urmînd ca alți 10 kilometri să fie realizați pînă la sfîrșitul anului, efectuîndu-se un mare volum de lucrări de excavații. La cele două ecluze se va trece, în curînd, la montajul echipamentelor și al pieselor înglobate.Ministrul apărării naționale a raportat că militarii au realizat 4 kilometri de canal, la încă 4 kilometri lucrările fiind înzfază avansată.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- dresindu-se ■. ostașilor, i-a felicitat pentru activitatea depusă și le-a uraț succes în realizarea lucrărilor încredințate, pentru a-și aduce contribuția la darea în funcțiune a canalului în toamna anului 1986.Militarii l-au asigurat pe comandantul suprem că-și vor îndeplini la timp misiunea primită la construcția Canalului Poarta Albă — Midia-Năvodari.Kilometrul 23,500. Aici se află 
Șantierul național al tinere
tului de la Canalul Poarta 
Albă — Midia-Năvodari. In vastul amfiteatru al muncii creatoare, al educației patriotice, care îl reprezintă șantierul național al tineretului, vatră nestinsă a romantismului revoluționar, brigadieri ve- niți din toate județele țării continuă nobila tradiție a muncii.Secretarul general al partidului a fost întîmpinat la sosire de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C. Tineri brigadieri, imbrăcați în salopete albastre, purtau drapelele patriei și partidului, portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu. Toți cei prezenți au scandat „Ceaușescu — brigadierii !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, expri- mîndu-și astfel dragostea și stima, sentimentele de înaltă prețuire și de profundă recunoștință pentru condițiile de muncă și viață asigurate tinerei generații din România socialistă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit raportul de muncă al brigadierilor, care au informat, cu deosebită satisfacție; îndeplinirea sarcinii ce le-a fost trasată : finalizarea lucrărilor pe tronsonul de 4 kilometri de canal, încredințat spre execuție Uniunii Tineretului Comunist.In fata unor panouri și grafice, comandantul șantierului național al tineretului, Constantin Andrei, a informat asupra volumului de lucrări efectuate pe această porțiune de canal, unde au fost excavate 6,8 milioane metri cubi de pămint și rocă. 

s-au turnat peste 14 kilometri de rigole și grinzi din beton, au fost executate protecții de maluri pe 200 000 metri pătrați.Adresîndu-se brigadierilor, conducătorul partidului și statului le-a transmis cele mai călduroase felicitări pentru rezultatele obținute în realizarea acestei porțiuni a Canalului Poarta Albă — Midia-Năvodari și le-a urat ca și în continuare să acționeze, împreună cu celelalte grupări de forțe care lucrează la canal, în așa fel încît, în septembrie anul viitor, această lucrare să fie terminată.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a remarcat calitatea execuției, faptul că brigadierii au muncit și aici, ca și pe alte mari șantiere ale țării, cu entuziasm și răspundere.Din mii de piepturi tinere au răsunat urale și ovații, s-a scandat cu entuziasm pentru patrie și partid, pentru secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele drag .al tinerei generații din patria noastră.Următorul obiectiv al vizitei a fost 
ecluza de la Năvodari, cea mai complexă lucrare de pe întregul traseu al Canalului Poarta Albă — Midia-Năvodari, amplasată la kilometrul 25,400.Directortil general al Centralei de construcții hidrotehnice Constanța, Laurențiu Țulinghibel, a prezentat schița viitoarei ecluze. Pentru executare a fost necesară realizarea unui ecran de protecție după un procedeu nou, realizat de proiectantul lucrării — Institutul de studii și proiectări hidrotehnice, în colaborare cu ÎNCERC București, soluție a cărei adoptare a permis reducerea termenului de execuție și a prețului de cost.S-a evidențiat că ecluza va funcționa la o cădere de 2,5 m, fiind înzestrată cu un sistem de alimentare și evacuare ce evită amestecul apei sărate din Marea Neagră cu cea dulce a canalului. In acest fel este evitată sărăturarea apei din amonte, utilizată în irigații. ’Porțile ecluzei, confecționate Ia Șantierul naval Constanța, asigură economisirea a circa 500 tone material metalic de calitate superioară.Tovarășului Nicolae Ceaușescu 1 s-a raportat că prin aplicarea în practică a indicațiilor primite anterior cu prilejul vizitei la șantierul portului Constanța Sud-Agigea stațiile de betoane au fost amplasate în imediata apropiere, turnarea betonului in corpul ecluzei efectuîndu-se prin pompaj, ceea ce conduce la realizarea de economii de combustibil și de timp. >Apreciind rezultatele obținute de constructorii ecluzei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut, totodată, ca prin impulsionarea ritmului lucrărilor. prin întocmirea unui pro

gram riguros de activitate, prin mai buna folosire a forței de muncă la executarea tuturor lucrărilor, inclusiv a șenalului navigabil ce va lega canalul propriu-zis prin lacul Tașaul cu portul Luminița — destinat transportului de materii prime pentru combinatele siderurgice de la Călărași și Galați, precum și cel de lianți și azbociment de la Medgidia — să se devanseze darea în fo-. losință a noii artere navigabile Poarta Albă — Midia-Năvodari, astfel incit la sfîrșitul lunii septembrie 1986 întreaga investiție să fie finalizată.In continuare, tovarășulNicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost oaspeții 
Complexului de odihnă pen
tru copii — Năvodari, unde au fost întîmpinați intr-o . atmosferă entuziastă, sărbătorească. Un impresionant număr de pionieri și șoimi ai patriei, aliniați pe aleile complexului, au aplaudat și ovaționat îndelung, dînd expresie simțăminte- lor de aleasă dragoste și prețuire pe care cea mai tînără generație a țării le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. Glasurile tinere au scandat cu însuflețire „Ceaușescu—România ocrotesc copilăria !“, simbol al profundei recunoștințe pentru condițiile minunate de învățătură, . de pregătire pentru muncă și viață, de recreare asigurate tuturor copiilor României socialiste.La intrare, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Poliana Cristescu, de alți membri ai conducerii organizației.In cursul vizitei a fost prezentat Complexul de odihnă de la Năvodari, care găzduiește în fiecare vară numeroși pionieri și șoimi ai patriei din întreaga țară. Copiii care vin aici beneficiază de cele mai bune condiții de cazare, odihnă, moderne spații destinate bibliotecii, teatrului, precum și numeroase terenuri de sport, spații verzi, locuri de joacă. Programele de vacanță sînt bogate și variate, atractive, cu un accent deosebit pe latura educativă a activităților.Vizita a prilejuit, în același timp, o analiză a posibilităților de dezvoltare în viitor a acestui complex, la care au participat tovarășii Lina Ciobanu, președinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Nicu Ceaușescu. prim-secretar al C.C. al U.T.C., Ion Stănescu, ministrul turismului și sportului, Poliana Cristescu, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, alți factori cu răspunderi în sistemul educațional. S-a indicat ca, paralel cu mărirea capacității complexului, să se construiască noi dotări cu diferite destinații. să sporească numărul terenurilor 

de sport și spațiilor verzi, să fie diversificate și modernizate mijloacele de agrement.Vizita, o nouă și grăitoare dovadă a preocupării statornice a conducerii partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de pregătire și recreare a copiilor, a găsit un puternic ecou în rîn- dul tuturor celor aflați la odihnă Ia Complexul din Năvodari. Sentimentele lor de vie gratitudine față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au găsit și de această dată multiple și elocvente forme de exprimare. Grupuri de sportivi au executat exerciții dinamice și armonioase, în vreme ce evoluția unor formații de dans tematic sugera momente ale principalelor activități școlare. Ambianța sărbătorească a momentului a fost sporită de vioiciunea dansurilor populare.In semn de profundă dragoste șl stimă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să se prindă în horă alături de micii dansatori, imbrăcați în frumoase costume populare.De-a lungul aleilor- complexului, pionierii și șoimii patriei au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu o exuberantă manifestare de dragoste și recunoștință, expresie a sentimentelor care îi animă pe toți copii patriei.S-a vizitat în continuare Combi
natul petrochimic Midia, mo" dernă platformă industrială, care ilustrează capacitatea economiei noastre naționale de a realiza obiective industriale puternice, unde se aplică procedee tehnologice complexe, in condiții de înaltă eficiență, concepute de specialiștii din țara noastră.Cei prezenți au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu o primire entuziastă. Miile de oameni ai muncii și-au exprimat și cu acest prilej sentimentele lor de dragoste, prețuire și recunoștință față de conducătorul partidului și statului. S-a aplaudat și s-a ovaționat îndelung, s-a scandat cu putere „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii de p’e platforma combinatului, la care au luat parte tovarășii Ion M. Nicolae. vice- prim-ministru al guvernului. Gheor- ghe Dinu, ministrul industriei chimice, loan Petre, ministrul construcțiilor industriale, s-_a axat pe aspectele concrete ale îndeplinirii sarcinilor de plan, îndeosebi a . investițiilor.Subliniind că indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la precedenta vizită de lucru s-au materializat în acțiuni pentru asigurarea din timp a materialelor șl utilajelor, pentru concentrarea forței de muncă' la lucrările de construcții-montaj, directorul combinatului, ing. Con

stantin Roncea, a subliniat că, datorită creșterii ritmului de execuție a investițiilor, în ultimul an s-au aliniat la startul producției încă șapte instalații.Vizitarea instalației de cocsare a petrolului» aflată în prezent în probe tehnologice, a pus în evidență buna colaborare dintre colectivele de petrochimiști, de constructori și din întreprinderile furnizoare de utilaje și echipament în vederea executării tuturor lucrărilor la un înalt nivel calitativ. Noua capacitate, concepută și proiectată de specialiștii de la ICECHIM, încheie fluxul prelucrării petrolului, asigurînd mărirea procentuliii de gaze pentru chimizare, benzină, motorină și alte produse ce se extrag din țițeiul brut.Analiza stadiului realizării investițiilor de pe platforma combinatului a continuat la instalația de di- metiltereftalat, aflată, de asemenea, în probe tehnologice. Noua capacitate, care realizează materia primă pentru fabricarea firelor poliesterice necesare industriei ușoare, este dotată cu mașini și utilaje executate în întregime de industria noastră constructoare de mașini. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se ia măsurile necesare pentru amplasarea în județul Constanța, cît mai aproape de combinat, a unei capacități de producție a industriei ușoare, care să folosească materia primă realizată la această instalație.Petrochimiștii și constructorii s-au angajat ca, în cinstea zilei de 23 August, să pună în funcțiune cele două instalații.S-a vizitat, apoi, secția piroliză, unde urmează să se obțină etilenă, propilenă și alte produse ce vor fi prelucrate în instalațiile din cadrul "complexului petrochimic Midia și în alte unități din țară. Secretarul general al partidului a fost informat că acest obiectiv de investiții se află intr-un stadiu avansat de execuție. lucrările de construcții-montaj urmînd să fie finalizate în cursul lunii viitoare.Subliniind necesitatea terminării in cel mai scurt timp a construcției tuturor celorlalte instalații de pe platforma combinatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia măsuri pentru livrarea urgentă a materialelor, mașinilor și utilajelor necesare șantierului de la Midia, pentru asigurarea întregului necesar de forță de muncă pentru construcții și montaj. S-a subliniat importanța utilizării atelierelor de întreținere din cadrul combinatului la executarea unor utilaje și piese de schimb. Menționînd că actualele capacități pot fi exploatate la un nivel superior de eficiență, secretarul general al partidului a Indicat folosirea factorilor intensivi, îndeosebi in plan tehnologic, de sporire a producției și diversificare a fabricației prin valorificarea superioară a materiilor prime petrochimice obținute în instalațiile combinatului.

La încheierea vizitei, secretarul general al partidului a adresat felicitări petrochimiștilor și constructorilor pentru rezultatele obținute și le-a urat să finalizeze încă din acest an lucrările de construcție la întregul complex petrochimic.Miile de oameni ai muncii aflați pe platoul din fața combinatului au salutat din nou, cu multă căldură, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, au aplaudat și ovaționat îndelung, au scandat cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general.Ultimul obiectiv al vizitei a fost 
instalația de separare, tra
tare, depozitare și transfer a 
hidrocarburilor de la Midia- 
Năvodari, afIată 1" Probe tehnologice, care constituie punctul final al conductei submarine de transportat țiței și gaze de pe platoul continental românesc al Mării Negre la Combinatul petrochimic — Midia.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a - fost prezentat, de către ministrul petrolului, Ilie Cîșu, activitatea de cercetare și pregătire a exploatării zăcămintelor de hidrocarburi de pe platoul continental, precum și lucrările ce se execută în prezent pe prima platformă fixă de producție, unde a început deja forajul de exploatare cu platforma marină „Gloria". S-a relevat că moderna instalație a fost concepută și proiectată în întregime de specialiști de la Institutul de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze din Cîmpina, fiind echipată cu utilaje de înaltă tehnicitate realizate în totalitate de industria noastră constructoare de mașini.Muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de foraje și exploatarea sondelor marine „PETROMAR"— Constanța au depus eforturi susținute pentru a grăbi data la care primele cantități de hidrocarburi extrase din platoul continental românesc al Mării Negre vor lua drumul rafinăriilor țării.Secretarul general al partidului a fost informat că s-au finalizat lucrările la conducta submarină de aducțiune a hidrocarburilor de pe platforma continentală, precum și conducta terestră care face legătura între aceasta și instalația de separare, tratare, depozitare și transfer a hidrocarburilor, de unde țițeiul va fi livrat Combinatului petrochimic— Midia. Aceste lucrări de mare complexitate au fost efectuate în- tr-un timp record de colectivul Trustului de antrepriză generală de construcții și instalații speciale petroliere Ploiești, lansarea și montarea conductei submarine fiind executată în colaborare cu specialiști sovietici.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat agregatele noii instalații de separa-
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re, depozitare și transfer a cărbunilor.Apreciind nivelul tehnic la sint realizate, precum și rezt: obținute pînă in prezent in ac tea de cercetare și pregătire ploatării hidrocarburilor subn secretarul general al partidul cerut Ministerului Petrolului nisterului Geologiei să întocr pină la sfîrșitul lunii un progr punere in valoare a acest căminte de hidrocarburi, p celor mai eficiente variante c ploatare.La încheierea vizitei, adresîi celor de față — muncitori-con tori, chimiști și petroliști, al meni ai muncii — tov Nicolae Ceaușescu le-a tr< calde felicitări pentru actir desfășurată și rezultatele ok pină acum, precum și urarea obține noi succese In indep) în cele mal bune condiții a pl. pe acest an și pe întregul cil de a ajunge în cel mai scurt la extragerea petrolului de pi toul continental românesc al Negre.La plecare, o formație ale din membri ai gărzilor patriot ai detașamentelor de pregătire neretului pentru apărarea pat prezentat onorul. Pionieri și constructori au oferit tovar Nicolae Ceaușescu și tov Elena Ceaușescu buchete deMiile de oameni ai muncii pr la locul de decolare a elicopt prezidențial au dat din nou e sie. cu putere, celor mai alese timente de dragoste și ale.asă ce le poartă secretarului neral al partidului, tovar Nicolae Ceaușescu. S-a sc< din nou. „Ceaușescu — P.C „Ceaușescu și poporul !“, „Ceâu — muncitorii !“, „Stima noast mîndria, Ceaușescu — Romai „Ceaușescu — Pace !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu varășa Elena Ceaușescu au răi cu prietenie acestor calde mar tari.Mulțumind cu deosebită că tovarășului Nicolae Ceaușescu varășei Elena Ceaușescu penti ceasta nouă întîlnire cu făuritor bunuri materiale din județul stanța, primul secretar al coi tului județean de partid, Ni Mihalache. a dat glas angajam, lui tuturor celor ce muncesc în tățile economice vizitate, al țu constănțenilor de a obține rea cît mai mari in cinstea aproț aniversări a victoriei revoluție eliberare socială și națională, ant cistă și antiimperialistă de la 23 gust, pentru îndeplinirea exem; a sarcinilor de producție pe am curs și pc întregul cincinal, a o tivelor stabilite de Congresul al 1 lea al Partidului Comunist Ro
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Poporul american, împreună cu mine, vă mulțumim pentru mesajul de felicitări pe care ni l-ați transmis cu prilejul sărbătoririi aniversării Independenței noastre. Cu sinceritate,

RONALD REAGAN

r.
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE g

R.D. GERMANĂ

„AURUL" CHIBZUINȚE!
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan
(Urmare din pag. I)Ambasadorul GHULAM RABBANI 
a arătat că președintele Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul Haq, i-a încredințat deosebita cinste de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial și cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, „de bunăstare și progres poporului român.In cuvîntarea prezentată de ambasador sint evidențiate relațiile prietenești dintre Pakistan și România, subliniindu-se că frecventele schimburi de vizite la nivel înalt au contribuit într-o măsură hotărîtoare la dezvoltarea și întărirea continuă a acestor bune raporturi, la impulsionarea colaborării, atît pe plan bilateral, cît și în sfera vieții inter

Ambasadorul Republicii Islanda
(Urmare din pag. I)înminînd scrisorile de acreditare, ambasadorul PALL ASGEIR TRYG- 
GVASON a subliniat că are privilegiul de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu salutul cel mai cordial și sincerele urări de bine ale președintelui Republicii Islanda, Vigdiș Finnbogadottir, și ale guvernului islandez, ca și urări de pace și prosperitate poporului român.în cuvintarea prezentată de ambasador este reliefat faptul că între Islanda și România există relații bune și se exprimă convingerea că raporturile dintre cele două țări se vor extinde în continuare, că vor fi găsite în anii ce urmează noi domenii de colaborare, de interes reciproc. Se evidențiază, de asemenea, că Islanda și România au puncte de ve

Ambasadorul Regatului Lesotho
(Urmare din pag. I)Ambasadorul GERARD PHIRI- 
NYANE KHOJANE, înminînd scrisorile de acreditare, a subliniat că are marea onoare de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai alese salutări și bune urări din partea Maiestății Sale regina Bereng Seeiso, a primului ministru 
și a poporului Regatul.ui Lesotho.în cuvîntarea prezentată de ambasador se menționează că relațiile dintre Regatul Lesotho și Republica Socialistă România au cunoscut, în ultimii ani, evoluții pozitive, care au consolidat raporturile dintre cele două țări și au lărgit cadrul cooperării-dintre ele. Totodată, este manifestată dorința ca prietenia și colaborarea dintre România și Lesotho să se întărească continuu, în interesul ambelor popoare.Președintele NICOLAE CEAUȘESCU, primind scrisorile de acreditare, a mulțumit pentru sentimentele exprimate și a adresat, la rîndul său, un cald salut și cele mai bune urări de
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 august, ora 20 — 11 august, 
ora 20. In țară : Vreme răcoroasă. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în primele zile. Vor cădea

20,00 Telejurnal • In întâmpinarea zilei 
de 23 August

20.20 Actualitatea în economie. De pe 
frontul muncii — în cinstea marii 
sărbători !

20,35 Invitație în Studioul de concerte 
al Radioteleviziunli (color)

21,00 Memoria documentelor. Zile eroice 
pentru noul destin al târli (II) 
• 23 August 1944 în documente 
șl în Inimile noastre

11.20 Serial științific (color). „Planeta 
vie". Episodul 7

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Informații sportive
POLO. în turneul de polo pe apă din cadrul campionatelor europene de natație de Ia Sofia, selecționata României a întrecut cu scorul de 12—6 (2—0, 3—1, 4—5, 3—0) formația Poloniei. Golurile echipei române au fost înscrise de Vlad Hagiu (4), Cornel Gordan (4), Eugen Ionescu (2), Dorin Costrăș și Cătălin Moiceanu. Punctele formației poloneze au fost marcate de Kosziada (3), Gruszecki (2) și Pawlak.Alte rezultate : Franța — Malta 20—9 ; Suedia — Anglia 11^11 ; Bulgaria — Belgia 16—5.
FOTBAL. Ieri, la Moscova, pe stadionul de la Lujniki, în prezența a peste 30 000 de spectatori, s-a disputat întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele României și U.R.S.S. Partida s-a încheiat cu scorul de 2—0 (0—0) in favoarea gazdelor, prin golurile înscrise de Protasov (min. 48) și Cerenkov (min. 76).Arbitrul polonez , Aleksandr Suha- nek a condus următoarele formații : România : Moraru (Lung) — Iorgu- lescu (Iovan), Ștefănescu, Ungurea- nu, Rednic, Stoica (Mateuț), Boloni, Klein (Zare), Hagi, Coraș (Balint), Cămătaru ; U.R.S.S. : Dasaev — Larionov, Civadze, Demianenko, Viș- nevski (Morozov), Aleinikov, Zig- mantovici, Litovcenko (Zabarov), Protasov (Pozdniakov), Cerenkov (Iakubauskas), Blohin (Belanov).
ȘAH. în runda a doua a turneului internațional feminin de la Băile Herculane s-au înregistrat următoarele rezultate: Levitina. (U.R.S.S.)— Madl (Ungaria) 1—0 ; Baumstark — IoneScu 0—1 ; Jagodzinska (Polonia) — Polihroniade remiză : Jic- man — Ghindă remiză ; Ioniță — Bădulescu remiză. în clasament conduc Viorica Ionescu, Cristina Bădulescu. Irina Levitina și Johana Jagodzinska, cu cite 1,5 puncte. 

naționale. Este exprimată convingerea că conlucrarea pakistanezo-ro- mână se va extinde și mai mult in viitor, în interesul ambelor popoare. Președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a rugat să se transmită președintelui Republicii Islamice Pakistan un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate și pace poporului pakistanez prieten.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se menționează că între România și Pakistan se dezvoltă relații strînse, de prietenie și cooperare fructuoasă, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, în același timp, se relevă că România acționează pentru a imprima, in continuare, un curs dinamic raporturilor româno-pakistaneze, pentru 
dere identice în diferite probleme internaționale, ca pacea, dezarmarea, noua ordine econpmică internațională.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru salutul ce i-a fost adresat și a transmis un mesaj de prietenie președintelui Republicii Islanda și guvernului islandez, împreună cu urări de prosperitate și pace pentru poporul islandez prieten.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român sint relevate bunele relații dintre România și Islanda și este reafirmată hotărirea României de a dezvolta și mai larg aceste relații pe plan economic, tehnico-știin- țific, cultural și in alte domenii de activitate, în interesul ambelor popoare, al înțelegerii și colaborării internaționale.
sănătate si fericire personală șefului statului Lesotho și primului ministru, precum și urări de pace și progres poporului prieten din Lesotho.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se relevă că între Republica Socialistă România și Regatul Lesotho s-au statornicit relații bune de prietenie și colaborare, pe baza stimei și respectului reciproc, în același timp, este reafirmată ho- tărîrea României de a întări, în continuare, aceste raporturi, de a extinde schimburile comerciale și cooperarea economică, de a da un conținut tot mai bogat conlucrării bilaterale.'în cuvîntare se arată că România socialistă, care a obținut mari realizări în dezvoltarea sa economico- socială, desfășoară o amplă activitate pe plan internațional, acționînd cu fermitate pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru instaurarea unui climat de pace, securitate și colaborare în Europa și în lume, pentru li
ploi care vor avea șl caracter de aver
se însoțite de descărcări electrice, cu 
o frecvență mai mare în prima parte 
a intervalului, cînd va cădea pe a- 
locuri și grindină. Vîntul va prezenta 
intensificări din direcții variabile, cu 
caracter de vijelie. Apoi vîntul va 
sufla moderat, predominînd din sec
torul nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar cele maxime între 18 și 28 de gra
de. Pe alocuri, cantitățile de apă pot

cinema 

Pe teme cetățenești: LOCURILE DE AGREMENT LA „EXAMENUL ESTIVAL"
Raid-anchetă prin ștrandurile bucureștene

amplificarea conlucrării între cele două țări, îndeosebi prin intensificarea schimburilor comerciale și a cooperării în producție, pe baze reciproc avantajoase și de lungă durată, în folosul și spre binele popoarelor noastre.în cuvîntare se subliniază, de asemenea, că poporul român, angajat plenar într-o amplă activitate creatoare, este profund interesat în promovarea unei politici de pace, dezarmare, securitate și dezvoltare independentă, de înțelegere și colaborare, in instaurarea unei noi ordini economice internaționale.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare a avut loc o convorbire cordială între președintele Nicolae Ceaușescu și ambasadorul pakistanez Ghulam Rabbani.
în cuvîntare se subliniază că România promovează o politică activă de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, acționează pentru încetarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, pentru realizarea dezarmării, pentru asigurarea securității, cooperării și păcii pe continentul european și în întreaga lume, pentru așezarea relațiilor internaționale pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cu ambasadorul Pali Asgeir Tryggvason, care a decurs într-o ambianță cordială.

chidarea subdezvoltării și realizarea unei noi ordini economice internaționale. Totodată, se subliniază că, promovînd raporturi largi cu toate statele, țara noastră și-a manifestat întotdeauna sprijinul și solidaritatea cu lupta popoarelor din Africa, pentru lichidarea totală a colonialismului, pentru apărarea și consolidarea independenței lor naționale și dezvoltarea liberă pe calea progresului economic și social.în încheierea solemnității prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, într-o atmosferă cordială, cu ambasadorul Gerard Phirinyane Khojane,
★La solemnitățile prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirile....... pe care președinteleNicolae Ceaușescu le-a avut cu ambasadorii Republicii Islamice Pakistan, Republicii Islanda și Regatului Lesotho au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

depăși 16 litri pe metrul pătrat in 24 
de ore, îndeosebi în primele zile. In 
București : Vremea va fi răcoroasă, 
cu cerul mai mult noros. Va ploua, 
îndeosebi sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice, iar la în
ceputul intervalului există condiții de 
grindină. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări la începutul intervalului. 
Temperaturile minime vor oscila între 
15 și 17 grade, iar cele maxime între 
23 și 26 de grade,

0 Ciuleandra : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
0 Pas în doi : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19,15
© Legenda dragostei î FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19
© Lovitură fulgerătoare : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
© Așa bunic, așa nepot : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19 
© Doctorițele : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
© Burlacul căsătorit : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
© Doi sub o umbrelă : LIRA
(31 71 71) — 16; 18; 20
© Secretul Apolloniei ; GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
© Joe Limonadă: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 13; 15; 17; 19, la gră
dină — 21, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15

(I.C.A.B.), care administrează 14 ștranduri cu o capacitate de 150 000 locuri. Această cifră nu este însă atinsă niciodată, în duminicile cele mai toride fiind în jur de 100 000 persoane. „Afluența publicului ar fi mult mai mare, este de părere Marin Mihăiță directorul „exploatării lacuri", dacă serviciile oferite ar fi mai bune. Din păcate, noi nu putem contribui prea mult la îmbunătățirea lor, deoarece în majoritate sint asigurate de alte unități, cum sint întreprinderile de cofetării și răcoritoare, întreprinderile de alimentație publică ș.a., care nu întotdeauna înțeleg să-și respecte obligațiile ce le revin în acest sector de activitate."
Conlucrarea, un „articol" 
necesar, nu întotdeauna 

„la vedere"Pe urmele acestor afirmații am poposit mai întîi in ștrandurile „de cartier", toate fiind ștranduri cu bazine construite în ultimii ani. în imediata apropiere a marilor cartiere de locuințe. Această vecinătate constituie și motivul pentru care pe un spațiu destul de redus se strînge foart'e multă lume. Un al doilea motiv ar fi acela că tonetele din jurul acestor bazine sint mai la indemîna celor care le aprovizionează. Este insă o posibilitate fructificată numai

în județul Sibiu s-a încheiat secerișul grâuluiOamenii muncii din agricultura județului Sibiu au încheiat secerișul griului pe întreaga suprafață planificată.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comitetul județean Sibiu al P.C.R., se

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

ALBA : Producție fizică 
peste planHotărirea și elanul cu care oamenii muncii din industria județului Alba acționează pentru obținerea de noi succese în întîm- pinarea marii sărbători naționale de la 23 August sint concretizate în depășirea planului Ia producția ' fizică. Astfel, în perioada ’ care a trecut din acest an, în unitățile industriale din județ au fost produse peste prevederi 1 883 tone oțel, 2 488 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie, 94 mașini-unel- te. 4 219 MWh energie electrică, 29 644 tone calcar pentru industria chimică, 13 066 tone sare. 2 961 mc cherestea, 96 000 mp covoare, porțelan menaj în valoare de 11,4 milioane lei, confecții textile în valoare de 15,7 milioane lei și altele. Producția fizică suplimentară a fost obținută în întregime pe seama creșterii productivității muncii. 

(Ștefan Dinică).

TULCEA : Sporește extracția 
de minereuriOamenii muncii de la exploatarea minieră Mahmudia-Somova întîmpină sărbătoarea națională de Ia 23 August cu fapte de muncă deosebite. La mina Somova au fost puse în funcțiune noi capacități de producție. Este vorba de mașina de extracție din subteran și instalațiile de preparare a minereurilor. Noua linie tehnologică de preparare, realizată de oamenii muncii din exploatare, este formată din două concasoare, o moară cu bile și celule de flotare de înaltă productivitate, care asigură dublarea capacității de prelucrare a minereului complex cu conținut de plumb și zinc. De asemenea, prin darea în folosință a puțului de extracție începe exploatarea minereului la orizontul minus 200 metri, punînd astfel în valoare zăcămîntul existent în .această zonă. (Neculal Amihulesei).

TIRGU SECUIESC : Cu planul 
la export realizatColectivul de muncă al întreprinderii mecanice Tîrgu Secuiesc, distins recent cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru remarcabilele rezultate înregistrate anul trecut în întrecerea socialistă, a obținut noi și importante succese în producție. Planul la export pe relația devize convertibile pe șapte luni a fost îndeplinit în proporție de 182 la sută, ceea ce înseamnă realizarea și depășirea întregului plan la export pe anul 1985.Oamenii muncii din întreprindere sint hotărîți ca pînă la finele anului să livreze pe piața externă noi cantități de produse, valori- ficînd astfel superior materiile prime, materialele, asigurînd o calitate ireproșabilă a produselor ce poartă marca întreprinderii. (Păl- 

jănos Maria).
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© Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20 
© Yankeii 8 SCALA (11 03 72) — 9; 
12; 16; 19
© Marea cursă ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
© Alerg după o stea : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină —. 21
® Toată lumea ® a mea î BUCU
REȘTI (T5 61 54) — 9,15; 12,15; 15,45; 
18,45, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 13; 
16; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 
16; 19
© Kramer contra Kramer ; LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
© Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
© Clinele electronic 2 DOINA — 15; 
17; 19, FERENTARI (80 49 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
© Cursa infernală : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21, FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15

In unele ștranduri ca, de pildă, la Titan. Aici își fac „concurență" două bufete aparținînd de restaurante diferite, fiecare responsabil concurînd cu „armele" lui, unul cu muzica adusă de acasă, celălalt cu solicitudinea și curățenia.Nu același lucru putem spune despre ștrandul Drumul Taberei, unde există un singur punct alimentar, deși este ștrandul cu cea mai mare aglomerație (circa zece mii de oameni zilnic). Sau un alt aspect, de data aceasta întîlnit la „Tei" — care deși este situat pe lacul cu același nume (vizavi de complexul studențesc) nu este prea periferic ca să fie Invocată scuza dificultății transportului pentru aprovizionare. Ora 11. Termometrul trece de 30 de grade. Insensibil la aceșt amănunt, vînzătorul de la unicul 1 punct care desface bere în incinta ștrandului anunță : ultima sticlă. Trei ore mai tirziu se face un nou anunț : s-au terminat și băuturile răcoritoare. De la această oră pînă spre seară (cînd s-au adus totuși citeva navete de quik) nu-ți mai răminea să cumperi de la chioșcurile I.C.R.-2 și de la tonetele bufetului decît sticle goale spre a le umple la una din cele trei anemice tîșnitoare de apă.Am putea continua astfel de exemple, totuși nu vrem să lăsăm impresia că nu sint și zile în-care unitățile de alimentație publică din ștranduri au și o aprovizionare mai bună. 

arată că in prezent se acționează cu dăruire și responsabilitate comunistă in vederea onorării integrale a obligațiilor la fondul de stat, eliberării terenurilor de produsele secundare în cel mai scurt timp, pentru strîn- gerea unor cantități cît mai mari de furaje și îndeplinirea ritmică a tuturor sarcinilor în zootehnie.

HUNEDOARA : Se extinde 
și se diversifică 

rețeaua comercialăîn sfera obiectivelor de larg interes social-economic ce au îmbogățit în ultimii 20 de ani zestrea urbanistică a localităților hunedo- rene, un loc deosebit îl ocupă rețeaua comercială, care cuprinde in prezent peste 2130 unități de desfacere a produselor. Numai în actualul cincinal, rețeaua comercială a crescut cu 5 300 metri pă- trați. Desfacerea de mărfuri a ajuns în medie, pe locuitor, în anul trecut, Ia 13 518 Iei față de 10 790 lei cît a fost la începutul cincinalului. De subliniat că, în ultimii ani, au fost construite noi magazine moderne — complexul I comercial și magazinul „Ulpia" din I Deva, magazinul „Jiul" — Petroșani și „Palia" din Orăștie. (Sabin I 
Cerbu).

MEDIAȘ : Instalații 
pentru economisirea energiei 

și combustibiluluiAcționînd cu fermitate pentru materializarea sarcinilor privind r reducerea consumurilor de com- I bustibil și energie, îndeosebi prin utilizarea pe scară largă a noi resurse energetice, colectivul întreprinderii „Emailul roșu" din Mediaș a realizat și pus în funcțiune o instalație pentru utilizarea energiei solare, cu ajutorul I căreia se economisesc importante I cantități de combustibil. Tot la Mediaș, noul ansamblu „Vitro- metan", cu 8 500 de locuitori, a fost racordat de curînd la rețeaua de apă caldă menajeră preparată de întreprinderea de geamuri cu ajutorul gazelor arse recuperate. Economia de gaz metan realizată în acest fel se ridică în 1985 la 1,5 milioane metri cubi. (Nicolae Bru- jan).
CIMPIA TURZH : Soluții 

tehnice eficiente prin efortul 
creator al muncitorilor 

și specialiștilorLa Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, în perioada care a trecut din acest an au fost soluționate cu forțe proprii circa 220 de probleme ce vizează înnoirea și modernizarea producției, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică, mai buna organizare a producției și a muncii. Eficiența economică a aplicării în producție a acestor soluții tehnice este apreciată a se ridica Ia 23,5 milioane lei pe an. Tot în a- ceastă perioadă au fost aplicate 12 invenții și inovații cu o eficiență economică de 5 milioane lei pe an. (Marin Oprea). I

© Atenție Ia Pana de vultur : PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
© Superman : VOLGA (79 71 26) — 9; 
12; 15; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 8; 
12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 13; 
16; 19, la grădină — 21

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Harap Alb — 19
© Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol de 
sunet și lumină : Ev de lumină, Ev 
de eroism — 21
® Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Jocuri criide — 19
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase* *4 
(15 56 78, grădina Boema) : Boema,

• Cei mai frumoși 20 de ani : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 17,45: 20,
POPULAR (35 15 17) — 17; 19
• Stejar, extremă urgență : TIM
PURI NOI — 9: 11; 13,15; 15,30
© Buletin de București : POPULAR
— 15
© Mușchetarul român : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Declarație de dragoste : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 1&; 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 (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30
® Masca de argint ? VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Secretul lui Bachus s FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19

Un ștrand este un loc al refacerii și destinderii, condiția fiind însă ca dărnicia naturii (aerul curat, apa, soarele, nisipul, iarba) să fie pusă in valoare de mina oamenilor, in folosul oamenilor. în București sint nu mai puțin de 40 de ștranduri, cu o capacitate simultană de circa 300 000 de locuri, majoritatea presărate pe lacurile de pe rîul Colenti- na. adică pe un luciu de apă cu o lungime de 50 de kilometri, cît este distanta intre Buftea și Cernica. Alături de locurile de agrement amenajate de diverse unități pe salba de lacuri din nordul-estul orașului — Străulești, Băneasa, Flo- reasca. Tei, Pantelimon — în ultimii ani s-au construit ștranduri cu bazine în mari cartiere precum Drumul Taberei, Militari, Titan, Berceni și altele.Dar deosebirile de amplasare și amenajare nu sint atit de relevante pentru funcționarea unul ștrand. După cum ne-am convins într-o anchetă întreprinsă mai multe zile prin Capitală, amprenta ce individualizează un astfel de loc de agrement este dată de gospodarul care-1 administrează sau tutelează, precum și de felul in care îi sint oferite publicului diverse prestații de pro- . fii. Unitatea cea mai cunoscută sub acest aspect este cea numită „exploatare lacuri" din subordinea întreprinderii de canal-apă București

bucuria mea I — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Melodii, melodii — 19,30
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30

însă frecventa unor anomalii de felul celor relatate credem că impune o intervenție operativă din partea unităților vizate.
De ce uneori spiritul civic 

este lăsat la cabine ?După ce am intrat in ștranduri In postura cetățeanului, am dorit să știm dacă există reproșuri și de cealaltă parte. Dumitru Condescu de ia Titan se arată a fi, in general, mulțumit de felul în care se comportă publicul în incintă. Singurul necaz, Intr-adevăr supărător, adaugă interlocutorul — și ca el au mai spus și alți responsabili — este cu acei indivizi, majoritatea fără ocupație și în consecință prezenți zi de zi la plajă, care confundă gardurile cu porțile. Paguba nici nu constă atît în biletul neplătit, cît în gardul distrus și în pomii degradați care-1 înconjoară. în afara acestora mai există și o categorie de vizitatori asidui ai ștrandurilor : negustoresele de semințe ; ele pot fi întîlnite în orice loc de agrement, practicîndu-și comerțul lor ilegal, dar la unele ștranduri, ca de pildă la „Floreasca", par să-și aibă un veritabil fief.Nu ne propunem să dăm soluții. Am ascultat obiecțiile și scuzele mai tuturor factorilor care răspund de buna organizare a ștrandurilor ce tin de „exploatare lacuri", unitate subordonată I.C.A.B.-uIui. Uneori, ascultind asemenea discuții, din care nu lipsesc bunele intenții, poți avea impresia că aceste locuri de agrement se află in postura copilului cu mai multe moașe. Totuși, toată lumea e de acord că printr-o mai bună 

în industria R.D. Germane, consumul de materii prime reprezintă cu mult peste jumătate din prețul de cost al producției. De aceea, concomitent cu aplicarea în toate ramurile a unui regim strict de folosire rațională a materiilor prime, reintroducerea in circuitul economic a materialelor refolosi- bile constituie o preocupare de prim ordin. De pildă, 75 la sută din producția națională de oțel se realizează din fier vechi ; industria hîrtiei își acoperă aproape jumătate din necesarul său de materii prime recurgînd la hîrtia întrebuințată ; cîrpele vechi reprezintă peste 10 la sută din materia primă a industriei textile. Aproape 95 la sută din sticlele și borcanele produse în R.D.G. sint refolosite în industria alimentară.Pe lingă materialele recuperabile tradiționale — fierul vechi, I hîrtia, textilele, sticla — o tot mai extinsă utilizare își găsesc zgura, cenușa, resturile din plastic și altele. Se apreciază că există aproximativ 400 sorturi de materiale recuperabile, al căror volum se ridică la 72 milioane tone anual, în prezent se valorifică aproximativ 30 la sută din această cantitate, ceea ce înseamnă o zecime din întregul necesar de materii prime al R.D.G.Anul trecut, 13 milioane de tone de cenușă provenită de la centralele electrice din R.D.G. au fost folosite ca materie primă în diferite ramuri ale economiei. La centrala electrică Liibbenau — Vet- schau a fost elaborat un procedeu pentru arderea cenușii Umede. Astfel. în de- I cursul unui an, prin folosirea drept combustibil a 600 000 de tone de cenușă umedă, au fost economisite 500 000 de tone de lignit. De asemenea, zgura din siderurgie se folosește în prezent în mare parte ca material pentru industria cimentului, la producerea betonului, la construcția drumurilor și digu- I rilor.în exploatările forestiere și în industria de prelucrare a lemnului rămîn anual 2,5 milioane metri cubi de resturi, din care sint valorificate jumătate, producîndu-se, printre altele, 40 000 de tone de celuloză, 200 000 metri cubi de placaje cu diferite întrebuințări, ceea ce înseamnă economisirea a 500 000 de metri cubi de masă lemnoasă. Chiar și coaja copacilor este transformată în humus necesar fertilizării solului.Resturile din materiale plastice sint și ele tot mai intens valorificate, gradul actual de utilizare a lor fiind aproape de trei ori mai mare decît în 1975. Din cele peste 300 000 tone de uleiuri minerale Icare se produc și se consumă în R.D.G., aproximativ o treime se regenerează. Semnificativ pentru a ilustra multitudinea posibilităților de valorificare a materialelor re- folosibile este exemplul întreprinderii de valorificare a peliculelor de film din Fiinstenwalde, care recuperează anual nu mai puțin de 36 000 kg de argint pur, materie primă extrem de prețioasă pentru economia națională.Succesele remarcabile obținute in R.D. Germană in recuperarea și valorificarea materialelor refo- losibile se datoresc unor preocupări desfășurate cu perseverență Ide-a lungul anilor. In prezent se poate vorbi deja de o tradiție în acest domeniu. Așa cum arăta ziarul „Neues Deutschland", „colectarea materialelor refolosibile nu este o soluție de urgență sau de conjunctură, ci o acțiune cu caracter permanent", iar rezultatele practice, materiile prime obținute pot fi echivalate în aur. Aurul chibzuinței și bunei gospodăriri. Activitatea de recuperare și valo- rificare a materialelor refolosibi- Ile se derulează pe mai multe planuri : conștientizarea tuturor categoriilor de cetățeni asupra importanței acestei acțiuni ; perfecționarea sistemului de colectare ; construirea de unități industriale specializate în prelucrarea unor materiale recuperate ; includerea în planurile institutelor de cercetare de teme privind aceste aspecte.Pentru a informa po-pulația asu- I pra avantajelor pe care le prezin- I tă pentru economia națională va- I lorificarea materialelor refolosibi- I le, experții au calculat, de pildă, l că un milion de tone de fier vechi 

O preocupare 
permanentă —■ 
reintroducerea 

în circuitul economic 
a materialeior 

refolosibile

colaborare a forurilor și unităților in discuție se pot asigura servicii foarte bune și în ștrandurile I.C.A.B.- ului. Și, nu în ultimul rînd, prin- tr-un spirit civic mai manifest din partea cetățenilor.
Exemplele bune se văd, dar... 

la veciniPrecizam, la început, că în afara ștrandurilor administrate de I.C.A.B. mai există numeroase altele patronate de diverse organizații, întreprinderi sau instituții. Toate sint amplasate pe apele Colentinei și din această cauză sint vecine cu unele din ștrandurile de care ne-am ocupat pînă aici. Majoritatea însă nu suferă comparație cu situația descrisă mai sus. în special ștrandurile gospodărite de Uniunea Tineretului Comunist sint- veritabile modele. Explicația constă în faptul că administratorii lor se ocupă și diriguiesc toate problemele ce țin de ambianța agreabilă, începînd cu a- provizionarea și sfîrșind cu ordinea și curățenia. Așa se face că pe Dumitru Oțeleanu — șeful bazei de agrement de la Străulești — l-am găsit transpirînd din greu la descărcatul navetelor de bere. Străuleștiul, care are printre altele și patruzeci de căsuțe pentru cazare, este o foarte frumoasă bază de agrement a ute- ciștilor din București, la întreținerea căreia tinerii din sectorul 1 prestează mii de ore de muncă patriotică.O plăcere este să mergi și la ștrandul studenților situat în complexul I „Tei", care este deschis și altor categorii de tineri. Complexul — organizat exemplar de directorul Ion Stoica — dispune, pe lingă plajă, 

înseamnă o economisire de 1,5 milioane de tone de minereu — materie primă care se importă în întregime — și 200 000 de tone de cocs. S-a estimat că 1 100 kg de hîrtie veche înlocuiește o tonă de celuloză. Or, prețul unei tone de celuloză, care reprezintă pe piața mondială o marfă extrem de căutată, este de cinci ori mai mare decît prețul unei tone de hîrtie veche. La aceasta se mai adaugă și faptul că hîrtia veche conține o serie de materiale care, în cazul celulozei, se cer adăugate. Și exemplele despre eficiența refolo- sirii materialelor recuperate nu se opresc aici.De la an la an s-a perfecționat și sistemul de colectare și achiziții. Astfel, la intrările blocurilor de locuințe, în școli, în diferite locuri publice sint afișate anunțuri prin care se comunică cetățenilor de toate vîrstele zilele șl orele pentru predarea materialelor uzate — metale, hîrtie, sticlă, textile. Acestea sint duse pe terenurile de colectare sau sint depuse direct în autocamioanele care își fac apariția cu exactitate matematică la orele anunțate. Numai în capitala țării funcționează 102 centre de achiziții aparținînd întreprinderii de colectare a materialelor refolosibile, 14 centre mobile și 49 de remiziere. în 20 din aceste centre, fierul vechi se depozitează direct în contei- nere, care sint transportate la baza de preparare a metalelor vechi.în activitatea sa, un centru de achiziții este sprijinit de un larg colectiv obștesc. Un asemenea centru din sectorul Friedrichshain din Berlin este ajutat de o școală profesională, două școli generale, două grădinițe de copil și de 12 colectori autorizați. Un exemplu deosebit de concludent l-am consemnat la Cottbus. Gazdele ne-au vorbit despre numeroasele acțiuni desfășurate de deputății consiliului orășenesc pentru antrenarea populației la buna gospodărire a localității. Printre acestea ne-au amintit și de inițiativa locală de a strînge resturile menajere pentru a fi folosite la îngrășarea porcilor în crescătoriile din preajma orașului. Această acțiune, la care au fost atrase mii de familii, s-a dovedit deosebit de avantajoasă.Prelucrarea într-o primă fază a metalelor vechi intră în atribuțiile unei Întreprinderi republicane specializate, care are unități în toate principalele orașe ale țării, în Berlin, unitatea respectivă dispune de un colectiv de 175 de persoane, care lucrează in trei schimburi, fără întrerupere, inclusiv în zilele normale de odihnă, Ia sortarea metalelor feroase și neferoase, precum și la tăierea lor pentru a putea fi mai tirziu introduse în cuptoarele de topit Zilnic, de aici pleacă spre oțelăriile țării 25 de vagoane încărcate cu metale vechi sortate.Pentru valorificarea materialelor refolosibile au fost construite numeroase unități industriale sau secții pe lingă cele existente. La Zeitz, de pildă, funcționează o uzină de hidrogenară a uleiurilor arse, în localitatea Losnitz există o întreprindere specială de prelucrare a textilelor vechi. La fabrica de țesături din Forst se află in funcțiune o instalație modernă care prelucrează resturile de poli- ester pentru producerea de sfoară și stofe tricotate. Paralel, institutele de cercetări și universitățile studiază noi posibilități pentru diversificarea punerii în valoare a materialelor refolosibile. Astfel, un institut din Dresda a elaborat o tehnologie de prelucrare a resturilor de țesături din poliartlid, cu ajutorul căruia se obține un material valoros cu multiple întrebuințări în producția de mobilă, a frigiderelor, în industria construcțiilor. Cercetătorii de la Universitatea Humboldt din Berlin au pus la punct un procedeu de folosire a cenușii provenite de la termocentrale pentru refertilizarea terenurilor degradate de exploatările miniere la suprafață.Sint aspecte edificatoare ale unei vaste și permanente activități de folosire a tuturor resurselor materiale de care dispune R.D. Germană pentru a asigura dezvoltarea neîntreruptă și eficientă a economiei naționale.
Constantin VARVARA

ambarcațiuni și terenuri de sport, de .c^uf! cu. sa'ă de conferințe și proiecții, bibliotecă, jocuri mecanice și multe altele : toate acestea, alături de serviciul deosebit al restaurantului din incintă, care coordonează și cele șapte chioșcuri alimentare din complex, explică masiva afluență a publicului.O asemenea abundență nu e de găsit însă în unele baze proprii organizate de întreprinderi, majoritatea pe lacurile Grivița și Pantelimon. Pînă de curînd,• aceste ștrăn- dulețe erau destinate doar încadra- ților unităților respective, ca de pildă „Tehnometal", „Laromet", „Grivița roșie", „Aversa" și altele. începînd din acest sezon, ele au fost deschise publicului după tarifele practicate de I.C.A.B. Dar, în ciuda faptului că sint destul de mărginașe, multe dintre ele merită a fi vizitate. Așa, de pildă, cu totul aparte este atmosfera de la „Parcul ceferiștilor", unde alături de dotări excelente (patru terenuri de tenis, altele de volei, de baschet, foarte bine întreținute) e de admirat și un anume farmec al peisajului.Asemenea constatări, făcute în toate categoriile de ștranduri din Capitală, sint, intr-adevăr. în consens cu ceea ce spuneam Ia început : 
frumusețea naturii, dărnicia sa tre
buie potențate de mina gospodarului, 
a tuturor celor care se ocupă de 
buna folosire a bazelor de agrement. Acum, in plin sezon estival, se dovedește că nu peste tot B-a înțeles încă acest lucru. Nu este insă timpul trecut.

Ion MARIN
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Să se pună capăt cursei înarmărilor nucleare, 
să fie asigurată pacea pe planeta noastră!
Ample manifestări comemorative cu prilejul împlinirii a patru decenii 
de la bombardamentele atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki

de

10 milioane de semnături 
pentru lichidarea 
arsenalelor morțiiTOKIO. — Peste 10 milioanelocuitori ai Japoniei și-au pus semnătura pe un apel în care se cere lichidarea arsenalelor nucleare . acumulate pe planeta noastră. Știrea a fost anunțată în cursul unui miting organizat la Hiroshima de activiști ai Consiliului pe întreaga Japonie pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen (Gen- suyko) — unul dintre inițiatorii campaniei la scara națională pentru abolirea armelor de distrugere in maăă.Participanții la miting — organizat în legătură cu împlinirea a 40 de ani de la bombardamentele americane asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki — au relevat necesitatea intensificării mișcării pentru pace și prevenirea pericolului unui nou război.

Un NU hotărît militarizării 
Cosmosului 1

BONN. — Oameni de știință din 
R.F. Germania, împreună cu perso
nalități din toate domeniile vieții 
sociale și politice au avertizat, in
tr-un apel dat publicității la Bonn, 
asupra pericolului pe care il pre
zintă programul ameriean denumit 
„războiul stelelor". în apel se subli
niază că guvernul federal vest-ger- 
man trebuie să nu ia parte la cer
cetarea, dezvoltarea, experimentarea 
și amplasarea armelor cosmice. De 
asemenea — relevă agenția D.P.A. 
— se cere respectarea acordurilor 
privind controlul armamentelor și 
preintimpinarea folosirii spațiului 
cosmio in scopuri militare.

Forum antirăzboinic ai tineretului din Europa de nord
OSLO. - în capitala Norvegiei au 

început lucrările celui de-al cinci
lea forum antirăzboinic al tineretu
lui din Europa de nord - „Intîl- 
nirea păcii - 85", la care parti
cipă reprezentanți ai organizațiilor 
antirăzboinice din Norvegia, Dane
marca, Suedia și Finlanda, precum 
și deputați și lucrători pe tărîmul 
vieții sociale din țările respective.

Participanții s-au adunat în piața 
centrală a orașului Oslo, în fața 
Parlamentului, pentru a păstra un 
moment de reculegere în memoria 
victimelor primelor bombardamente 
atomice. Vorbitorii la mitingul or
ganizat cu acest prilej au condam
nat hotărît cursa aberantă a înar
mărilor.

SOFIA 7 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor organizate în R.P. 
Bulgaria pentru aniversarea re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din România, in sălile galeriei 
„Șipka-6“, din Sofia, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de artă 
contemporană românească.

Expoziția cuprinde o bogată co
lecție de lucrări de tapiserie și 
sculptură In lemn, creație a artiști
lor români din generațiile anilor 
socialismului.

Au luat parte Ștefan Ganev, 
secretar general la Comitetul

Culturii al R.P. Bulgaria, Anton 
Doncev, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici bulgari, perso
nalități din domeniul culturii și 
artei, șefi ai misiunilor diplomatice, 
un public numeros.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost reliefate bunele 
relații culturale dintre cele două 
țări prietene, exprimindu-se con
vingerea că expoziția va contribui 
la adincirea cunoașterii creației ar
tistice românești in Bulgaria, la 
întărirea in continuare a legături
lor rodnice dintre artiștii plastici 
români și bulgari.

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — în cuvintarea rostită la plenara Comitetului Central al P.M.U.P. consacrată alegerilor din acest an pentru Seimul R.P. Polone, Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a sublimat că Partidul Muncitoresc Unit Polonez, are menirea de principală forță motrice a înfăptuirii programului de dezvoltare socialistă a țării — transmite agenția P.A.P. Reliefînd necesitatea unității ca „normă a normelor" centralismului democratic, vorbitorul a arătat : „In pofida oricăror impedimente, sîntem ferm hotărîți să mergem pe această cale, fără abateri de

la linia reînnoirii socialiste". „în țara noastră — a relevat W. Jaruzelski — există probleme litigioase, contradicții vechi și noi. Țelul partidului constă în aceea ca, în cadrul acestei diversități și pe baza ei, să se întărească înțelegerea și consensul cu privire la problemele vitale ale poporului și statului".Pentru rezolvarea problemelor țării nu există rețete de-a gata. Răspunsurile le vom căuta împreună, urmind a se regăsi in planul cincinal, un plan realist prin structura lui internă, prin activizarea rezervelor prin metode eficiente, novatoare — a arătat primul secretar al C.C. al P.M.U.P.

împotriva creării unor noi mijloace de distrugere
NEW YORK. — La New York a 

avut Ioc o demonstrație de masă a 
militanților pentru pace consacrată 
comemorării victimelor bombarda
mentului atomic asupra orașului Hi
roshima. Manifestanții s-au îndrep
tat spre sediul Institutului de cer
cetări științifice de pe Riverside

angajat in elaborarea unor 
arme nucleare. Manifestanții 
transmis conducerii institutului

noi 
au 

o 
petiție în care se cere să se pună
capăt activității de creare a unor 
noi mijloace pentru ducerea războ
iului nuclear. Forțele polițienești 
au intervenit, operiud arestări.

Experiențele nucleare să fie puse în afara legii
VIENA. - Reprezentanții a 65 de 

partide, organizații și grupuri parti
cipante la mișcarea antirăzboinică 
din Austria, precum și 48 de 
membri ai parlamentului austriac 
au semnat o rezoluție care chea
mă la reluarea cit mai grabnică 
a negocierilor privind interzicerea 
completă a experiențelor cu arma

nucleară și semnarea unui acord în 
acest sens. — relatează agenția 
T.A.S.S. încheierea unui astfel 
tratat - se.spune în rezoluție 
ar constitui un pas important 
calea spre dezarmare.

Documentul a fost predat amba
sadelor U.R.S.S., S.U.A., Marii Bri
tanii, Franței și R.P. Chineze ia 
Viena.

Pentru o zonă fără arme atomiceMANILA. — Bombardamentul atomic american asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki a fost comemorat în Filipine demonstrație a luptătorilor pace și dezarmare.După cum transmite T.A.S.S.,
printr-o pentruagențiaîn cadrul mitingului care

Semnarea unui tratat privind denuclearizareaRAROTONGA 7 (Agerpres). — Cei 14 șefi de guvern care au participat la lucrările reuniunii anuale, la nivel înalt, a țărilor membre Forumului Pacificului de sud convenit să semneze un Tratat denuclearizare a Pacificului sud — a anunțat, la Rarotonga, primul ministru al Noii Zeelande,
ala 
au 
do 
do

David Lange. El a declarat, în cursul unei conferințe de presă, că statele membre ale Forumului au căzut de acord „să nu posede, să nu testeze și să nu utilizeze" arme nucleare, autorizînd, însă, țările semnatare care doresc să permită tranzitul și accesul navelor nucleare în porturile lor.

La Atena a avut loc o nouă demonstrație de protest împotriva cursei 
înarmărilor nucleare și a prezenței bazelor militare străine pe terito
riul țării, considerate incompatibile cu suveranitatea națională a 

Greciei

depe

a urmat demonstrației, vorbitorii au evidențiat pericolul pe care îl comportă cursa înarmărilor, îndeosebi nucleare, și și-au exprimat sprijinul pentru transformarea Fi- lipinelor într-o zonă fără arme nucleare.
Pacificului de sud

*

$
L

Tratatul a tralia. Noua de Vest, Niue, Kiribati, Tuvalu și Insulele Cook. Celelalte cinci state membre ale Forumului — Tonga, Papua-Noua Guinee, Vanuatu, Insulele Solomon și Nauru — urmează să semneze documentul in următoarele două luni, a precizat Lange.Zona vizată de tratat se întinde din Australia și Papua-Noua Guinee, în vest, pînă în regiunea cuprinsă în Tratatul de la Tlatelolco (tratatul de denuclearizare ratificat de țările Americii Latine), la est. Ea va fi delimitată de Ecuator, la nord, și de Antarctica, la sud.Semnarea acestui document prezintă încununarea unei i neri avansate de Australia în cu prilejul celui de-al 14-lea rum al Pacificului de sud.David Lange a precizat că protocoluri de acord vor fi supuse Franței (pentru Noua Caledonie și Polinezia franceză). Marii Britanii (pentru Insulele Pitcairn) și S.U.A. •(îndeosebi pentru insulele Samoa americane), care vor fi consultate, în primul rînd, pentru a autoriza asocierea teritoriilor respective la tratat. Aceste trei țări vor fi din nou consultate, ca și R.P. Chineză și U.R.S.S., pentru a-și lua angajamentul de a nu cleare împotriva și pentru a li se tueze experiențe acoperită de tratat.

fost semnat de Aus- Zeelandă, Fiji, Samoa

1983, Fo-trei

utiliza arme nu- tărilor semnatare' cere sâ nu efec- nucleare in zona

(blN ACTUALITATEA POLITICA)

AMERICA LATINĂ

EVOLUȚII SUB SEMNUL ASPIRAȚIILOR
SPRE SCHIMBĂRI DEMOCRATICE

Pe linia afirmării tot mai puternice pe continentul latino-american 
a unor procese și tendințe democratice, in ultima vreme s-au desfășurat în această parte a lumii consultări electorale, care, in unele cazuri, au 
marcat înlăturarea unor regimuri antipopulare, inclusiv dictaturi mili
tare, șl revenirea la guvernări civile, iar in altele au asigurat continui
tatea unor guvernări constituționale. în această din urmă Categorie se 
încadrează alegerile din Peru și Bolivia. în pofida particularităților spe
cifice din țările respective, rezultatele celor două consultări electorale se 
înscriu in procesul general deosebit de semnificativ pentru evoluțiile 
din spațiul Americii Latine.Continuarea fermă a procesului național de transformări democrat tice structurale, consolidarea independenței și suveranității țării, adoptarea unor măsuri menite să ducă la redresarea grabnică a economiei, paralel cu o politică externă de nealiniere și de solidaritate latino-ame- ricană — acestea sînt liniile fundamentale de acțiune ale noului guvern din PERU, enunțate de președintele Alan Garcia Perez, reprezentant al partidului Alianța Populară Revoluționară Americană (A.P.R.A.), cu prilejul recentei sale instalări oficiale în funcție.în interviuri și declarații anterioare instalării, noul președinte peruan a precizat că guvernul său „va lupta împotriva inechităților, a tuturor nedreptăților, ca și împotriva dominației străine", sectoarele de bază ale industriei și agriculturii trebuind să fie „exclusiv peruane".Un alt obiectiv enunțat se referă la promovarea „unei ample și profunde revoluții agrare naționale", care să-i transforme pe țărani în adevărații protagoniști ai procesului de prefaceri structurale. Guvernul urmează a se defini ca „reformator și democratic", avînd în vedere în primul rînd păturile sărace din țară.

Succesiunea evenimentelor care au dus la triumful A.P.R.A. — cel mai vechi partid peruan, fondat acum mai bine de șase decenii — a fost pe cit de neașteptată, pe atît de semnificativă pentru tendințele corpului electoral. în pofida zvonurilor insistente despre posibilitatea unei răsturnări militare, evenimentele au evoluat în direcția continuității vieții constituționale, reinstau- rată în 1980, după 12 ani de guvernare militară. Tocmai voința de continuitate democratică a fost elementul care a decis, în cele din urmă, sorții scrutinului, apreciază majoritatea observatorilor.Fapt este că alegerile din Peru au marcat o semnificativă cotitură politică, anume ascensiunea partidelor de stingă : A.P.R.A. — considerat drept primul partid muncitoresc din America Latină — care a obținui aproape jumătate din totalul voturilor, urmată de coaliția „Stingă Unită", cu 23 la sută din voturi, în timp ce partidele de dreapta n-au întrunit, împreună, decît sub 18 la sută, în plus, transferul puterii, operai după toate normele constituționale, la 28 iulie, se distinge și prin aceea că puterea este preluată de cel mai

tînăr președinte din America Latină (36 de ani), fiind pentru prima oară în patru decenii cînd un președinte civil predă puterea altui președinte civil, rezultat din alegeri. Liderul „Stîngii Unite", Alfonso Barrantes — care a calificat victoria A.P.R.A. și a lui Alan Garcia drept „o victorie a stîngii, a întregului popor peruan" — a precizat că va adopta față de noul guvern o poziție de „sprijin critic constructiv". , Programul de guvernare anunțat de noul președinte peruan include și importante definiri pe tărîmul politicii externe. Astfel, între altele, a fost afirmat sprijinul față de activitatea „Grupului de la Contadora" vizînd soluționarea pașnică a stărilor conflictuale din America Centrală, paralel cu respingerea amestecului străin în treburile statelor latino- americane. în ce privește problema datoriei . externe (ajunsă la 13,5 miliarde de dolari), noul președinte s-a pronunțat pentru un dialog cu creditorii, declarînd însă că datoria „nu va fi achitată cu prețul sacrificării viitorului poporului peruan" șl arătînd că, în condițiile actuale, America Latină nu-și poate achita datoriile. Ca obiectiv, el mizează pe unitatea de acțiune a țărilor latino- americane, în scopul de a promova teza unei soluționări globale a problemei datoriilor, ca modalitate sigură de degrevare a economiilor a- cestor state de o imensă povară și implicit de calmare a tensiunilor sociale.Pe linia pozițiilor sale de principiu, noul guvern a și trecut la adoptarea primelor măsuri în vederea redresării economiei. între

ORIENTUL MIJLOCIU
• Crearea unui „front de unitate națională’’ menit să 
acționeze pentru reglementarea crizei din Liban • Declarație 
a O.E.P. în legătură cu întîlnirea arabă ia nivel Înalt de la 

CasablancaBEIRUT 7 (Agerpres). — în urma unei reuniuni desfășurate în localitatea Chtaura, reprezentanții a aproximativ 15 partide politice de stingă și pests 35 de personalități politice creștine și musulmane din Liban au format un „front de unitate națională" menit să acționeze pentru reglementarea crizei prin care trece în prezent această țară — transmit agențiile Reuter și United Press International.■A fost adoptată o platformă care cuprinde o serie de reforme politice și sociale, intre care schimbări în justiție, apărare, securitate, politică externă, educație și economie. Reformele sociale și economice privesc un sistem mai echitabil al impozitelor, apărarea drepturiloi- oamenilor muncii și accesul gratuit la educație al tuturor cetățenilor — relevă Reuter.In ce privește politica externă, programul prevede promovarea unei politici de nealiniere, a prieteniei și cooperării cu toate statele care sînt alături de cauza națiunii libaneze, in special cu țările socialiste — precizează U.P.I.TUNIS. — într-o declarație dată publicității la Tunis, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a afirmat că întîlnirea arabă la nivel înalt.

de la Casablanca, este necesară, avînd în vedere cauza palestiniană și apărarea securității naționale arabe. în declarație se arată că O.E.P. urmărește cu îngrijorare evoluția situației din te,berele palestiniene din Liban.O.E.P. cheamă liderii arabi să acționeze în vederea soluționării diferendelor din regiune și a blocării oricărei acțiuni de sabotare a solidarității arabe.TEL AVIV. — Autoritățile militare israeliene din teritoriul de pe malul de vest al Iordanului au trecut la punerea în aplicare a măsurilor anunțate recent cu privire la deportarea sau arestarea palestinienilor considerați „suspecți sau posibili inițiatori ai unor acțiuni antiisraelie- ne“. După cum transmit agențiile A.P. și Reuter, forțele israeliene de ocupație au pus sub detenție patru lideri ai studenților palestinieni de la Universitatea An Najah, din Nablus, acuzîndu-i de incitară Ia activități antiisraeliene.

Declarație în legătură cu moratoriul asupra 
experiențelor nucleareMOSCOVA 7 (Agerpres). — Comitetul sovietic pentru securitate și cooperare europeană a dat publicității o declarație în ‘care se subliniază că „un moratoriu reciproc al U.R.S.S. și S.U.A. privind încetarea oricăror experiențe nucleare ar constitui un exemplu bun pentru toate statele posesoare de arme atomice" — relatează agenția T.A.S.S. Oprirea experiențelor nucleare — a- rată documentul — a'r reprezenta un pas important pe calea spre dez-

armare nucleară. De asemenea, se menționează că europenii ar vedea în acest act rațional o contribuție la salvarea continentului nostru de pericolul distrugerii nucleare, ar duce la consolidarea speranțelor întregii umanități privind interzicerea și lichidarea definitivă a armelor a- tomice. Conducerea Statelor Unite ale Americii. subliniază declarația, ar trebui să răspundă prin fapte e- xemplului U.R.S.S, șl să înceteze experiențele sale nucleare.
Îll

Un comentariu al ziaruluiPHENIAN 7 (Agerpres). — cerem părții din Sud să acționeze pentru a favoriza dialogul și a accelera îmbunătățirea relațiilor dintre Nordul și Sudul Coreei și opera de feunificare a țării — arată un e- ditorial apărut in ziarul „Nodon Sinmun", organ al C.C, al Partidului Muncii din Coreea. Reamintind intensificarea, in ultima vreme, în Coreea de Sud, a represiunilor împotriva studenților, inclusiv a membrilor comitetelor de luptă „Sammin"

Noi
„Nodon Sinmun"(care se pronunță pentru reunifica- re națională, democrație și libertate), a intelectualilor și muncitorilor, ziarul nord-coreean scrie : „Dacă autoritățile sud-coreene sint interesate în unitatea și reunil'icarea națiunii și au intenția unui dialog sincer în acest scop, ele trebuie să înceteze represiunea împotriva studenților și a populației patriotica care se pronunță pentru suveranitate, democrație și reunificarea Coreei".

Demersuri In favoarea 
intensificării cooperării intre 
țările In curs de dezvoltareBUENOS AIRES 7 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Buenos Aires, președintele Argentinei. Râul Alfonsin, a subliniat necesitatea armonizării politicilor țărilor Americii Latine, a concertării eforturilor a- cestora în vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale. El a arătat că în cursul primului semestru al anului schimburile comerciale au fost defavorabile statelor continentului într-un procent de aproximativ 10 la sută, în timp ce prețurile la produsele regiunii au continuat să scadă.Admițînd posibilitatea convocării unei conferințe latino-americane la nivel înalt consacrate probleriiei datoriei externe, șeful statului argentinian a apreciat că această reuniune ar trebui pregătită în cadrul unei întîlniri a miniștrilor relațiilor externe, relevă agenția Prensa Latina.JAKARTA. — Ministrul indonezian de externe, Mochtar Kusumaatmad- ja, a subliniat, în cursul unei declarații făcute la Jakarta, necesitatea intensificării cooperării între țările în curs de dezvoltare. Cooperarea Sud-Sud — a adăugat el — este esențială pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale.
aceste măsuri se numără Înghețarea pe timp de trei luni a convertibilității creditelor bancare în monedă străină, devalorizarea cu 10,2 la sută a monedei naționale -- solul. S-a hotărit, de asemenea, amînarea unilaterală, pînă în ianuarie 1986, a rambursării unei părți din datoria externă, precum și controlul prețrî- rilor la produsele alimentare de bază.Spre deosebire de Peru, în BO
LIVIA eșichierul politic de după alegerile generale de la 14 iulie a rămas complicat, asupra vieții politice planind o doză de incertitudine, întrucit nici unul din cei 18 candidați la funcția supremă nu a întrunit majoritatea absolută cerută de constituția țării. Astfel, a revenit parlamentului, ales la aceeași dată, misiunea de a-1 • desemna pe noul președinte dintre primii trei clasați. După două tururi de scrutin, parlamentul l-a ales, luni, pe Victor Paz Estenssoro, liderul Mișcării Naționaliste Revoluționare, care, prin a- ceasta, realizează o performanță unică în viața politică boliviană, devenind pentru a patra oară președinte constituțional al țării. La drept vorbind, ar mal fi o performanță : spre deosebire de omologul său peruan, Alan Garcia Perez, noul șef al statului bolivian este, la cei 77 de ani ai săi, cel mai in vîrstă președinte din America Latină.Opțiunea parlamentarilor in favoarea lui Estenssoro, politician cu orientare centristă, apare semnificativă, căci alternativa cea mai probabilă ar fi fost un exponent al dreptei, Hugo Banzer, care a mai exercitat și el funcția de președinte, timp de șapte ani, dar în fruntea unui regim venit la putere printr-o lovitură militară. Votul parlamentar a risipit astfel Incertitudinea ce domnea in legătură cu persoana viitorului președinte. Nu însă și incertitudinea in sens mai larg, care s-a dovedit elementul tradițional al vieții , politice boliviene, cea mai zguduită de răsturnări din întreaga Americă Latină. Țară a puciurilor militare prin excelență, Bolivia a parcurs și de astă dată momente de
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COMITETUL CENTRAL AL 
M.P.L.A. — PARTIDUL MUNCII 

IDIN ANGOLA a hotărît convocarea celui de-al II-lea Congres al partidului in luna decembrie anul acesta — se arată într-o declarație I publicată la Luanda. în vederea desfășurării lucrărilor forului suprem al partidului a fost creat un I Comitet național pregătitor, condus de Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — 'Partidul I Muncii, președintele R.P. Angola.Congresul, precizează declarația, va analiza stadiul îndeplinirii ho- tărîrilor Congresului extraordinar Ial partidului din 1980, activitatea organelor de partid și de stat in deceniul care a trecut de la pro- I clamarea independenței tării.
GUVERNUL MILITAR CHILIAN 

a dispus domiciliu forțat pentru 14 
personalități politice de opoziție, I care vor fi trimise in regiuni izo
late din țară. Autoritățile au moți- 

Ivat decizia prin participarea aces
tor personalități la manifestațiile 
de protest împotriva răpirii și asa
sinării a trei membri ai Partidului 
Comunist din Chile, interzis de I autoritățile chiliene.I APEL LA ÎNCETAREA FOCU
LUI IN UGANDA. Partidul De-* mocratic din Uganda, al cărui lider, Paul Semogerere, a fost desemnat ministru de interne, a cerut părți

„suspans" pină în momentul scrutinului, care s-a desfășurat, totuși, la data fixată. Rezultatele electorale au indicat, la prima vedere, o tendință spre centru și spre dreapta, doar că a defini orientările politice în Bolivia este un lucru mai dificil decît în alte părți, din pricina caracterului foarte schimbător al programelor și titulaturilor diferitelor formațiuni, de la un scrutin la altul. însăși traiectoria lui Estenssoro o ilustrează Îndeajuns : la prima sa guvernare, după revoluția din 1952, șl, parțial, in celelalte ocazii, el a promovat orientări clare de stingă.Există și un motiv mai adine al relativismului în materie de orientări, care ține de sărăcia extremă a țării. Zguduită de puternice frămîn- tări sociale și politice, de ample acțiuni revendicative ale maselor, viața internă boliviană apare- destul de contradictorie. în ciuda măsurilor adoptate de precedentul guvern, nu s-a reușit ieșirea din criza economică acută. Inflația a depășit anul trecut 600 la sută, încasările din exporturi s-au redus drastic ca urmare a conjuncturii externe nefavorabile, ajungîndu-se ca țara să nu-și poată plăti ratele scadente ale datoriei externe și să declare moratoriu unilateral. Continua deteriorare economică a accentuat tensiunile sociale, care, în ultima vreme, au îmbrăcat forma unor greve generale mereu mai frecvente. în preajma alegerilor se ajunsese, de fapt, la o situație de haos. De altfel, însăși desfășurarea alegerilor a fost anticipată cu un an, că mijloc de a ușura presiunile sociale.In aceste condiții, noul guvern va avea de făcut față unei situații dificile. Bolivia, alături de Haiti, ră- mine țara cea mai săracă a Americii Latine (cu un venit pe locuitor re- prezentînd doar o pătrime din cel al Braziliei sau o cincime din cel al Argentinei), ceea ce conferă un dramatism deosebit înfruntărilor politice. Tocmai de aceea, masele nevoiașe își leagă de instalarea noului guvern speranța îmbunătățirii situației lor.
Dincolo de condițiile specifice ale țărilor unde s-au desfășurat, cele 

două consultări electorale se înscriu in cadrul tendințelor politice actuale 
din spațiul latino-american, reprezentând noi expresii ale aspirațiilor 
populare spre o evoluție democratică, pe linia dezvoltării economico- 
sociale de sine stătătoare.

Vasile OROS

lor aflate in conflict să declare o încetare a focului și să acționeze in vederea realizării păcii în țară, într-o declarație adresată generalului Tito Okello, președintele Consiliului Militar, P.D.U. cere extinderea Consiliului Militar prin includerea de reprezentanți ai unor grupări de opoziție, solicitînd, totodată, organizarea unei conferințe de pace în țară pentru a &a pune capăt vărsării de singe.
DECES. Președintele Republicii Cooperatiste Guyana, Forbes Burnham, în vîrstă de 62 de ani, a încetat din viață. Funcția de șef al statului a fost preluată de primul ministru', Desmond Hoyte, care a depus jurămîntul.PROIECT DE REZOLUȚIE. Chi

le, Cuba și Venezuela au cerut, in
tr-un proiect de rezoluție prezentat 
Comitetului pentru decolonizare al 
O.N.U., organizarea de negocieri 
intre Argentina și Marea Britanie, 
in vederea soluționării „cit mai 
curind posibil" a disputei dintre 
ele privind suveranitatea asupra 
Insulelor Malvine (Falkland). 
Semnatarii proiectului de rezoluție 
atrag atenția cu îngrijorare asupra 
militarizării regiunii amintite de 
către Marea Britanie.

CONFERINȚA ASOCIAȚIEI A- 
FRICANE DE INFORMAȚII, con-

sacrată examinării rolului ziariști- I lor in lupta împotriva regimului rasist din Republica Sud-Africană, I se desfășoară la Lagos. Deschizînd | lucrările reuniunii, la care participă reprezentanți ai mai multor sta- > te de pe continent, ministrul in- I formațiilor, tineretului, sportului și ' culturii al Nigeriei a dat o înaltă . apreciere contribuției asociației la lupta pentru instaurarea unei noi j ordini internaționale în domeniul informațiilor.
NOUL PREȘEDINTE AL BO- ' 

LIVIEI, Victor Paz Estenssoro, și-a . 
preluat oficial atribuțiile, depUnind 
jurămintul in fața Congresului Na- I 
țlonal. El a fost desemnat ca șef al 
statului de Congresul Național, de- ! 
cizia forului legislativ suprem fiind I 
necesară deoarece la scrutinul pre- 1 
zidențial nici unuț din candidați nu i 
'obținuse majoritatea absolută.

GUVERNUL ITALIAN A DECIS 
SA IA „DE URGENTA" MASURI I 
EXTRAORDINARE, în urma nou- | lui atentat comis in capitala Sici- liei, soldat cu moartea comandan- | tului adjunct al Brigăzii mobila I (poliție) din Palermo, Antonio Cas- ' sara, și a unui membru al escortei acestuia. Astfel, importante forțe I au fost trimise cu avionul spre Pa- I lermo.CAPRICIILE VREMII. în Alpii 
elvețieni s-au semnalat viscole, 
după o scădere bruscă a temperatu- . 
rii și ninsori abundente. Circa 100 
de alpiniști au fost nevoiți să-și I 
întrerupă ascensiunile, unii dintre 
ei aflindu-se la altitudini de peste I 
4 000 de metri. Poliția a anunțat că | 
unul dintre alpiniști și-a pierdut 
viața. *

UN SIMPLU JOC ?
„întreruperii emisiunea pentru a 

vă anunța o știre gravă : convor
birile in problema prevenirii anei 
confruntări nucleare au fost între
rupte. Dacă negocierile nu .vor fi 
reluate in decurs de o oră, este 
foarte posibil ca asupra Marii Bri
tanii să fie lansat un atac ato
mic...".

Vocea crainicului se fringe brusc 
și se aude zgomotul unei teribile 
explozii, apoi strigătul de groază 
al unui copil. A izbucnit războiul 
atomic...

...Nu ! Nu există nici un motiv 
de alarmă, din fericire toate aces
tea nu au nici o contingență cu 
realitatea. Nu este insă mai puțin 
adevărat că orice cetățean britanic 
este in măsură, cu condiția de a 
chema la telefon un anumit nu
măr, să audă înregistrat pe bandă 
textul de mai sus, după care, dacă 
nu se va socoti descurajat, va pu
tea să „decidă" inițierea unei lovi
turi atomice asupra ..adversarilor 
N.A.T.O.". Ați ghicit, desigur : este 
vorba de' cel mai nou joc electro
nic intitulat „Teatrul de luptă Eu
ropa". Bizară idee de a se lansa 
un asemenea joc tocmai cină im- 
plinirea a 40 de ani de la bombar
damentele de la Hiroshima și Na
gasaki este marcată ir. intreaga 
lume prin multiple manifestări 
care au ca scop sâ avertizeze so
lemn împotriva riscurilor incalcula
bile ale unui conflict atomic ! Nu 
aceasta este, după cum se vede, 
și părerea companiei londoneze 
„Personal Software Services", care 
a găsit nimerii să pună la dispo
ziția amatorilor posibilitatea de a 
simula un asemenea conflict pe 
ecranele computerelor individuale.

Programul special alcătuit in ve
derea acestui ,,joc“ prevede totul, 
pe ecranele computerelor opărind, 
rind pe rind, zonele de desfășu
rare a operațiilor militare, mișcă
rile de trupe, pe bază de hărți 
amănu/nțite, orașe în ruină șl, apoi, 
o uriașă ciupercă atomică. $i pen
tru a da jocului o impresie sporită

de realitate, el este însoțit de 
„ediția specială" a unui ziar cate 
explică împrejurările declanșării 
conflictului... Ce-i drept, amatori
lor „de-a joaca cu războiul ato
mic" li se spune să gindească bine 
înainte de gestul final și in cazul 
cind persistă in intenție li se fur
nizează cuvintul codificat cu aju
torul căruia pot dezlănțui apoca
lipsul. La sfirșit, pe ecran apar 
cuvintele : „Prăbușirea totală a ci
vilizației. Supraviețuirea rasgi 
umane sub semnul întrebării. Apă
sați pe bara de spațiu și jocul 
poate fi luat de la început".

Inconștiență ? Iresponsabilitate 7 
Dorința de a obține cu orice preț 
profituri (prețul jocului este destul 
de piperat) mizind pe nesăbuința 
amatorilor de „senzații tari", fără 
a ntal pune la socoteală rolul pe 
care-l poate avea acest, hai să-i 
zicem, joc în întreținerea unei psi
hoze beliciste ? Desigur, o aseme
nea stranie idee se pretează la di
ferite explicații, justificarea com
paniei că ar urmări, chipurile, să 
„sensibilizeze" opinia publică asu
pra pericolului nuclear sunând ca 
o ipocrizie. Opinia publică nu se 
lasă insă înșelată. Dovadă ca trei 
mari rețele de magazine universa
le au refuzat să achiziționeze jo
cul considerindu-l „inacceptabil și 
agresiv din punct de vedere mo
ral", ceea ce este încă puțin spus. 
Mai categoric, secretarul cunoscu
tei organizații „Campania pentru 
dezarmarea nucleară" a declarat : „A inventa un joc despre posibi
litatea unui genocid mondial este 
un. act din cele mai reprobabile, o 
barbarie".

Apreciere cu totul îndreptățită. 
Ca să nu mai spunem nimic des
pre cel care nu în „joacă", ci în 
modul cel mai serios eu putință 
nu se sfiesc să propovăduiască di
ferite teorii și doctrine axate toc
mai pe posibilitatea războiului nu
clear.

R. CAPLESCU
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