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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL MCOLAL CEAUȘESCU
Trimisul special al președintelui Republicii Libaneze

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, 
28 iulie, în stațiunea Neptun, pe 
Sami Maroun, trimis special al pre
ședintelui Republicii Libaneze, Amin 
Gemayel.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise din partea pre
ședintelui Republicii Libaneze un 
salut cordial, împreună cu urări de 
noi succese in întreaga activitate, de 
progres și prosperitate pentru po
porul român.

Mulțumind pentru urările adresa
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, în stațiunea Nep-

transmis președintelui Amin Ge
mayel salutul său călduros, precum 
și cele mai bune urări de progres și 
pace pentru poporul libanez 
prieten.

Cu prilejul primirii, oaspetele 
libanez a inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Republicii Liba
neze, Amin Gemayel.

In timpul întrevederii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat pozi
ția principială, constructivă, a Româ
niei privind soluționarea globală, pe 
calea negocierilor, a problemelor din 
Orientul Mijlociu și, în acest cadru,

a subliniat necesitatea de a se face 
totul pentru respectarea independen
ței, suveranității și integrității teri
toriale a Libanului, pentru asigu
rarea păcii in această țară.

în timpul convorbirii, oaspetele a 
exprimat înalta apreciere pe care 
președintele Republicii Libaneze o 
acordă acțiunilor și inițiativelor 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în vederea rezol
vării problemelor din Orientul Mij
lociu și din Liban, înfăptuirii aspira
țiilor de pace și libertate ala po
porului libanez.

Ambasadorul Belgiei
tun, pe Frans Maes, ambasadorul 
Belgiei la București, cu ocazia înche
ierii misiunii sale în țara noastră.

A avut Ioc, cu acest prilej, o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

întregul popor, strîns unit. In ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral, a aniversat recent — Ia scurtă 
vreme după celebrarea împlinirii a 
65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, și a unei jumătăți 
de veac de la procesul de la Brașov 
al comuniștilor și militanților anti
fasciști — 21 de ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
înaltul forum comunist ce a inaugu
rat o nouă și luminoasă epocă in 
dezvoltarea socialistă a patriei, pe 
care cu îndreptățită mîndrie o nu
mim Epoca Nicolae Ceaușescu. Se 
poate afirma cu convingere adincă, 
cu deplin teniei că înnoirile structu
rale și înfăptuirile fără precedent 
obținute în acești ani de progres ne
contenit spre culmile de lumină ale 
civilizației comuniste poartă am
prenta limpede a acțiunii și glndirii 
creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care are un 
rol determinant în elaborarea stra
tegiei de dezvoltare a țării, în solu
ționarea problemelor complexe ale 
edificării noii societăți. în unirea și 
orientarea forțelor întregului popor 
pentru înfăptuirea exemplară a o- 
biectivelor profund patriotice, revo
luționare ale politicii partidului.

In curînd vom sărbători 42 de ani 
de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă care a deschis 
calea unor profunde transformări re
voluționare, democratice în viața 
țârii, a edificării societății socialiste 
și comuniste pe pămîntul României. 
A intrat in tradiția eroicei noastre 
clase muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, întregului popor ca să 
cinstească evenimentele de seamă 
din viața poporului, a partidului prin 
entuziaste fapte de muncă consa
crate îndeplinirii planului, progre
sului multilateral al patriei socialis
te. In întreaga țară se desfășoară o 
amplă si susținută întrecere socialis
tă pentru înfăptuirea in cele mai

bune condiții a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea, a pla
nurilor și programelor aprobate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., 
documente elaborate sub directa în
drumare a secretarului general al 
partidului, care, prin prevederile 
lor, asigură creșterea intensivă, in 
ritm susținut a economiei naționale, 
dezvoltarea puternică a științei, in- 
vățămînlului și culturii, ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Acum, cind ne mai desparte puțin 
timp de ziua națională a României, 
colectivele de oameni ai muncii, ac- 
ționînd sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, se angajea
ză cu toată fermitatea și răspunde
rea să intensifice întrecerea socialis
tă pentru a amplifica succesele in 
producție, în interesul dezvoltării 
necontenite a avuției naționale, al 
sporirii venitului național — baza 
trainică și sigură a progresului și 
bunăstării — al realizării unei noi 
calități a muncii și a vieții.

în spiritul exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului, 
pentru acest prim an al noului cin
cinal este necesar ca toate întreprin- 
•derile să acționeze neabătut pentru 
aplicarea programelor privind per
fecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție, acor- 
dind, în cadrul întrecerii socialiste, 
o atenție maximă realizării ritmice 
și integrale a planului la producția 
fizică, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, creșterii pro
ductivității muncii, realizării unei 
eficiențe economice superioare. De 
bună seamă, pentru înfăptuirea a- 
cestor obiective sînt esențiale preo
cupările susținute care vor trebui să 
se manifeste pentru asigurarea bazei 
energetice și de materii prime, ur- 
mărindu-se cu fermitate punerea în 
funcțiune la termenele stabilite a 
noilor capacități de producție, func
ționarea în cele mai bune condiții a

celor existente, dezvoltarea puter
nică a noilor surse de energie, uti
lizarea pe scară largă a materiilor 
prime, materialelor și resurselor e- 
nergetice refolosibile.

Desigur, un loc central în preocu
pările organelor și organizațiilor de 
partid, ale forumurilor și organisme
lor democrației muncitorești trebuie 
să-1 ocupe realizarea integrală, la 
termenele prevăzute în contracte și 
de cea mai bună calitate a produc
ției pentru export. în acest scop se 

. impun măsuri hotărite pentru lansa
rea din timp în fabricație a produ
selor, în structura sortimentală și Ia 
nivelul tehnic și calitativ solicitat de 
partenerii externi, pentru adaptarea 
operativă a producției la cerințele, 
pieței externe, asigurarea din timp, 
încă înainte cu o decadă de încheie
rea lunii, a fondului de marfă pen- 

. tru export, livrarea operativă și în
casarea neîntîrziată a contravalorii 
produselor, cu alte cuvinte asigura
rea tuturor condițiilor pentru crește
rea eficienței întregii activități de 
comerț exterior.

De bună seamă, toate aceste ce
rințe și exigențe de cea mai mare 
actualitate și însemnătate presupun 
o înaltă răspundere pentru, utiliza
rea completă, cu randament maxim, 
a capacităților de producție, redu
cerea severă și încadrarea strictă in 
normele și normativele aprobate a 
consumurilor specifice și a stocurilor 
de materii firime, materiale, produc
ție neterminată și produse finite, 
creșterea gradului de valorificare a 
resurselor materiale și energetice. 
Îmbunătățirea nivelului general de 
calificare și policalificare al perso
nalului muncitor, intărirea autocon- 
duccrii, autogestiunii șî autofinanță
rii, aplicarea fermă a mecanismului 
economico-financiar.

In agricultură, organele și organi
zațiile de partid, organele de condu
cere colectivă din unitățile agricole 
și consiliile populare au datoria să

Ia măsuri ferme pentru strîngerea, 
transportul și depozitarea, intr-un 
timp cit mai scurt și fără pierderi, 
a recoltei din această vară, efec
tuarea integrală și în perioade opti
me a celorlalte lucrări agricole. Cu 
deosebire se cuvine a se acționa 
pentru folosirea cu înaltă eficientă 
și randament a bazei tehnico-mate- 
riale existente, mobilizarea Ia muncă 
a tuturor locuitorilor satelor, orga
nizarea in cele mai bune condiții a 
întregii activități, intărirea ordinii; 
disciplinei și răspunderii față de 
proprietatea obștească. In spiritul 
sarcinilor, orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului', 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,- privind 
înfăptuirea noii revoluții agrare, 
trebuie să se urmărească permanent 
aplicarea celor mai noi cuceriri ale 
științei agrozootehnice și întărirea 
economico-organizatorică' a tuturor 
unităților agricole pentru a se obține 
recolte sigure și stabile, sporirea 
producției vegetale și animale.

După cum se. cunoaște, sarcini mo
bilizatoare revin în acest an lucră
torilor de pe șantiere, proiectanțf- 
lor. furnizorilor de utilaje, precum 
și beneficiarilor noilor obiective de 
investiții. în acest domeniu, în ca
drul întrecerii socialiste este necesar 
să se asigure o puternică angajare 
muncitorească în scopul creșterii 
ritmului de execuție șl reducerii 
duratei de realizare a noilor obiec
tive economice și sociale. Pe toate 
șantierele de construcții-montaj tre
buie să se pună accent pe extinde
rea mecanizării și a industrializării 
lucrărilor, reducerea în continuare, 
la toate obiectivele, a costurilor lu
crărilor, prin aplicarea de soluții 
tehnologice și constructive eficiente 
și organizarea superioară a produc
ției și a muncii. Practica a demon
strat, în această privință, cit de im
portante sînt folosirea rațională a

(Continuare în pag. a Ill-a)
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SARCINI PRIORITARE, IN ACESTE ZILE, ÎN AGRICULTURĂ:
■ încheierea recoltării griului

de pe ultimele suprafețe
■ Strîngerea și depozitarea furajelor
■ întreținerea culturilor duble

• în județele în care recolta de grîu mai este în lanuri, să fie 
concentrate toate forțele - combine și secerători - pentru în
cheierea grabnică a secerișului • La strîngerea furajelor de pe 
terenurile cultivate, mijloacele mecanice să fie folosite la întrea
ga capacitate • Principalul obiectiv al unităților agricole din zona 
colinară: acțiuni de masă pentru cositul fînului de pe pajiști ® 
La întreținerea culturilor duble, maximă grijă pentru menținerea 

densității optime a plantelor

In aceste zile, griul se seceră de pe ultimele supra
fețe in cîteva din județele situate in centrul și nordul 
țării, între care Sibiu, Covasna, Sălaj, Bistrița-Nășăud, 
Harghita, Suceava și altele. Concomitent cu finalizarea 
acestei lucrări, o atenție deosebită trebuie acordată 
strîngerii, conservării și depozitării tuturor resurselor 
de nutrețuri, care să asigure, atit cantitativ și pe sor
timente, cit și calitativ, furajarea îndestulătoare a în
tregului efectiv de animale - taurine și ovine.

Datorită măsurilor întreprinse de organele de spe
cialitate și unitățile agricole pentru întreținerea și fer
tilizarea suprafețelor ocupate cu plante de nutreț, pre
cum și condițiilor favorabile determinate de ploile 
abundente, recolta de masă verde de pe terenurile 
cultivate, și in bună măsură de pe fînețele naturale, 
este bună. Din datele furnizate de Ministerul Agri
culturii rezultă insă că pină in prezent nu s-a acțio
nat corespunzător in toate județele pentru realizarea 
prevederilor din programul de strîngere și depozitare 
a furajelor pe perioada 1 mai — 31 iulie. La data 
centralizării ultimei situații operative — 21 iulie - erau 
depozitate 61 la sută din cantitățile de fin și 75 la 
sută din furajele suculente prevăzute a se strînge pină 
la finele lunii iulie. Pe bună dreptate se afirmă că 
ploile au împiedicat desfășurarea ritmică a stringerii 
furajelor. Dar nu-i mai puțin adevărat că nutrețurile 
cultivate, ca și iarba de pe pajiști, dacă nu sînt strînse 
la timp imbătrinesc și-și pierd calitățile nutritive. Pen-' 
tru a se obține nutrețuri de cea mai bună calitate,

bogate in vitamine și proteine, este necesară o core
lare a tuturor lucrărilor, începind cu cositul și sfîrșind 
cu transportul și depozitarea. Strîngerea și conservarea 
nutrețurilor pe timp ploios impun, pe lingă utilizarea 
Ia întreaga capacitate a mijloacelor mecanice, buna 
organizare a lucrărilor, precum și punerea in valoare 
a tuturor posibilităților de uscare a fînului.

O atenție deosebită este necesar să se acorde in 
această perioadă întreținerii culturilor duble, mai ales 
de porumb pentru boabe, care, in acest an, datorită 
ploilor, beneficiază de condiții bune de dezvoltare. 
Pentru a se obține producțiile prevăzute de porumb 
boabe la culturile duble, prașilele trebuie efectuata 
cu aceeași grijă și răspundere pentru menținerea den
sității plantelor ca și Id culturile de bază.

Recoltarea și depozitarea furajelor, întreținerea cul
turilor duble constituie acțiuni de cea mai mare im- 
portahță pentru dezvoltarea zootehniei șl creșterea 
producțiilor animaliere. De aceea, desfășurarea in cela 
mai bune condiții a acestor lucrări trebuie să preocu
pe în cel mai înalt grad organele agricole județene, 
organizațiile de partid de la sate, consiliile agroin
dustriale și conducerile unităților agricole, astfel ca 
toate resursele de furaje să fie strînsa și depozitate.

IN PAGINA A III-A - cores
pondențe din județele Bistrița- 
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SIBIU : Producție fizică

peste prevederi
Prin aplicarea fermă a pro

gramelor de modernizare și or
ganizare a producției, prin fo
losirea mai eficientă a mijloa
celor tehnice din dotare, prin 
întărirea ordinii și disciplinei, 
colectivele de oameni ai mun
cii din industria județului Sibiu 
au obținut insemnatd depășiri 
ale planului la producția fizică. 
Astfel, au fost fabricate supli
mentar 1 000 tone plumb, 790 
tone negru de fum. 100 tone oțel 
aliat, 136 tone mașini și utilaje 
tehnologice pentru diferite ra
muri file economiei, peste 800 
autobasculante pe șasiu de au
tocamion. peste 600 metri cubi 
prefabricate din beton armat, 
produse de mecanică fină în 
valoare de 18,9 milioane lei, 
mijloace de automatizare elec
trotehnică. confecții textile și 
altele. Tntre unitățile fruntașe 
se numără întreprinderea me
talurgică de metale neferoase 
„Catbosin"—Copșa Mică. „In
dependența", întreprinderea de 
piese auto. „Balanța", între
prinderea de utilaje și piese de 
schimb. „13 Decembrie" și 
..Steaua roșie" din Sibiu. „Re
lee", „Geamuri" și „Vitrometan" 
din Mediaș și întreprinderea 
mecanică Mirșa. (Ion Onuc 
NEMEȘ, corespondentul „Scin- 
teii").

GIURGIU : Creșteri

ale productivității 
muncii

Oamenii muncii din industria 
județului Giurgiu acționează cu 
forțe sporite pentru aplicarea 
in viață a programelor de or
ganizare și modernizare a pro
ceselor tehnologice, pentru va
lorificarea superioară a mate-: 
riilor prime, a energiei și com
bustibilului, pentru folosirea ra
țională a utilajelor, a tuturor 
capacităților de producție. Ca 
urmare, de la începutul anului 
și pină in prezent, productivi
tatea muncii a crescut cu 3 Ia 
sută față de prevederile planu
lui. Pe această bază, s-a obținut 
un spor la producția-marfă in
dustrială in valoare de 209 mi
lioane lei, concretizată in uti
laje tehnologice pentru indus
tria petrolului și mineritului, 
nave fluviale moderne, produse 
chimice, țesături și altele. (Ion 
MANEA, corespondentul „Scin- 
teii").

Zi obișnuită de lucru la Șantierele navale din Galați Foto : Eugen Dichiseanu

Recentul și fructuosul dia
log de lucru pe care secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, l-au purtat cu 
cadre de conducere și spe
cialiști din domeniul con
strucțiilor de nave a con
stituit și pentru cercetătorii 
și proiectanții de la Insti
tutul de cercetare, proiec
tare și inginerie tehnologi
că pentru construcții de na
ve — ICEPRONAV — Ga
lați un prilej de profundă 
și exigentă analiză a reali
zărilor de pină acum, un 
moment in care au fost 
conturate clar reperele ca
litative ale activității pre
zente și viitoare.

In deplină concordanță 
cu prevederile programu
lui de dezvoltare a flotei 
românești, fundamentat cu 
clarviziune de secretarul 
general al partidului, și de 
această dată au fost abor
date o multitudine de teme 
specifice, care privesc di
rect. in primul rind, ac
tivitatea cercetătorilor și 
proiectanților din institut, 
în acest context, consiliul 
științific al institutului a 
luat deja în dezbatere sar
cina importantă trasată, 
potrivit căreia trebuie ca, 
in continuare, să se con-
ceapă și să se construiască
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Satisfacția datoriei 
împlinite

noi nave de mari dimen
siuni, avantajoase din 
punct de vedere al trans
portului pe rute lungi, scop 
în care vor trebui să se 
devanseze termenele de 
realizare ă vrachierelor de 
165 000 tdw, concomitent 
cu creșterea numărului de

rile cu care există relații 
de transport.

In domeniul tehnologic, 
problematica pusă în dez
batere, ideile desprinse 
din acest dialog de lucru 
prevăd creșterea rapidă a 
productivității muncii și 
scurtarea ciclurilor de fa-

instalația de telecomandă 
pentru navele de 15 000 
tdw. destinate transportului 
de mărfuri generale și do
tate cu motoare reversibile. 
Pentru a afla noutăți în 
această direcție, ne adre
săm inginerului Leonard 
Fințescu, specialist la

La Galați, unde navele 
iși încep întiia lor călătorie
asemenea nave prevăzut 
pentru acest cincinal. De 
asemenea, este imperios 
necesar să crească capaci
tatea de transport a navei 
vrachier de 85 000 tdw pină 
la circa 100 000 tdw, ridi- 
cindu-le astfel rentabili
tatea in exploatare.

Din analiza și discuțiile 
purtate, s-a detașat in 
același timp necesitatea ca, 
împreună cu beneficiarii, 
colectivul institutului să 
analizeze oportunitatea rea
lizării unor nave mai 
mari, de circa 250 000 tdw, 
corelat desigur cu posibi
litățile de acces in portu-

bricație, modernizarea fa
bricației de nave.

Toate acestea așază pe 
noi coordonate bazele în
tregii activități de concep
ție a navelor, asigurind 
condiții pentru moderniza
rea proceselor tehnologice 
in șantiere, astfel incit 
noile nave să prezinte o 
sumă de calități din punct 
de vedere constructiv și, 
implicit, calități deosebite 
in exploatare. Asupra 
unui aspect al moderniză
rii constructive din indus
tria navală este vorba și 
in cele ce urmează. Mai 
exact, este vorba despre

atelierul de cercetare și 
proiectare instalații și e- 
chipamente electrice și ra
dio, grupa de automatizări, 
din cadrul Institutului de 
cercetare, proiectare și in
ginerie tehnologică pentru 
construcții de nave (ICE
PRONAV — Galați).

Ne aflăm, așadar, la 
„polul" inteligenței ro
mânești tn construcții na
vale. In atelierul amin
tit. o forță tehnică ingi
nerească puternică are mi
siunea de a concepe toate 
echipamentele de bord, 
pornind de la proiectarea 
instalațiilor electrice, a

tablourilor electrice, pupi- 
trelor de comandă, a al
tor echipamente și termi- 
nind cu amplasarea lor pe 
navă.

— Avem un program 
ambițios de . cercetare- 
proiectare, care prevede 
reducerea la minimum a 
importurilor de asemenea 
echipamente. Preocupă
rile noastre sînt in con
formitate cu necesitățile
economiei naționale, cu
programul de dezvoltare a 
sectorului naval funda
mentat db secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Atelierului nostru, grupei 
de automatizări din care 
fac parte le-a revenit sar
cina de a concepe și pro
iecta, de a asimila în to
talitate produsele care se 
importau. In urmă cu 
șapte, opt ani. am pornit 
cu pași hotâriți pe dru
mul nu lipsit de dificul
tăți al asimilărilor. Acum, 
produsele realizate de noi 
nu mai conțin nici măcar 
„import de completare". 
Toate, componentele sînt 
de concepție românească. 
Examenul dat de inteli
gența tehnică a fost trecut 
cu bine și in acest dome-

Stefan D1MITR1U
corespondentul „Scînteii”

(Continuare in pag. a Il-a)

După Înfățișare ai crede că-i 
o fetișcană ce se pierde in văl
mășagul de neînchipuit al șan
tierului ce înalță, metru cu me
tru, „muntele" dintre munți. Ei bine, 
„fetișcana" aceasta dirijează activi
tatea a sute de oameni și struneș
te forța a mii și mii de cai-putere. 
Și asta deoarece inginera Virginia 
Tomescu e adjuncta șefului de bri
gadă de la Măneciu — Prahova, 
unde; in calea apelor, se înaltă cel 
mai mare baraj de pămint din Româ
nia : 6 000 000 metri cubi depuneri 
de argilă, balast, materiale filtran
te, anrocamente. Dis-de-dimineață și 
pină seara tirziu. tinăra ingineră a- 
leargă cu pași mărunți pe imensa 
spinare a noului munte, ia măsuri 
de asigurare a ritmului lucrărilor, 
stabilește calitatea materialelor care 
se depun, precum și pe cea a com
pactării. face probe privind densi
tatea, umiditatea, studiază și com
pară planșe, se ceartă pentru punc
tualitate. se bate pentru ca totul să 
se desfășoare „șnur", se preocupă de 
felul in care sint găzduiți oamenii 
și de viața pe care o duc, ii în
deamnă către o carte instructivă și 
către un film bun. iși ocrotește cu 
dragoste căminul și-și crește frumos 
cele două fetițe născute aici, pe 
șantier, citește pină noaptea tirziu 
deoarece — cum spune dinsa — 
„nu-i așa, tehnica merge înainte".

— Am aflat că, la început, atunci 
cind ați venit pe șantier, vi se spu
nea Cireșica...

— E adevărat !
— De ce Cireșica ?
— Știu eu ?... Poate pentru faptul 

că Ia fiecare emoție mă înroșeam 
in obraji. Și aveam aîit de multe 
emoții ca bucureșteancă sadea, ca 
ingineră foarte tinără repartizată pe 
un asemenea mare șantier! Unii con
structori, formați la școala barajelor 
de. pe Bistrița, de pe Argeș și de pe 
Lotru, imi puneau întrebări ca să 
vadă cum mă descurc. Pe atunci 
barajul acesta de pe Teleajen era 
la cota zero. De fapt, totul pornea 
de la zero. Nu existau decît plan
șele cu proiecte și natura potrivni
că din jur. Natura pe care trebuia 
s-o invingem prin muncă, prin luptă 
neînchipuit de aspră. Dar pină să 
începem a reuși s-au petrecut multe.

— De pildă ?
— De pildă, după cîțiva ani, pe 

mine m-au copleșit imensele greu
tăți ale șantierului. Pur și simplu, 
am dat bir cu fugiții. Mi-am găsit 
o slujbă bunișoară in orașul meu 
natal, unde crezusem, pentru un 
timp, că o să duc o viață mai tih
nită.

— Ați spus : „pentru nn timp"...
— ...Ce a durat aproape un an, 

vreme in care a inceput să mă chi- 
nuie — da ! să mă chinuie, acesta 
e cuvintul — dorul șantierului. Mă 
gindeam la oameni : „ce-or tace el, 
acolo intre munți Mă gindeam la 
baraj : „cu cit s-o fi înălțat oare 
Mă perpeleam, nu alta, la ideea că 
barajul se ridică semeț in calea a- 
pelor, fără ca eu să mă aflu in clo
cotul construcției. Mi se părea că în 
fiecare dimineață pierdeam cile un 
tren, că in fiecare seară dispărea 
cile o șansă. O șansă de realizare... 
Și mai era ceva.

— Ce, anume ?
— îmi făceam un profund proces 

de conștiință. încă de pe băncile fa
cultății, partidul comuniștilor mi-a 
făcut marea cinste de a mă primi 
in rindurile sale. Tot partidul mi-a 
încredințat misiunea de a contribui 
la realizarea marelui sistem hidro
energetic de pe Teleajen. Și eu cum 
am răspuns la acea vreme ? Ple- 
cind ! Aceasta ml-a dat o neliniște 
sufletească pe care nu mai puteam 
s-o suport.

— Și ?...
— Am venit din nou la Măneciu, 

de data\ aceasta împreană cu soțul 
•meu, care pină atunci făcuse numai 
muncă de proiectare.

— Devenise, intre timp, mal ușoa
ră lupta cu natura, erau mai mici 
greutățile șantierului ?

— Nicidecum ! Dar eram eu mai 
bine pregătită să Ie înfrunt. Hotări- 
tă să nu dau înapoi cu nici un preț. 
Convinsă cu fermitate că pentru 
mine adevărata împlinire a dato
riei, partea mea de contribuție la 
înfăptuirea politicii partidului în
seamnă înălțarea barajului care, zâ- 
găzuind șuvoaiele, devine izvor da 
energie și putere pentru țară, de 
rod bogat pentru ogoare. de apă 
limpede pentru orașe. Munca pa 
șantier m-a făcut să dobindesc în
credere și putere. Și mai ales deo
sebite satisfacții.

— Oamenii vă prețuiesc. V-au a- 
les secretar adjunct cu problemele 
de propagandă în biroul organizației 
de partid nr. 1-Baraj.

— Este încă o îndatorire pentru 
îndeplinirea căreia încerc să pun tot 
sufletul. Da, sufletul. A fi activist 
de partid înseamnă să ai suflet pen
tru muncă, pentru oameni. Pe șan
tier cresc atîția oameni la înalta 
școală revoluționară a muncii ! De 
fapt, creștem cu toții, o dată cu ba
rajul, o dată cu țara întreagă.

Gh. ATANASIU
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PRIORITĂȚI ECONOM8CE- PE AGENDA ACTIVITĂȚII DE PARTID
Datorită produselor de un înalt ni

vel tehnic pe care le realizează, în
treprinderea de utilaj greu „Progre- 
sul“-Brăila și-a ciștigat an de an un 
binemeritat renume in țară și peste 
hotare. Acesta se concretizează atit 
în medaliile de aur obținute de exca
vatoarele fabricate aici la diferite 
tirguri internaționale, cit și în faptul 
că peste 50 de țări din Europa și A- 
frica, din Asia și America Latină au 
cumpărat și cumpără produsele în
treprinderii brăilene. Hotărirea de a 
consolida și de a ridica și mai sus 
prestigiul „mărcii" fabricii animă 
întregul colectiv în ampla acțiune de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției.

— Dimensiunile acestei revoluțio
nare acțiuni rezultă, mai presus de 
orice, din obiectivele deosebit de im
portante pe care am stabilit să 
le atingem în 1990 față de 1985 — 
ne spune maistrul Vasile Callu, se
cretar adjunct al comitetului de 
partid din întreprindere. Iată cițiva 
dintre principalii indicatori : produc- 
ția-marfă — 163 la sută, productivi
tatea muncii — 182,9 la sută, expor
tul — 232,2 la sută, reducerea cu 33 
la sută a cheltuielilor totale la 1 000 
Iei producție-marfă, beneficiile — 
259 la sută. Totodată, ne-am propus 
realizarea unor produse cu perfor
manțe tehnico-calttative și de efi
ciență superioare celor realizate de 
cele mai reprezentative firme de a- 
cest profil din lume. în acest context, 
comitetul de partid, și cele peste 
80 de organizații de bază și-au stabi
lit ca obiectiv principal al activității 
politico-organizatorice realizarea unei 
st.rinse și permanente corelații între 
măsurile imediate și de perspectivă 
care privesc perfecționarea organiză
rii muncii, modernizarea tehnică și 
tehnologică a proceselor de produc
ție și a produselor și ridicarea per
manentă a gradului de pregătire pro
fesională a fiecărui lucrător al în
treprinderii. De ce am considerat a- 
ceasta ca un obiectiv esențial al acti
vității noastre ? Pentru că, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
la recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, dotarea cu uti
laje tot mai moderne, introducerea 
în producție a noilor tehnologii ne
cesită oameni cu o solidă și multila
terală pregătire profesională. Ca ata
re, este nevoie ca in permanență să 
asigurăm lărgirea orizontului lor de 
cunoștințe tehnico-profesionale.

Toate acestea au constituit argu
mente puternice în munca politico- 
educativă desfășurată de organizații
le de bază, de convingere, de expli
care a necesității permanentei preo
cupări pentru imbogățirea orizontu
lui de cunoștințe tehnico-profesiona
le al fiecărui comunist, al fiecărui om 
al muncii din întreprindere. Iar in 

această activitate, fructificînd expe
riența acumulată în anii anteriori, au 
fost folosite cele mai diferite forme 
și metode : de la dezbateri in adună
rile generale ale organizațiilor de 
bază la demonstrații practice in ca
drul grupelor sindicale ; de la sim
pozioane și discuții ale agitatorilor 
cu fiecare lucrător, la propaganda 
vizuală inspirată, concretă, convingă
toare ; de la prezentarea experienței 
muncitorilor fruntași, cu o bună pre
gătire profesională, la stația de ra
dioamplificare, la discuțiile indivi
duale ale birourilor organizațiilor de 
bază cu comuniștii. Utile și eficiente

Modernizarea producției 
și perfecționarea profesională 
- intr-o permanentă corelație

s-au dovedit discuțiile pe care comu
niștii, muncitorii fruntași, cu o bo
gată experiență în muncă și largi 
cunoștințe profesionale, le-au purtat 
mai ales cu tinerii muncitori. Drept 
rezultat, s-a înțeles că, în condițiile 
aplicării noului mecanism economi- 
co-financiar, fiecare muncitor, ingi
ner și tehnician în parte și co
lectivul întreprinderii în ansamblul 
său trebuie să ajungă la o înaltă ca
lificare profesională, la o permanen
tă perfecționare a cunoștințelor teh- 
nico-științifice.

— Iar rezultatul efectiv al acestei 
ample acțiuni se regăsește în faptul 
că, numai în acest an, în diversele 
forme de pregătire profesională din 
întreprinderea noastră sint cuprinși 
5 938 muncitori, maiștri, tehnicieni, 
ingineri, controlori tehnici de calita
te — precizează tovarășul loan 
Retscher, tehnician la biroul învăță- 
mînt. Nu există atelier, secție, fabri
că în care să nu se desfășoare un 
curs, un cerc, o formă de ridicare a 
calificării profesionale.

Ceea ce se cuvine remarcat în ace
lași timp, ca o experiență bună, este 
faptul că organizarea și desfășurarea 

cursurilor șl cercurilor, a diverselor 
forme de perfecționare profesională 
nu au fost lăsate la voia intimplării. 
Au fost stabilite in această privință 
răspunderi precise pentru comitetul 
sindicatului și organizația U.T.C., 
pentru comisia inginerilor și tehni
cienilor. pentru cadrele de conducere 
și specialiștii din secții. Spre exem
plu, lectorii cursurilor de perfecțio
nare sint numiți prin decizie a bi
roului executiv al consiliului oame
nilor muncii. Cit privește tematicile, 
conținutul dezbaterilor, acestea se în
tocmesc de un colectiv al secției în 
care se desfășoară cursul și se apro

bă pentru fiecare cerc în parte de 
conducerea întreprinderii. Cursurile 
au loc în fiecare joi, iar de buna lor 
desfășurare răspunde direct atit șe
ful secției sau atelierului, cit și res
ponsabilul grupei sindicale.

— Cu deosebită atenție urmărim ca 
dezbaterile din cadrul cursurilor și 
cercurilor de perfecționare a pregăti
rii profesionale să aibă un caracter 
concret, să intereseze cu adevărat pe 
participants să le ofere informații, 
noțiuni, cunoștințe, experiențe cit 
mai utile muncii efective pe care o 
desfășoară fiecare lucrător — men
ționează Gheorghiță Mototolea, se
cretarul comitetului sindicatului din 
Întreprindere.

Dar așa cum am constatat în dife
rite ateliere, secții și fabrici, foarte 
importantă este deci varietatea for
melor folosite în această acțiune — de 
la cursuri și cercuri la sesiuni de co
municări tehnico-științifice ; de la 
studiul individual cu examinare 
practică la dezbateri științifice sub 
forma „meselor rotunde1' pe tema ul
timelor noutăți tehnico-științifice în 
domeniu ; de la cursuri de policalifi
care la concursuri profesionale pe 
meserii ; de la cercurile prietenilor 

bibliotecii tehnice (peste 1 200 de ci
titori permanenți) la demonstrații 
practice atunci cind se introduce in 
fabricație un nou produs ; de la 
cursurile liceului seral urmate de 265 
de muncitori tineri, cursurile de 
maiștri (eu 55 de participanți) la 
cursurile facultății serale de subingi- 
neri a Universității din Galați care 
se desfășoară în întreprindere (cu 124 
de studenți). Toate acestea asigură 
largi posibilități de perfecționare 
tehnico-profesională a oamenilor 
muncii din întreprindere, așa cum 
participarea la cursurile .de per
fecționare, buna organizare și des
fășurare, conținutul și eficiența 
acestora sînt urmărite permanent de 
comitetul de partid din întreprinde
re. Trimestrial, unul din punctele or
dinii de zi a ședințelor biroului co
mitetului de partid, ca și al adunări
lor generale ale organizațiilor de 
bază constă în informarea asupra 
stadiului desfășurării acțiunilor de 
perfecționare tehnico-profesională, 
asupra îndeplinirii planurilor și mă
surilor stabilite în această privință. 
Fiecare din cei 2 300 de comuniști 
care au raportat în adunările gene
rale în primul semestru al anului a- 
supra modului în care își îndeplinesc 
sarcinile de partid s-au referit, indi
ferent de funcția pe care o au, și Ia 
felul in care se preocupă de perfec
ționarea continuă a pregătirii sale 
tehnico-profesionale.

Desigur, sint încă .multe probleme
— chiar planuri și intenții ale comi
tetului de partid, ale consiliului oa
menilor muncii in această privință
— care deocamdată nu sînt rezolvate. 
In sectoarele calde, bunăoară, orga
nizarea cursurilor încă nu a găsit 
cea mai bună formă care să stimule
ze participarea tuturor lucrătorilor 
Ia acțiunea de perfecționare tehnico- 
profesională. Unele grupe sindicale 
așteaptă prea mult impulsuri din a- 
fară in ce privește mobilizarea oa
menilor la diferite forme de pregă
tire profesională. In legătură cu or
ganizarea cursurilor de policalificare 
există, de asemenea, încă anumite 
puncte în suspensie pe care nici cen
trala și nici ministerul de resort nu 
le-au clarificat. Dincolo de toate a- 
cestea, se poate spune însă că la 
„Progresul“-Brăila este bine înțeles 
esențialul — și anume că perfecțio
narea continuă a pregătirii tehnico- 
profesionale a întregului personal 
constituie fundamentul pe care se 
desfășoară acțiunea de modernizare 
a producției și, totodată, o pirghie 
importantă pentru valorificarea la un 
nivel superior a potențialului de 
muncă și de creație al întregului co
lectiv.

Al. PINTEA
C. PRICEPUTU
corespondentul „Scînteii"
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Incandescenja - ca simbol 
al orașului

după

justi-

Dacă ar fi să judecăm după 
pbnderea activităților de pe Valea 
Bistrei, se poate spune, cu 
ficat temei, că metalurgiei i-a re
venit și îi revine un loc de frun
te ; ea concentrează, din punct de 
vedere valoric și uman, aproape 
întreaga vale, de la Bucova pină 
Ia Caransebeș.

Izvoarele istorice arată că de la 
șina de căruță produsă la începu
turi pină la șina pentru prima cale 
ferată a Ardealului, dintre Arad- 
Simeria-Petroșani, și apoi pină la 
vasta gamă de produse noi ce se 
realizează astăzi,, drumul a fost 
sinuos și greu, dar oamenii acestor 
locuri au continuat in tot ace4t 
răstimp de peste 190 de ani să 
elaboreze și să modeleze oțelul. 
De altfel, oțelul incandescent a dat 
un nume veridic, cu începere din 
1948 încoace, atit localității, cît și 
uzinei de pe Bistra : OȚELUL 
ROȘU. Evoluția de mai înainte șl 
de acum a producției uzinei de pe 
Bistra a fost impusă de nevoile 
timpului, dar mai ales de mintea 
ageră a oamenilor acestor locuri.

Noua devenire a metalurgiei în 
Otelul Roșu este strins legată, 
după cum bine se știe, de vizitele 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 
anii 1971. 1978 și 1983, cind s-au 
fundamentat cele mai îndrăznețe 
planuri ale dezvoltării și speciali
zării producției de oțel, laminate 
etc. Devenit oraș în 1960, Oțelul 
Roșu — ca principală așezare a 
Văii Bistrei — se prezintă astăzi, 
după împlinirea a 
de < "
tre 
me 
rin, 
ceea 
ției. 
tă i 
Nicolae Ceaușescu întreprinderea 
„Oțelul Roșu" a cunoscut cea mai 
mare dezvoltare și specializare din 
întreaga sa istorie aproape bisecu- 
lară. Ca urmare a dotărilor și dez
voltării de care a beneficiat, între
prinderea a devenit aptă să asi
mileze și să producă pentru 
nevoile patriei o vastă paletă de 
produse din oțel.

In' același timp șl înfățișarea 
orașului Oțelul Roșu s-a schimbat 
de la un an Ia altul. S-au con
struit sute de case noi, spațioase, 
cu un ridicat grad de confort, au 

^jtcst realizate peste 2 000 de apar

190 de ani 
existență, ca fiind unul din- 
centrele de nrimă mări- 
aie județului Caraș-Seve- 
al doilea după Reșița în 

i ce privește valoarea produc- 
Se poate spune cu îndreptăți- 

mîndrie că abia în Epoca

tamente și peste 1 900 locuri în 
cămine. Mai bine de 83 la sută din 
populația orașului, care s-a triplat 

. față de 1948. trăiește astăzi in case 
noi. In ultimii ani, orașul a bene
ficiat de o stație de apă potabilă, 
de extinderea aducțiunii de apă 
potabilă cu peste 5.1 km, a celei 
de canalizare cu peste 4,3 km, pre
cum și de construcția unei stații 
de epurare a apelor reziduale. Cu 
începere din 1965, rețeaua comer
cială s-a extins cu 5150 mp. In 
oraș ființează acum două coopera
tive meșteșugărești, o unitate de 
gospodărie comunală și locativă, 
secția de tuburi flexibile, ocolul 
silvic ș.a., unități care prin activi
tatea colectivelor lor au contribuit 
din plin la ridicarea prestigiului 
orașului de pe Bistra în rmdul 
centrelor urbane ale patriei.

Invățămîntul a evoluat într-un 
ritm nebănuit : de la o singură 
școală cu patru clase în 1945 la 
60 de clase și 11 laboratoare, 13 
ateliere școală, o cantină internat, 
două săli de sport ș.a., pentru mai 
bine de 2 500 de elevi de care se 
ocupă 121 de cadre didactice. In 
oraș activează și o casă a pionie

Pentru ocrotirea sănătății 
oamenilor

M-am aflat mai multe zile Ia 
tratament în noul spital din Căli- 
nești, județul Argeș. A se reține 
că noua unitate sanitară este si
tuată într-o comună. Cu toate a- 
cestea, ea nu e cu nimic mai pre
jos față de o alta similară dintr-un 
mare oraș.

Noul spital, expresie concretă a 
grijii conducerii partidului și sta
tului nostru față de sănătatea po
porului, s-a dat în folosință în 
1983 și este situat pe vechiul drum 
Pitești — București. Iar menirea 
sa este de a contribui la refacerea 
sănătății populației din sudul ju
dețului. destul de numeroasă, de 
altfel. Are trei etaje cu camere lu
minoase, cu 323 paturi. Celor sufe
rinzi li se acordă aici o bună asis
tență pe linie de chirurgie, interne, 
obstetrică și ginecologie ; el mai 
dispune de sală de nașteri, de ope
rații, reanimare, toate dotate cu 
aparatură medicală dintre cele mai 
moderne.

Dar îndeosebi aici există un va

cu sute de pio-

rilor ?i șoimilor patriei, înființată 
în 1970, în care funcționează nu
meroase cercuri 
nieri și șoimi ai patriei. Avind în 
vedere și diferitele forme de per
fecționare, se poate spune pe drept 
cuvint că aproape jumătate din 
populația orașului de pe Bistra 
învață. Orașul s-a făcut cunoscut 
în primul rînd prin produsele 
muncii oamenilor săi, dar și prin 
activitatea culturală, spirituală 
deosebită, desfășurată în edițiile 
de pină acum ale Festivalului na
țional „Cîntarea României", unde 
au fost obținute numeroase premii.

în 20 decembrie 1985, orașul 
Oțelul Roșu a sărbătorit un sfert 
de secol de existență ca oraș. A 
fost un moment de bilanț a ceea 
ce s-a înfăptuit, dar și de jalonare 
a unor direcții și perspective ale 
dezvoltării viitoare. Dezvoltare ce 
are în vedere importante creșteri 
în domeniul economic, edilitar- 
gospodăresc, sanitar, de cultură și 
educație, sport, turism, agrement 
etc. La edificarea tuturor obiecti
velor propuse, o contribuție con
siderabilă aduc toți cetățenii ora
șului prin prinosul lor de gîndire 
Și inteligență, prin muncă harnică.

Ion HURTUPAN 
instructor obștesc 
al Comitetului orâșenesc ol P.C.R. 
Oțelul Roșu

loros corp de cadre medicale, re
cunoscut în tot județul și care se 
achită cu devotament, zi și noapte, 
de misiunea încredințată, aceea ca 
bolnavii să devină cit mai repede 
sănătoși. Sînt 17 medici și 74 ca
dre cu pregătire medie, cărora, toți 
cei care și-au regăsit sănătatea 
aici, le aduc mulțumirile lor.

Efortul acestor c.idre este evi
dent și prezent la tot pasul. Ca
merele spitalului strălucesc de cu
rățenie, hrana e consistentă și 
adecvată. După cum, la tot pasul, 
faci cunoștință cu zimbetul lor 
optimist, de încurajare a celor 
aflați în tratament. După cum luăm 
cunoștință din graficele afișate, 
procentul de mortalitate este ex
trem de redus. Și aceasta, cum 
subliniam, deoarece întregul corp 
medical al spitalului muncește cu 
pasiune și dăruire pentru ocrotirea 
sănătății oamenilor.

Gheorqhe V1DRO1U
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Prin aplicarea acordului global: VEN1TURIIE DIN MUNCA - SI® EEGATE DE REZUETATEEE MUNCII e/râce a&„Sei/i/ea **.

Calcule și argumente care demonstrează 
caracterul stimulativ al acestei forme 
superioare de organizare și retribuire

VARIANTA A

XIH. AZI, ÎN TRANSPORTURILE AUTO
In activitatea de transporturi 

auto unitatea organizatorică de 
bază cu care se încheie contractul 
de acord global este autocamionul 
cu una sau două remorci, autoco- 
loana, autobaza ș.a. La nivelurile 
organizatorice la care se încheie con
tractele de acord global, obiectul 
contractului îl constituie prestațiile.

Contractele de acord global se în
cheie anual, iar lunar se nominali
zează prestațiile ce urmează a fi 
realizate, precum și nivelurile plani
ficate privind criteriul și condițiile 
de realizare ale acestora.

Criteriul în raport cu care se ma
jorează sau se diminuează sumele 
cuvenite pentru prestațiile realizate, 
la nivelul autocoloanelor sau auto
bazelor, este „încadrarea in consu
murile normate de combustibili", 
iar condițiile în funcție de îndepli
nirea cărora se acordă integral 
suma cuvenită în raport cu presta
țiile realizate și gradul de îndeplini
re a criteriului sînt : încadrarea în 
duratele normate ale transporturi
lor, realizarea indicelui de utilizare 
a parcului de autovehicule ș.a.

Formația de lucru se dimensio
nează corespunzător prestațiilor 
contractate, iar numărul de perso
nal pe funcții, meserii și niveluri de 
calificare se stabilește pe baza nor
melor și normativelor de muncă, cu 
încadrarea strictă in sarcina de creș
tere a productivității muncii.

Suma cuvenită pentru prestațiile 
contractate se stabilește pe baza 
cantităților de prestații contractate 
și a tarifelor pe unitatea de presta
ție, diferențiate pe categorii de per
sonal.

în exemplul ipotetic ales t- con
struit cu sprijinul specialiștilor din 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor și Ministerul Muncii — 
vom demonstra mecanismul aplică
rii acordului global la o autocoloa- 
nă de transport marfă, care are un 
efectiv de 88 de persoane, din care 
67 șoferi. 3 personal operativ (impie- 
gați, șef coloană) și 18 muncitori de 
întreținere și reparații curente la 
autovehicule. Calculul se exemplifică 
numai pentru șoferi.

în luna respectivă, autocoloana, 
formată din autocamioane de 9 tone 
cu remorcă de 5 tone, are sarcina 
să transporte 39 900 tone la distanța 
medie de 16,5 km. Această sarcină 
este defalcată pe autovehicule, la 
nivelul cărora -se aplică acordul 
direct.

Tariful de manoperă directă pe 
tona transportată la distanța de 
16.5 km este de 4.20 lei/tonă.

Pentru prestația planificată, șofe
rii urmează să primească 167 580 lei 
(39 900 tone X 4.20 lei/tonă). în si
tuația realizării prestațiilor la nive
lul contractului, cu respectarea cri
teriului și condițiilor stabilite, șofe
rii primesi întreaga sumă prevăzută 
în contract, retribuția medie fiind 
de 2 501 lei pentru un șofer (167 580 
lei : 67 șoferi).

VARIANTA A
în această variantă se pornește de 

la premisa că șoferii, prin folosi
rea intensivă a autocamioanelor, 
precum și prin utilizarea autovehi
culelor cu două remorci, au transpor
tat 43 890 tone, îndeplinind planul de. 
prestații in proporție de 110 la sută. 
Suma cuvenită șoferilor pentru 
prestațiile realizate este de 181338 
lei (43 890 tone X 4,20 lei/tona).

Intrucit consumul de combustibili 
a fost redus cu 5 la sută față de cel 
normat, suma cuvenită se majorea
ză astfel :

184 338 lei X 5% - 9 217 lei.
184 338 lei + 9 217 lei - 193 555 lei.
Suma respectivă se acordă inte

gral, intrucit condițiile prevăzute în 
contractul de acord global au fost 
îndeplinite.

Printr-o organizare mal bună a 
activității, prin folosirea autovehicu
lelor cu două remorci, productivita
tea muncii a crescut, formația ob- 
ținind realizările respective lucrind 
cu trei șoferi mai puțin decit s-a 
planificat. Ca urmare, suma cuve
nită șoferilor se repartizează la un 
număr mai mic de persoane, reve
nind in medie 3 024 lei/persoană 
(193 555 lei : 64 șoferi), adică cu 523 
lei, respectiv cu 20,9 la sută mai 
mult decit s-a planificat. Retribuțiile 
cuvenite șoferilor pentru realizările 
cantitative se stabilesc pe baza re
zultatelor muncii depuse de fieca
re pentru prestațiile rezultate în 
acord direct individual.

VARIANTA B
în această variantă se presupune 

că prestațiile au fost îndeplinite în 
proporția arătată în varianta ante
rioară (110 la sută), însă consumul 
de combustibili, care constituie cri
teriu de acordare a sumelor, a fost 
cu 7 la sută mai mare decît cel nor
mat, corespunzător prestațiilor rea
lizate. Suma cuvenită, calculată în 
varianta precedentă, se diminuează 
pentru nerealizarea criteriului, ast
fel :

184 338 Iei X 7% - 12 904 lei
184 338 lei — 12 904 lei - 171 434 Iei
Intrucit una din condițiile de acor

dare integrală a sumei cuvenite în 
raport cu prestațiile realizate și 
gradul de îndeplinire a criteriului — 
indicele de utilizare a parcului de

autovehicule — a fost Îndeplinită 
în proporție de 98 la sută, respectiv 
cu 2 la sută mai puțin decît indi
cele planificat (cota de diminuare 
— 0,5). suma cuvenită se diminuea
ză astfel :

2% X 0.5 - 1,0%
171 434 lei X 1% - 1 714 lei
171 434 lei — 1 714 lei - 169 720 Iei
Așadar, deși se depășește volumul 

de prestații cu '10 la sută, dacă nu 
se manifestă suficient spirit gospo
dăresc și se depășește consumul 
normat de combustibili, și totodată 
nu se realizează indicele de utiliza
re a parcului de autovehicule, re
tribuția medie a șoferilor este de 
2 533 Ici (169 720 lei : 67 persoane). 
Cu alte cuvinte, creșterea retribu
ției medii va fi de numai 32 lei, 
respectiv 1,3 la sută.

VARIANTA C
In această variantă se presupune 

că autocoloana, în luna respectivă,

(Urmare din pag. I)
niu de activitate, atît de 
exigent.

— Concepția, proiecta
rea, am ințeles, vă apar
țin. Dar realizarea ?

— Concomitent cu sar
cinile primite de noi, la 
întreprinderea mecanică 
navală Galați, din cadrul 
Centralei industriale na
vale, a fost creat un ate
lier de produse electro
nice care s-a integrat ra
pid și răspunde tuturor 
solicitărilor. Aici prind con
tur material ideile noas
tre. Aici, în timp, s-au 
dezvoltat tehnologiile a- 
vansate, în măsură să ac
celereze procesul de asi
milare a unor echipamente 
electronice pentru care nu 
am găsit producători în 
țară.

Așa cum aveam să a- 
flăm în continuare, în im
portul de echipamente de 
automatizări o pondere 
deosebită o dețin cele de 
telecomandă pentru mo
toarele principale ale na
vei, motoare lente, semi- 
rapide și rapide. De la a- 
ceastă necesitate acută 
s-a pornit, realizindu-se in 
final instalația de teleco
mandă amintită și care 
este deja montată pe cinci 
nave de 15 006 tdw con
struite la Șantierul na

VARIANTA B VARIANTA C

val Galați. Din momentul

cind prima idee despre 
o asemenea instalație a 
fulgerat in mintea cerce
tătorilor și proiectanților 
și pină la etapa de tre
cere a probelor cu nava 
în marș, pe mare, a trecut 
relativ puțin timp. Totul 
„a curs" de pe planșetă în 
secțiile de producție, ex
periența s-a acumulat din 
mers și a fost din plin

a realizat numai 35 910 tone 
transportate, ceea ce reprezintă 90 
la sută din prestația planificată. 
Suma cuvenită șoferilor este de 
150 822 lei (35 910 tone X 4.20 lei/tonă).

Deoarece consumurile normate de 
combustibili au fost depășite cu 5 
la sută, suma cuvenită se diminuea
ză pentru nerealizarea criteriului 
astfel :

150 822 lei X 5% - 7 541 lei
150 822 lei — 7 541 lei - 143 281 lei
De asemenea, ca urmare a reali

zării indicelui de utilizare a parcu
lui de autovehicule (tone pe tona 
capacitate) în proporție de numai 
90 la sută din nivelul planificat,

■i.m -a j rju.

Volumul prestațiilor

Gradul de realizare 
a criteriului

Gradul de realizare 
a condițiilor

Retribuția medie

100%

95%

95%

81,2%

autovehiculele nefiind folosite la 
capacitate (cotă de diminuare — 0,5), 
suma cuvenită se reduce pentru nein- 
deplinirea condiției, astfel :

10% X 0.5 - 5%
143 281 lei X 5% - 7 164 le!
143 281 lei — 7 164 lei - 136 117 Iei
Rezultă că In situația nerealizăril 

în proporțiile arătate a volumului 
de prestații și a criteriului, precum 
și a uneia din condiții și lucrîn- 
du-se cu numărul planificat de șo
feri, retribuția medie este de numai 
2 031 lei (136117 lei : 67 persoane 
adică cu 470 lei, respectiv 18,8 la 
sută mai puțin decît retribuția me
die planificată.

Concluzia : în condițiile noii legi, veniturile din muncă sint strins 
legate de rezultatele muncii, de eforturile depuse pentru sporirea volu
mului de prestații fizice realizate, precum și pentru îndeplinirea altor 
indicatori calitativi, de eficiență, cîștigurile fiind nelimitate atit în sus, 
cit și in jos.

Comeliu CARLAN

dire și acțiune călit la fla
căra înaltă a pasiunii pen
tru nou, pentru creație.

La I.M.N. Galați am 
avut prilejul «ă vedem pe 
viu, cum se spune, insta
lația de telecomandă. Cli
pele de maximă concen
trare, orele, sutele de ore 
de tatonări nu se mai 
simt acum. Se vede în 
schimb produsul. Rezul-

stări am lucrat în echipă. 
Altfel nici nu se poate. 
Și așa, pentru o asemenea 
treabă, îți trebuie cunoș
tințe interdisciplinare (au
tomatică, electronică, me
canică, pneumatică etc). 
Trebuie cunoscută întii 
structura instalației de 
propulsie, modul de ex
ploatare a navei și moto
rului. Lucrările de acest

LA GALAȚI, UNDE NAVELE ISI ÎNCEP INIIIA LOR CĂLĂTORIE« ’ >
fructificată. In această 
strădanie contracronome- 
tru s-au afirmat virtuțile 
morale ale specialiștilor, 
Încrederea că pot afla sin
guri rezolvare la compli
cate și complexe probleme 
tehnice, încrederea în reu
șită. Inginerii Romeo Tra
ian, Leonard Fințescu din 
cadrul grupei de automa
tizări, inginerul Cristofor 
Grigore de la atelierul 
mașinii II ICEPRONAV 
— sprijiniți Ia partea de 
realizare practică, la tes
tarea prototipului și con
strucția propriu-zisă a in
stalației de către ingine
rul Bogdan Cristea de la 
I.M.N. Galați — au fost 
sufletul nucleului de gin-

tatul palpabil al efortului 
de creație Ia nivel tehnic 
comparabil, competitiv cu 
produsele similare reali
zate pe plan mondial. Și 
totuși aveam „să văd" cî- 
teva crimpeie din filmul 
nașterii acestei instalații, 
Imagini înregistrate de 
memoria creatorilor ei. In
ginerul Leonard Fințescu 
il evocă mereu pe șeful de 
atelier, Fănică Drăgan, 
„care ne pisa mereu: de ce 
să nu încercăm și varian
ta asta ? Și pe asta ?... Și 
pe asta „Nu puține au 
fost momentele, continuă 
interlocutorul, cînd eram 
nemulțumiți de ceea ce 
făcusem cu o zi înainte. 
Pentru depășirea acestei

gen nu admit improviza
țiile".

Despre zilele și nopțile 
albe. încărcate de ginduri 
și idei constructive, des
pre orele de încordare 
maximă rememorează și 
alt om al echipei, subingi- 
nerul Viorel Pintilie și nu 
numai el. Inginerii meca
nici Ion Purice, Ion Stra- 
tulat și inginerul electro
nist Ion Scotnotis, toți de 
Ia Șantierul naval Galați, 
au oferit exemple de bună 
conlucrare în calitatea lor 
de producători de nave și, 
evident, de beneficiari ai 
muncii colegilor de la 
ICEPRONAV și I.M.N. 
Galați.

Dificultățile legate de 
necesitatea asigurării 
funcționării instalației în 
mediu agresiv (climatic, 
mecanic, fonic), au consti
tuit motive pentru testări 
de mare severitate, depă- 
șindu-Ie intenționat pe 
cele impuse de Registrul 
naval Român. Momentul 
probelor cu nava „Ro
man", în condiții de fur
tună de gradul nouă, a 
demonstrat nivelul înalt 
de realizare a instalației- 
creier concepută și execu
tată de cei ce au cutezat 
să sfideze rutina, să se 
înalțe cu competență și 
dăruire pe piscurile afir
mării.

...Un sistem centralizat 
pentru semnalizări și a- 
îarme, un dispozitiv pen
tru sesizarea întreruperii 
și controlului tensiunii, un 
bloc de automatizări pen
tru pompele duble sînt 
alte citeva idei materiali
zate ale creatorilor des
pre care am vorbit, oa
meni reuniți in acest unic 
și important institut de 
cercetare și proiectare în 
domeniul naval, institut 
care in acest an împli
nește două decenii de la
înființare, creație a celei 
mai fertile epoci din 
istoria României mo
derne — „E p 
Nicolae Ceaușescu".

oca—J

Prin vadurile 
comerțului de.„ ocazie

Mai multă perseverență 
în curățirea străzii 

de elemente „poluante"
Cu peste două luni în urmă, In nu

mărul ziarului nostru din 18 mai s-a 
publicat articolul intitulat „Vadurile 
comerciale de ocazie au început să 
sece, dar nu toate..." în care erau 
relevate măsurile intreprinse de fo
rurile de resort pentru stirpirea unor 
practici inadmisibile ale comerțului 
ambulant, cu desfacerea unor „măr
furi" de proveniență mai mult decît 
dubioasă și la prețuri de speculă, pe 
străzi, în piețe și în alte locuri pu
blice. Se arăta cu acel prilej că, 
deși in „vadurile" respective, corner - 
cianții (a se citi speculanți și para- 
ziți) s-au Împuținat, totuși fenome
nul persistă, ceea ce reclamă perse
verență și fermitate în aplicarea mă
surilor anunțate.

Este și ideea subliniată în mal 
multe scrisori primite la redacție ca 
urmare a articolului amintit și care, 
indemnind la continuarea acțiunii 
începute, aduc noi cazuri și argu
mente in acest sens. De pildă, unul 
din cititori, Ilie Iordăcnescu din 
București, bulevardul Energeticieni- 
lor nr. 14 a întreprins o adevărată 
investigație în cartier, ale cărei re
zultate ni le relatează : „Majoritatea 
locuitorilor Capitalei își dăruiesc ore 
și zile de muncă pentru ca orașul 
nostru să fie mereu mai frumos și 
mai curat. De aceea, ne umplu de 
indignare acei indivizi care ne sfi
dează munca și eforturile. Sîntem 
pe deplin conștienți de rolul opiniei 
publice in asanarea străzii. Nu exis
tă «Tribună a democrației», în sec
torul 3, în care să nu vină vorba 
și despre acești indivizi, practicanții 
comerțului ilegal. Trebuie să spun 
că. din păcate, nu s-au luat măsu
rile radicale pe care le așteptam. 
Cel mai răspindit „comerț" este cel 
cu semințe. Ne întrebăm de pe ce 
tarlale culeg aceste „negustorese" 
asemenea cantități, că le ajung de 
la o recoltă la alta și vînd fără 
răgaz ? Oamenii spun că nu' ar fi 
rău să se caute «portițele» de pe la 
depozitele de cereale, silozuri, triaje 
C.F.R., fabrici de ulei și de halva — 
pentru a se stopa «aprovizionarea» 
vînzătorilor de semințe, care îți stau 
în cale la tot pasul. In fața cofetă
riei «Diplomat» personalul nu pridi
dește să măture cojile pe care le 
lasă, în urma lor, aceste persoane. 
La fel se întîmplă și la stația de 
metrou aflată la intersecția bule
vardului Leontin Sălăjan cu Chimiș- 
tilor. în fața unităților alimentare 
din zonă sint adevărate „baraje" de 
vinzătoare de semințe și alte ni
micuri, foarte active și în preajma 
școlilor generale 54, 92. 98 și altele. 
In cartierul nostru avem un cine
matograf modern — „Gloria", cu 
grădină de vară. Cind e filmul mai 
palpitant, atunci te trezești cu o în
treagă „echipă" de astfel de vînză- 
toare, care intră printre rîndurile de 
scaune strigind cit le ține gura ,.Ia 
semințe bune, băieții !" și-și plasea
ză „marfa" in ciuda protestelor spec
tatorilor. Sint nelipsite și la ștran
durile din zonă — Titan, I.O.R.-2. 
etc. Am văzut cum pe o grămăjoa
ră de semințe de dovleac, de nici 
50 de grame, încasează 10 lei ! — 
îneît se ajunge la cîștiguri incredi
bile, de multe mii de lei pe lună ! 
Socotesc că ar trebui să se organi
zeze acțiuni mai energice din partea 
autorităților, la care să participăm 
și noi, cetățenii, incit să se smulgă 
din rădăcină acest mod de a trăi pe 
spinarea altora și care, pe deasupra,

strică aspectul și igiena străzii, civi
lizația mediului".

Viorel Tudor, tot din București, 
șoseaua Alexandriei, nr. 10 mențio
nează și situațiile de la halta Grivi- 
ța, piața Crîngași, intersecția șoselei 
Alexandria cu strada Mărgeanului 
etc., precizînd că în aceste puncte 
respectivii „ambulanți" au fost, nu 
o dată, prinși asupra faptului și 
sancționați conform legii. „Conclu
zia" pe care au tras-o nu a fost insă 
cea pe care cu toții o dorim : să sa 
apuce de muncă. Dimpotrivă, ei și-au 
organizat o „pază" proprie și, la un 
semnal, cind se apropie oamenii le
gii, dispar. Cetățenii sint insă 
convinși că șe poate găsi ac de co
jocul lor, cu’ toată „paza" instituită.

In continuare, autorul scrisorii 
adaugă : „Ar trebui luate In atenția 
și cazurile acelor ambulanți care 
nu-și expun „marfa", ci o „recoman
dă" —- discret — la ureche. Trecind, 
deunăzi, pe strada Lipscani, cineva 
mi-a șoptit că ar avea niște „raiați", 
„exact pe măsură", aduși de pesta 
mări. în apropiere este un restau
rant unde, tot așa, pe șoptite, ți sa 
oferă țigări sau ești ispitit cu felu
rite jocuri de noroc. Eu, unul, nu 
cad in asemenea „capcane" întinse 
de escroci, dar am văzut creduli ca 
se lasă păcăliți, și e păcat, pen
tru că pierd bani ciștigați prin mun
că. Sint aspecte pe care orice cetă
țean le dezaprobă. Ar trebui ca 
sancțiunile să fie mai aspre cu ast
fel de specimene, pedepsele mai us
turătoare, astfel incit să le treacă 
pofta de a relua mereu și mereu 
practica speculei. Sugestia noastră 
este ca și miliția să fie mai acti
vă, omul ordinii, chiar dacă sa 
află in timpul liber sau in conce
diu, să nu treacă niciodată indife
rent pe lingă asemenea fenome
ne. O conduită intransigentă ar da 
impuls opiniei publice in a se ală
tura mai ferm autorităților in acti
vitatea de eradicare a unui fenomen 
poluant".

In același sens și în termeni ase
mănători ne scriu și Dumitru Enciu 
din strada Drumul Taberei 39, pre
cum și alți cetățeni care solicită o 
dinamizare mai puternică a opiniei 
publice, desfășurarea unor acțiuni 
convergente, cu participarea cetățe
nilor, reprezentanților consiliilor 
populare și ai organelor de miliție, 
realizarea unui control permanent, 
cu reveniri sistematice și măsuri 
drastice, exemplare.

Este și opinia noastră. Important 
este ca, o dată declanșată, „ofensiva" 
să nu se oprească pină cind această 
formă de parazitism, doar aparent 
benignă, nu va dispărea cu desăvir- 
șire. Subliniem însă din nou că, 
fără sprijinul cetățenilor, fără ma
nifestarea fermă, neechivocă, cura
joasă a opiniei publice, nici o ac
țiune, oricît de bine organizată de 
diferite foruri, nu va avea efectul 
scontat. In primul rînd. pentru că, 
fără concursul cumpărătorilor, acest 
„comerț" moare. în al doilea rînd, 
să nu uităm că noi, cetățenii, sîntem 
pretutindeni — martori sau victime 
ale acestor speculanți — iar repre
zentanții primăriei, ai organelor de 
ordine nu pot fi omniprezenți. Prin 
eforturi conjugate, permanente este 
posibil să se elimine definitiv posi
bilitatea practicării comerțului ilicit, 
dăunător sub toate aspectele.

Rodlca ȘERBAN
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Cronica zilei

Cîmpul e plin de furaje, pline trebuie să fie și finarele!
în acest final de iulie, dar mai ales 

in luna august, in județul Bistrița- 
Năsăud e sezon plin in privința um
plerii fînarelor pentru perioada de 
stabulație. Am urmărit în unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Șieu-Odorhei și Bistrița preocu
pările în acest sens și am constatat 
că asigurarea furajelor constituie o 
activitate de cea mai mare impor
tanță pentru cadrele de conducere, 
ca și pentru specialiștii ce se ocupă 
in mod direct de acest domeniu.

„Unitatea noastră — ne-a specifi
cat Valentin Mindru, președintele 
C.A.P. Șieu-Măgheruș — n-a cum
părat niciodată furaje. Realitatea 
este că iarba, la prima coasă, a fost 
rară. De zeci de ani n-am mai avut 
asemenea situații. în schimb, prin 
faptul că am realizat la momentul 
optim coasa a doua la trifoliene, apoi 
am prins sezonul de ploi exact cind 
trebuia, mai luăm cel puțin două 
coase la culturile cultivate, iar coasa 
a doua de pe. finețe, atit cantitativ, 
cit și calitativ, o va întrece pe pri
ma. în aceste condiții vom avea cu 
siguranță rezerve de fin".

Afirmațiile președintelui nu sînt 
o excepție, deoarece, în întregul ju
deț, din cauza timpului nefavorabil 
din mai și iunie, iarba de pe fînețele

naturale a fost puțină. în schimb, da
torită efectuării coasei a doua la tri
foliene sint create condiții pentru ca 
balanțele furajere să fie echilibrate. 
Ne-am convins încă o dată de acest 
lucru și din discuția avută cu Vasile 
Costinea, președintele consiliului 
agroindustrial Șieu-Odorhei, care 
ne-a făcut, de altfel, demonstrația

BISTRIȚA -NĂSĂUD

că, in condițiile acestui an, toate uni
tățile dispun de cantități duble de 
paie față de anul trecut, de cel pu
țin patru ori mai mulți tulei de po
rumb, iar pajiștile înfățișează, 
aproape peste tot, o vegetație abun
dentă. „în asemenea condiții — ne-a 
precizat interlocutorul — nici măcar 
nu ne putem imagina să nu adu
năm cantitățile necesare de furaje, 
ba chiar și ceva pe deasupra".

De la zootehnistul-șef al consiliu
lui agroindustrial Bistrița, inginerul 
Teodor Anca, am aflat că, pentru cele 
12 000 bovine, 15 000 oi din cadrul a 
două cooperative agricole, două în
treprinderi agricole de stat și o aso

ciație de creștere și Ingrășare a tine
retului taurin, în bazele furajere ar 
fi trebuit să existe acum 8 950 tone 
finuri, 6 700 tone suculente și 4 000 
tone grosiere. La data prezenței 
noastre, în unitate se aflau în stoc 
5 286 tone fînuri, 6 402 tone suculente 
și doar 1 412 tone grosiere. Avind in 
vedere că prima coasă la finețele 
naturale și coasa a doua la trifoliene 
sint terminate, în depozite ar fi tre
buit să se găsească mult mai multe 
furaje.

Pe ansamblul județului, coasa I la 
finețe naturale și a doua la trifolie
ne au fost încheiate pe întreaga su
prafață de 30 294 hectare, urmind ca 
imediat ce vremea se va îmbunătăți 
să se treacă cu toate forțele la usca
rea, transportul și depozitarea fura
jelor. Prevederile programului jude
țean au fost îndeplinite la aceeași 
dată, la depozitarea furajelor sucu
lente în totalitate, iar la fînuri se 
apropie de 70 la sulă. în asemenea 
condiții, se impune ca o dată cu re
coltarea griului să se adune toate 
paiele, care constituie un furaj va
loros, mai ales pentru taurine, spe
cie de bază în zootehnia județului.

Gh. CRIȘAN
corespondentul „Scinteii"

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a primit, luni, 
pe Stan Newens, deputat britanic în 
Parlamentul vest-european, care, la 
invitația Grupului român din Uniu
nea Interparlamentară, face o vizită 
în țara noastră.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de păreri cu privire la 
contribuția pe care parlamentele și 
parlamentarii o pot aduce la dezvol
tarea relațiilor bilaterale, precum și 
în legătură cu modalitățile de extin
dere a conlucrării in cadrul Uniunii 
Interparlamentare, al altor organis
me internaționale, în vederea pro
movării unui climat de pace, încre
dere și colaborare în Europa și în 
lume.

Oaspetele a avut, de asemenea, 
convorbiri la conducerea Ministeru
lui Afacerilor. Externe și a Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Peru, ambasadorul acestei 
țări la București, Jaime Castro Men- 
divil, a oferit, luni, o recepție.

Au participat miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, oameni de cultu
ră și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

R. P. CHINEZĂ

Pentru producții mari, culturile duble -
în unitățile agricole din județul 

Ialomița, culturile duble insămințate 
după recoltarea cerealelor păioase 
ocupă aproape 60 000 de hectare cu 
porumb pentru boabe, legume, faso
le, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui 
și soia, plante ce solicită o grijă 
deosebită pentru realizarea produc
țiilor planificate. Demn de remarcat 
este faptul că prima prașilă meca
nică atit la porumbul pentru boabe, 
cit și la celelalte culturi a fost rea
lizată pe aproape întreaga suprafa
ță, iar cea manuală pe 60 la sută. în 
unitățile unde porumbul a fost insă- 
mințat imediat după recoltarea or
zului, s-a trecut la executarea celei 
de-a doua prașile, lucrare ce se face 
sub îndrumarea specialiștilor, care 
urmăresc curățirea culturilor de bu
ruieni și păstrarea densităților pre
văzute.

La cooperativa agricolă de produc
ție din Smirna, inginerul Constantin 
Matei, președintele unității, remar
ca, în apropierea unei sole cu po
rumb în cultură dublă : „După cum 
vedeți, plantele depășesc 50 de cen
timetri, iar tulpina este viguroasă. 
Această solă de 60 hectare a fost 
tnsămințată la 18 iunie, a doua zi 

’după ce a fost strîns orzul. Am apli
cat o normă de udare mică, pentru

răsărire. Apoi, am executat o lucra
re cu sapa rotativă pentru spargerea 
crustei, iar prașila mecanică am 
efectuat-o simultan cu administrarea 
îngrășămintelor. La prașila manuală, 
cooperatorii manifestă maximă res
ponsabilitate, fiind convinși că la 
această cultură se poate realiza o 
producție bună de boabe. După zece

IALOMIȚA

zile am mai dat o udare, iar acum 
am trecut la a doua prașila".

O bună organizare a lucrărilor de 
întreținere a culturilor duble am 
constatat și la cooperativele agricole 
de producție din Miloșești, Grindu, 
Gîrbovi, Iazu și Scinteia, la între
prinderile agricole de stat Balaciu 
și Stelnica. Unele din aceste unități 
nu au posibilități de irigare, dar prin 
executarea prașilelor mecanice și 
manuale, la timp și de calitate, se 
creează condiții bune de dezvoltare 
culturilor duble. Inginerul-șef al 
C.A.P. Gîrbovi, Virgil Olteanu, ne 
relata : „Toți au înțeles că o sa
pă bună aplicată la timp este e- 
chivalentă cu o ploaie. La ora ac-

întreținute la timp!
tuală, ținînd cont că unitatea noas
tră a însămînțat cu culturi du
ble peste 700 de. hectare, sint pre- 
zenți la efectuarea lucrărilor dc în
treținere peste 500 de cooperatori. 
Prașilele mecanice sînt efectuate de 
mecanizatorii care au însămînțat 
cultura. Procedînd în acest fel, avem 
garanția că munca și eforturile 
noastre vor fi răsplătite cu produc
ții bune". în incinta indiguită. la 
întreprinderile agricole de stat Stel
nica, Bordușani și Făcăeni, echipele 
de udători special constituite reu
șesc ca din zece în zece zile șă re
vină cu aripile de ploaie pe solele 
cu culturi duble, ceea ce coincide cu 
udarea plantelor imediat după pra
șilele mecanice și manuale.

în județul Ialomița, specialiștii, 
toți lucrătorii ogoarelor tratează cul
turile duble cu maximă răspundere, 
fiind convinși că în funcție de mo
dul în care sînt ^îngrijite se vor ob
ține și producțiile. De altfel, coman
damentul județean pentru agricultu
ră a stabilit, la nivelul fiecărui con
siliu agroindustrial, un grup de spe
cialiști care urmăresc și informează 
săptăminal modul în care sînt în
treținute și irigate culturile duble.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii'

Puternică angajare patriotică
(Urmare din pag. I)
utilajelor, timguțui de lucru $1 a 
forței de munca, gospodărirea, judi
cioasă a resurselor ipgțpriafeî evi
tarea risipei, întărirea" ■ ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă, 
pentru creșterea mai substanțială a 
eficienței economice.

în institutele de cercetare științi
fică, inginerie tehnologică și proiec
tare întrecerea socialistă are drept 
obiectiv fundamental înfăptuirea 
noii revoluții tehnico-științifice, ac- 
țîonîndu-se cu înaltă răspundere 
pentru promovarea fermă a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, în strînsă con
cordanță cu prevederile Programului 
de cercețare științifică, dezvoltare 
tehnologică șl de introducere a pro
gresului tehnic în perioada 1986—1 
1990, elaborat sub directa îndrumare 
și cu sprijinul nemijlocit al secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămintu- 
lui. în acest sens, se impune să se 
acționeze neabătut, cu inaltă exi
gență, pentru sporirea contribu
ției cercetării la dezvoltarea ba
zei energetice și de materii pri
me, organizarea, modernizarea și 
programarea pe criterii științifi
ce a producției, extinderea me
canizării și automatizării proce
selor de fabricație, introducerea teh
nologiilor avansate, de mare randa
ment, care asigură realizarea de pro
duse cu caracteristici tehnico-eco- 
nomice competitive, valorificarea su
perioară a resurselor materiale, re
ducerea costurilor, creșterea mai 
accentuată a productivității muncii 
și eficienței economice în toate do
meniile.

La rîndul lor, lucrătorii din trans
porturi sînt chemați să adopte cele 
maț bune măsuri pentru utilizarea 
îțitopsiva, cu eficiență . sporită, a 
nrjjîogcelor din .dpțare, mecanizarea 
operațiilor de încărcare-descărcare, 
extinderea conteinerizării și trans- 
conteinerizării, dezvoltarea trans
porturilor combinate. Q atenție deo
sebită urmează a se acorda optimi
zării acestora, accelerării ritmului 
de expediție, sporirii vitezei comer
ciale, reducerii consumurilor de 
combustibil, energie, materiale și 
piese de schimb, creșterii eficienței 
economice.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii reprezintă un bun prilej de 
analiză responsabilă, temeinică, în 
spiritul exigențelor subliniate de 
secretarul general al partidului, a 
modului în care se realizează planul 
la producția fizică, la export, la 
toți indicatorii și, mai ales, de adop
tare a celor mai eficiente măsuri 
pentru desfășurarea in continuare 
în ritm susținut și in condiții cali
tative tot măi înalte a activității 
productive, pentru asumarea a noi 
obiective, și mai mobilizatoare, in 
întrecerea socialistă.

Așa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în fiecare între
prindere, in fiecare ramură. în fie
care județ pot și trebuie să fie ob
ținute rezultate tot mai bune în ac
tivitatea economică, există impor
tante rezerve de creștere a produc
ției și eficienței economice. Pretu
tindeni, colectivele de oameni ai 
muncii își vor face, neindoios, un 
titlu de onoare din a întimpina cea 
de-a 42-a aniversare a revoluției so
ciale și naționale, antifasciste ți 
antiimperialiste — marea noastră 
sărbătoare națională — cu remar
cabile succese în muncă.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economia
20,35 Teatru TV (color). ,,Passacaglla“ 

de Țituș Popovici. Spectacol reali
zat' In Colaborare cu Teiat’rul „Lu
cia Sturdza-Bulandra'-. Interpre
tează : Ion Besoiu, Marcel Iureș, 
Mariana Buruiană, Ion Cocieru, 
Răzvan lonescu, Valentin Urites- 
cu, Mircea Gogan. Redactor : Ale
xandra Orban. Regia TV i Eugen 
Todoran. Partea I

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 iulie, ora 21 — 1 august, 
ora 21. In țară : Vremea va fi răcoroa
să, deși temperatura aerului va crește 
ușor și treptat, îndeosebi in vestul ță
rii. Cerul va ti variabil. Pe alocuri, in 
nordul și estul țării, precum și în zo
nele de deal și de munte vor cădea 
ploi sub lormă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, mai ales in pri
mele zile. în rest, averse izolate, după- 
amiaza. Vînt slab pină la moderat, cu 
unele intensificări la munte și în estul 
țării, la început. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, izo
lat mai coborîte în primele nopți în 
depresiuni, iar cele maxime între 20 
și 30 grade, mai coborîte in prima 
zi în depresiuni și in nordul Moldovei, 
dar mai ridicate la sfîrșitul intervalu
lui. Dimineața. în centrul țării și la 
munte, local, se va semnala ceață. în 
București: Vreme răcoroasă la început, 
apoi în încălzire. Cerul variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată, mai ales 
la începutul intervalului. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 12 și 16 grade, iar ma
ximele între 27 și 31 grade.

UNITĂȚI TURISTICE IN JUDEȚUL TULCEA
La Mahmudia, pe brațul drept 

al Dunării, se află hotelul „Plaur" 
de categoria I, cu locuri de cazare, 
un restaurant, o braserie și un bar 
de zi. Oaspeții au posibilitatea să 
pescuiască, .să facă plimbări cu 
barca pe Dunăre. La Macin, hote
lul „Turist" dispune de locuri de 
cazare, restaurant, braserie și te
rasă. Hotelul „Albatros" din Unirea 
este, de asemenea, un agreabil 
loc de popas, cu camere de ca
zare, un restaurant cu terasă și o 
cofetărie cu laborator propriu. In 
localitatea Smîrdan a fost dat în 
folosință hotelul „Dobrogca", care 
dispune de un restaurant și de te
ren pentru amplasarea de corturi.

Pentru turiștii care doresc să-și 
petreacă vacanța în județul Tuleea 
sînt amenajate popasurile turistice 
„Portița" Unirea (la confluența 
lacului Razelm cu Mărea Neagră), 
„Pelieanul“-Murighiol (pe brațul 
Sf. Gheorghe), „Doi iepurași" (la 
circa 3 kilometri de Babadag),

„Cerbul lopâtar" (la 4 kilometri do 
localitatea Topologu, spre Hirșova), 
„Căprioara", lingă localitatea flo
ria, intre Măcin și Tuleea, și ho

telul Razeiin (pe șoseaua naționa
lă Tuleea — Constanța).

In fotografic : hotelul „Turist" 
din orașul Măcin.

, în județele Timiș, Arad, Argeș, Bihor 
și Botoșani s-a încheiat recoltarea griului

Cooperatorii, mecanizatorii, toți 
cei ce lucrează în agricultura jude
țelor Timiș, Arad, Argeș, Bihor și 
Botoșani, muncind cu dăruire, abne
gație și spirit gospodăresc, au în
cheiat recoltatul griului.

în telegramele adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetele ju
dețene de partid ale acestor județe, 
se subliniază că, o dată terminat se
cerișul griului, s-a trecut cu toate 
forțele la realizarea, în ritm susți
nut, a celorlalte lucrări din campa
nia agricolă de vară. Astfel, se ac
ționează cu hotărîre pentru elibera
rea terenului, executarea arăturilor, 
întreținerea culturilor, strângerea și 
depozitarea furajelor, recoltarea le

gumelor și fructelor, acordindu-se o 
atenție deosebită livrării la fondul 
de stat a cantităților prevăzute și 
asigurării autoaprovizionării în pro
fil teritorial. Totodată, se are în .ve
dere îndeplinirea tuturor prevederi
lor programelor din zootehnie, din 
celelalte sectoare agricole.

în telegrame este exprimată voința 
oamenilor muncit din agricultura ce
lor cinci județe de a nu precupeți 
nici un efort pentru sporirea conti
nuă a producțiilor vegetale și anima
le, pentru înfăptuirea integrală a 
sarcinilor ce le revin în acest an și 
pe întregul cincinal, adueîndu-și con
tribuția la dezvoltarea intensivă a 
agriculturii românești, la creșterea 
bunăstării poporului și înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Extinderea
Dezvoltarea econo

miei R.P. Chineze este 
însoțită de extinderea 
puternică a rețelei de 
transporturi feroviare 
și rutiere. De-a lungul 
și de-a latul țării se 
află in construcție mii 
de kilometri de căi fe
rate și șosele, menite 
să atragă în circuitul 
național diferite re
giuni, altădată izolate, 
să facă legătura intre 
centrele de extragere 
a materiilor prime și 
cele unde sînt concen
trate industriile pre
lucrătoare, să lărgeas
că accesul Ia princi
palele porturi mari
time.

Fotografia alătura
tă, difuzată de agen
ția China Nouă, pre
zintă podul feroviar 
de pe noua cale ferată 
Nanjing.

rețelei de transporturi

R. P, BULGARIA
O nouă sursă de îngrășăminte 

azotoase

Viața economico-socială 
a localităților patriei
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CÎMPIA TURZII : Roade 
ale colaborării dintre 
cercetare și producție

La Combinatul metalurgic din 
Cîmpia Turzii au fost amplificate 
preocupările pentru innoirea și mo
dernizarea producției, concomitent 
cu aplicarea măsurilor de organi
zare și modernizare a proceselor 
productive. Specialiștii combinatu
lui, in colaborare cu cei din uni
tăți de cercetare științifică și învă- 
țămînt au asimilat și introdus in 
fabricație noi mărci de oțeluri alia
te și inalt aliate, sirme și produse 
din sirme, laminate, conductori 
electrici izolați, cabluri din oțel, 
electrozi de sudură etc., pentru do
menii prioritare ale industriei. 
Aceste produse de înaltă calitate se 
realizează pe baza unor tehnologii 
noi, care sint, de asemenea, rodul 
colaborării dintre combinat și uni
tăți de cercetare și învățămint, 
(Marin Oprea).

MUREȘ : Noi edificii 
destinate ocrotirii 
mamei și copilului 

în județul Mureș, ca pretutindeni 
în țară, se acordă o atenție deose
bită dezvoltării și modernizării re
țelei sanitare destinate ocrotirii 
mamei și copilului, precum și în- 
vățămîntului preșcolar. Urmare a 
acțiunilor susținute desfășurate de 
consiliile populare, în ultima pe
rioadă, spațiile destinate ocrotirii 
mamei și copilului din clinicile de 
specialitate au sporit cu incă 350 
de locuri, capacitatea acestora in- 
sumînd azi mai bine de 1 000 de 
paturi. între cele mai recente rea
lizări in acest domeniu se numără 
moderna clinică de pediatrie, 
din cadrul Spitalului județean 
din Tirgu Mureș, modernizarea 
și dezvoltarea secțiilor de pe
diatrie din Reghin și Tîrnăveni și 
altele. Totodată, locurile in creșe 
și grădinițe Sau sporit, în ultimii 
ani,- cu peste 1 100, numărul copii
lor cuprinși în această rețea ajun- 
gind la peste 30 000. (Gheorghe 
Giurgiu). ,

BUZĂU : Ample acțiuni 
de colectare 

a materialelor refolosibile
Valorificînd superior experiența 

acumulată, in orașul Rimnicu Sărat 
în ceea ce privește colectarea și 
valorificarea materialelor refolosi
bile din gospodăriile cetățenilor, 
Consiliul popular al municipiului 
Buzău, împreună cu deputății din 
circumscripțiile electorale. pre
ședinții asociațiilor de locatari și 
întreprinderea județeană de re
sort, a organizat in această perioa
dă ample acțiuni de colectare a 
materialelor refolosibile,' inițiind o 
întrecere intre cartiere. Astfel, nu
mai in două zile s-au colectat de 
la cetățenii din circumscripțiile e- 
lectorale nr. 41 și 42 pește 30, tone 
de fier vechi, 800 kg hîrtie, 600 kg 
textile, 400 kg cioburi de sticlă, im
portante cantități de plumb, alu
miniu, alamă,- anvelope uzate și 
alte materiale. (Stelian Chiper).

IAȘI : Economii de metal, 
energie electrică 

și combustibil
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile industriale ale jude

țului Iași depun eforturi susținu
te pentru a realiza și depăși sarci
nile de producție ce le revin, cu 
consumuri de materii prime și ma
teriale cit mai mici. Astfel, prin 
folosirea acestora cu grijă, aplicmd 
soluții eficiente - de înnoire a pro
ducției, s-a reușit ca de la începu
tul anului și pină în prezent să se 
înregistreze o economie de peste 
300 tone metal, 15 milioane kWh 
energie electrică și 18 000 tone com
bustibil convențional. (Manole 
Corcaci).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Unități prestatoare 

de servicii pentru populație
în municipiul Bistrița, precum șl 

în orașele Beclean și Năsăud, cele 
opt cooperative meșteșugărești 
și-au îmbogățit în actualul an baza 
tehnico-materijtjlă prin darea in fo
losință a unor' noi unități destinate 
prestărilor de servicii. în stadii 
avansate de execuție se găsesc alte 
unități, între care atelierul de îm
pletituri din răchită și confecționări 
covoare din Năsăud și un altul <je 
timplărie. al Cooperativei „Presta
rea" din Beclean. Merită menționat 
faptul că in primul semestru meș
teșugarii bistrițeni și năsăudeni 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan la toți indicatorii tehnico- 
economici. (Gheorghe Crișan),

CARAȘ-SEVERIN : 
Realizări 

ale constructorilor 
de mașini

Colectivele de constructori de 
mașini din județul Cgraș-Severțn 
acordă o atenție deosebită realiză
rii sarcinilor prevăzute in planul 
tehnie pentru continua înnoire și 
modernizare'a producției. Preocu
pările susținute m acest scop au 
făcut ca la întreprinderea de con
strucții de mașini din Reșița să fie 
asimilate, de la începutul acestui 
an, un număr mai mare de pro
duse noi față de cel prevăzut în 
plan. între cele mai însemnate 
realizări se remarcă noua turbo- 
suflantă pentru motoarele navale 
de 15 200 CP, grupurile hidroener
getice de 9,4 MW și 15 MW, piese 
și subansamble pentru echipamen
tele diesel și hidroenergetice. L-a 
rindul lor, constructorii de mașini 
din Caransebeș au început produc
ția de serie a unui nou tip de bo
ghiu pentru locomotivele electrice 
de manevră în cocserii, fabricate 
la „Electroputere" Craiova. (Ion D. 
Cucu).

HUNEDOARA : Locuințe 
pentru oamenii muncii 

de la sate
Construcția de locuințe din fon

durile statului pentru oamenii 
muncii de la sate a cunoscut un 
ritm intens. Astfel, în numeroase 
centre de comună din județul Hu
nedoara s-au ridicat blocuri noi, 
moderne, cu 1 481 de apartamente 
confortabile. în noile centre civice 
din comunele Dobra, Ilia, Criscior, 
Vața de Jos. Certej, Geoagiu și al
tele s-ău ridicat ansambluri noi de 
locuințe. La parterele blocurilor au 
fost date in folosință spații comer
ciale pentru desfacerea mărfurilor 
alimentare și industriale, precum și 
unități destinate serviciilor către 
populație. (Sabin Cerbu).

Oamenii de știință bulgari Goran 
Petrov și Jivko Enikov. de la In
stitutul solului si programării re
coltei. au elaborat o metodă origi
nală de a introduce azotul din 
atmosferă în sol. direct crin țeava 
de eșapament a unui tractor diesel. 
Această metodă a fost experimen
tată in 1985 cu rezultate excelente 
și a fost admisă ca invenție. Ea va 
aduce agriculturii bulgare un bene
ficiu de peste o iumătate de mi
liard de leva anual — se arată in
tr-un articol difuzat de agenția 
„Sofia-Presse".

Tehnologia folosită pînă în pre
zent pentru obținerea îngrășămin
telor azotoase cere temperaturi si 
presiuni înalte, precum si cataliza
tori scumpi, uzinele respective 
avind hale imense si fiind mari 
consumatoare de energie electrică.

Prin invenția bulgară, motorul 
diesel al unui tractor este transfor

R. P. D. COREEANĂ

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
Numerele extrase la tragerea Extragerea a IV-a : 62 53 78 4 76

„multiplă" Loto din 27 iulie 1986 46 37 48 36
FAZA I Extragerea a V-a : 15 17 19 62 61

Extragerea I : 72 54 63 74 39 23 30 86 71 75 85
18 66 Extragerea a Vî-a ; 47 88 83 65 84
Extragerea a Il-a : 14 7 20 78 36 32 70 6845
4 73 64 86 Extragerea a Vlî-a : 69 46 86 73 21

FAZA A II-A 31 81 44 42
Extragerea a IÎI-a : 56 85 34 74 26 Extragerea a VIII-a 1 79 84 12 71
32 47 39 16 74 67 18 50 25

mat în „uzină" de îngrășăminte 
azotoase. care folosesc ca materie 
primă aerul. Acesta se introduce în 
cilindrii motorului, se comprimă 
mult si se încălzește, iar sub pre
siune se injectează combustibil, 
efectuîndu-se arderea explozivă a 
amestecului de gaze. Azotul si oxi
genul din aerul introdus dau naș
tere la oxizi de azot. O instalație 
ieftină si simplă, montată la colec
torul motorului, prelucrează oxizi! 
de azot, care ies din motor. Inde
pendent de operația efectuată — 
arat, însămînțat etc. — instalația 
poate fi atașată de tractor pentru a 
împrăștia îngrășămintele azotoase 
produse.

Experiențele făcute au demon
strat că recoltele obtirțute prin 
noua metodă sint echivalente cu 
cele obținute cu ajutorul îngrășă
mintelor obținute oe cale indus
trială.

Valorificarea complexă 
a zonelor muntoase

Punerea în valoare a suprafețe
lor din zonele muntoase și deluroa
se care nu pot fi utilizate de agri
cultură constituie o preocupare 
constantă în R.P.D. Coreeană, țară 
unde relieful muntos este predomi
nant. Concomitent cu extinderea și 
ameliorarea livezilor de pomi fruc
tiferi, care au dus departe peste 
granițe faima fructelor coreene, se 
desfășoară o amplă acțiune de îm
păduriri cu copaci solicitați în mod 
deosebit de industria hirtiei.

Pe dealurile și versanții munților 
din imediata vecinătate a rîului 
Ciongcion, din zona centrală a țării, 
au apărut în ultimii ani adevărate 
păduri, copacii din soiuri repede 
crescătoare urmind să satisfacă 
nevoile de producție la noua fabri
că de hîrtie, situată la circa 50 km 
de orașul Anju. în următorii trei 
ani, în regiunea respectivă vor fi 
împădurite nu mai puțin de 5 000 
de hectare de teren. Acțiuni asemă
nătoare se vor desfășura și în alte 
regiuni ale R.P.D. Coreene.

R. P. UNGARĂ
Modernizarea cercetării științifice

80 000 de persoane din Ungaria se 
ocupă de cercetare științifică, fiind 
cuprinse in peste 1 200 de institute, 
laboratoare și alte unități de spe
cialitate. Experiența a arătat că efi
ciența cercetării depinde direct de 
adaptarea ei la cerințele dezvoltă
rii economice și sociale actuale. în 
acest sens, guvernul a adoptat un 
plan de cercetare vizind soluțio
narea unor probleme importante ale 
actualului cincinal. Prioritatea, re
vine . elecțronizării și automatizării

proceselor de producție, obiective 
cărora le sint consacrate trei pro
grame complexe de cercetare. Două 
programe sint axate pe elabora
rea modalităților de economisire a 
materiilor prime și energiei. O im
portantă direcție a cercetării o con
stituie aplicarea procedeelor bioteh- 
nologice în agricultură și industrie. 
Strîns legat de acest obiectiv este și 
programul destinat ridicării randa
mentului solului și al producției de 
biomasă.

INFORMAȚII SPORTIVE
• La Campionatele europene de 

naiație pentru juniori, desfășurate 
in Berlinul occidental, înotătoarele 
românce au obținut un succes re
marcabil, cucerind in total 8 meda
lii. dintre care 2 de aur (prin Stela 
Pura), 4 de argint și 2 de bronz. In 
ultima zi a competiției, Stela Pura 
și-a adjudecat medalia de argint in 
proba de 809 m liber, cu timpul de 
8’32”90/100. fiind precedată de Heide 
Grein (R. D. Germană) — 8’32”68/100. 
în proba de 100 m liber, câștigată 
de Sabina Schulze (R. D. Germană) 
— 56788/100, Luminița Dobrescu 
(România) s-a clasat pe locul trei, 
cu 57”57/100, obținind medalia da 
bronz.
• Campionatele europene de tenis 

de masă pentru juniori și cădeți 
s-au încheiat in localitatea belgiană 
Louvain la Neuve cu finalele pro
belor individuale, printre medaliații 
cu aur număi indu-se și sportivul 
român Călin Creangă, învingător in 
proba de simplu cădeți. în finală, 
Călin' Creangă l-a întrecut cu 2—1 
(21—10, 17—21, 21—15) pe englezul 
Otriskoll.

• Cea de-a 9-a ediție a concursu
lui sătesc de atletism dotat cu tro
feul „Cupa U.N.C.A.P.", competiție 
tradițională înscrisă în calendarul 
Daciadei. a prilejuit întreceri intere
sante. Finalele, desfășurate la Buzău, 
s-au încheiat cu următorii câștigă
tori : Feminin : săritură lungime — 
Valentina Constantin (sectorul agri
col Ilfov), 100 m — Rodica Coloeo- 
șer (județul Suceava) ; aruncarea 
greutății — Tatiana Mihalcea (jud. 
Argeș) ; 800 m — Daniela Sturz
(jud. Călărași): Masculin : 100 m — 
Gabriel Iordăchescu (jud. Buzău), 
săritură îA lungime — Petru Oală 
(jud. Arad); greutate — Nestor Mun- 
teanu (jud. Suceava); 1 500 m —
Marian Iordache (jud. Buzău). Cupa 
U.N.C.A.P. a revenit reprezentativei 
județului Buzău (296 p), urmată de 
echipa județului Suceava (268 p) și 
de cea a județului Satu Mare 
(267 p).
• Participînd la turneul interna

țional de tenis pentru juniori de la 
Chorzow (Polonia), tînărul jucător 
român Adrian Popovici a repurtat 
un frumos succes, clasîndu-se pe

locul întii, după ce l-a întrecut în 
finalfă cu 3—6, 7—6, 6—4 pe suedezul 
David Ekerat.

• Proba individuală feminină de 
floretă din cadrul campionatelor 
mondiale de scrimă de la Sofia s-a 
Încheiat eu victoria vest-germanei 
Anja Fichtel, care a dispus in fi
nală, cu 8—3 de coechipiera sa, Sa
bine Bau.

• în prima zl a Campionatului 
european de baschet pentru echipe 
de junioare, ce se desfășoară în ora
șul italian Perugia, selecționata 
României a învins cu scorul de 
75—47 (38—25) formația R. F. Ger
mania. Rezultate înregistrate in ziua 
a doua : U.R.S.S. — România 92—50; 
R. F. Germania — Ungaria 61—51 ; 
Suedia — Cehoslovacia 71—50;’ Fran
ța — Olanda 46—45.

® Turul ciclist al Bulgariei a fost 
cîștigat de bulgarul Boiko Anghelov, 
urmat de coechipierul, său Petar 
Petrov (la 36”) și sovieticul Evghenl 
Zagrebelnii (la 52”). în clasamentul 
final pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de Bulgaria, urmată de 
U.R.S.S., Bulgaria li. România (for
mația de tineret). Maroc, Cehoslova
cia. R. D. Germană și Iugoslavia.

• Cea de-a 73-a ediție a Turului 
ciclist al Franței s-a încheiat cu vic
toria lui Greg Lemond (S.U.A.), ur
mat in clasamentul final de Bernard 
Hinault (Franța) — la 3'10”, Urs 
Zimmermann (Elveția) — la 10'54”, 
Andrew Ilampsten (S.U.A.) — la 
18'44” și Claude Criquielion (Belgia) 
— la 24'36”. Greg Lemond este pri
mul ciclist american care-și înscrie 
numele în palmaresul acestei presti
gioase curse.
• „Marele Premiu" al R. F. Ger

mania la automobilism, cea de-a 
10-a probă a Campionatului mondial 
rezervat piloților de formula I. s-a

f desfășurat pe circuitul de la Hoc
kenheim și a fost cîștigat de bra
zilianul Nelson Piquet (..Williams 
Honda"), cu o medie orară de 218.463 
km. Pe locurile următoare s-au cla
sat compatriotul său Ayrton Senna 
(..Lotus Renault") și englezul Nigel 
Mansell (..Williams Honda"). în cla
samentul general al C.M. continuă să 
conducă Mansell (51 p), urmat de 
Prost (44 p) și Senna (42 p).

IAȘI. La casele de cultură din 
Iași, Pașcani, Hirlău și Tirgu Fru
mos. precum și la căminele cultu
rale din localitățile județului Iași 
s-au desfășurat manifestări politi
co-educative și cultural-artistice 
sub genericul „Măreția unei epoci 
istorice, epoca unui strălucit con
ducător". Au fost trecute în revistă 
marile realizări obținute in toate 
domeniile de activitate in perioada 
care a trecut de la Congresul al 

IX-lea al partidului. (Manole 
Corcaci).

VASLUI. în cadrul manifestări
lor dedicate împlinirii a 2500 de 
ani de atestare documentară a pri
melor lupte ale geto-dacilor pen
tru libertate și independență, Co
mitetul județean de cultură și edu
cație socialistă, împreună cu Mu
zeul orășenesc Huși, a organizat, la 
Bunești-Averești. dezbaterea inter
județeană cu tema „Semnificația 

Istorică a noilor descoperiri arheo
logice din cetatea dacică de pe dea
lul Bobului". Au participat istorici, 
cercetători, cadre didactice univer
sitare și muzeografi din mai multe 
județe ale Moldovei. (Petru 
Necula).

DOLJ. Sub genericul „21 de ani 
de la istoricul forum al comuniști
lor români din iulie 1965 — anii 
celor mai puternice transformări 
revoluționare din istoria României"

CARNET CULTURAL

au fost organizate dezbateri la clu
burile muncitorești ale întreprin
derilor de tractoare și mașini agri
cole Craiova, de celule electrice 
prefabricate .Băilești și Regionalei 
C.F.R. Craiova. (Nicolae Băbălâu).

BACAU. Lîngă rezervația naturală 
cunoscută sub numele de „Pădurea 
cu fagi înfrățiți" de lîngă Runc- 
Bu.huși a fost organizată Tabăra 
de creație a pionierilor din orășele 
și centrele muncitorești ale județu
lui Bacău. Timp de zece zile, ei au 
realizat numeroase lucrări care au 
fost reunite intr-o expoziție de 
pictură și grafică, precum și în- 
tr-un album de creații literare. 
(Gheorghe Baltă).

ARGEȘ. „Sub cetina bradului" 
s-a intitulat tradiționala serbare 
cimpenească desfășurată Ia Riușor, 
pe Valea Brătiei. Organizată de 
Consiliul județean al sindicatelor 
Argeș, serbarea a reunit formații 
artistice fruntașe din zonă, al căror 
spectacol, prezentat în fața munci
torilor forestieri, a trezit un viu 
Interes. (Gheorghe Cirstea).

CLUJ. La Muzeul de artă din 
Cluj-Napoca s-a deschis o expozi

ție retrospectivă cu lucrări de 
sculptură și grafică din creația Iul 
Gheza Vida, organizată de Comite
tul județean de cultură și educație 
socialistă. Au fost expuse nume
roase sculpturi în lemn, intre care 
binecunoscutele „Dragoș Vodă", 
„Butinarul", „Minerii", „Buciuma- 
șul" „Martirii de la Moisei", pre
cum și desene, schițe, xilogravuri 
și alte creații ale artistului. (Marin 
Oprea).
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ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCII ÎN LUME

J

Animate de țelurile generoase ale Anului Internqjional al Păcii, largi 
forțe sociale și politice de pe toate meridianele, angajate în ampla miș
care pentru pace, cer printr-o multitudine de acțiuni încetarea cursei 
înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, începerea unui proces real 
de dezarmare - imperative a căror înfăptuire ar duce la înlăturarea 
pericolului unui război pustiitor, la salvgardarea dreptului fundamental 
al oamenilor, al popoarelor la viață.

Mesaj în sprijinul opririi cursei înarmărilor
WASHINGTON. — Grupul de 

militanți pentru pace din S.U.A., 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Canada, 
participant la „Cursa ciclistă a pă
cii — 86“, a ajuns la sediul din 
New York al O.N.U., unde, într-un 
cadru festiv, a inmînat un mesaj 
reprezentantului secretarului gene
ral al O.N.U. In document se sub
liniază necesitatea salvgardării pă-

cii pentru binele generațiilor vii
toare, încetării cursei înarmărilor, 
luării de măsuri pentru oprirea ex
periențelor nucleare. Mesajul este 
semnat de milioane de oameni cu 
care participanții la cursă s-au în- 
tîlnit de-a lungul celor aproape 
2 700 km străbătuți pe traseul Kiev 
— Praga — Montreal — New York, 
relatează agenția T.A.S.S.

„Universitatea păcii" 
cheamă la promovarea colaborării internaționale

ROMA. — La Cortona (Toscana) 
s-au Încheiat lucrările „Universi
tății păcii", la care au participat 
oameni de știință și cadre didactice 
din Italia. în cadrul seminariilor și 
dezbaterilor care au avut loc cu
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*acest prilej s-a subliniat necesita
tea promovării unei politici de 
pace, a colaborării internaționale, \ 
pentru lichidarea pericolului de 
război nuclear.

Femeile își intensifică lupta 
pentru lichidarea armelor de distrugere în masă

TOKIO. — Problema participării 
femeilor nipone la lupta pentru 
dezarmare și lichidarea armelor de 
distrugere în masă, la educarea 
tinerei generații în spiritul păcii s-a 
aflat în centrul atenției delegpților 
la Congresul mamelor nipone, ale 
cărui lucrări s-au deschis în orașul 
Urawa. La congres participă apro
ximativ 10 000 de militante ale 
luptei pentru pace din Japonia.

Pe de altă parte, un grup de 
locuitori ai Hiroshimei au organi-

zat, duminică, în Parcul păcii din 
acest oraș, o demonstrație împotri
va experiențelor nucleare efectua
te în S.U.A. La mitingul care a 
avut loc cu acest prilej, Itiro Mo- 
ritaki, profesor ia Universitatea din 
Hiroshima, a cerut Statelor Unite 
să pună capăt experiențelor cu 
această armă periculoasă, care nu 
pot duce decît la creșterea primej
diei izbucnirii unui nou război nu
clear, care ar putea fi ultimul în 
istoria omenirii.

„Este necesară unirea eforturilor 
în vederea înlăturării pericolului de război"

DELHI. — La Delhi s-au deschis 
lucrările seminarului cu tema „Miș
carea de nealiniere : de la Delhi 
la Harare", la care participă cynos- 
cuți oameni politici și activiști ob
ștești din capitala Indiei, deputați, 
oameni de știință și ziariști. Vorbi
torii la seminar au subliniat 
terea 
niere

creș- 
influenței mișcării de neali- 
in lume și rolul acesteia in

cuba: Festivitate cu prilejul 
Zilei insurecției naționale

HAVANA 28 (Agerpres). — In 
orașul cubanez Sandi Spiritus a 
avut loc festivitatea marcării celei 
de-a XXXIII-a aniversări a Zilei 
insurecției naționale cubaneze — 
informează agenția Prensa Latina. 
Cu acest prilej,. Fidel Castro Ruz,

prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, a rostit un discurs, in 
care s-a referit la probleme ale ac
tualității internaționale și regionale, 
precum și la o serie de aspecte pri
vind situația din țară.

Poziția P. C. Francez față de politica 
social-economică a noului guvern

PARIS 28 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Francez va continua să 
ducă o luptă activă împotriva capi
talismului, a exploatării, pentru 
apărarea adevăratelor interese și 
cuceriri sociale ale oamenilor mun
cii — a arătat secretarul general al 
P.C.F., Georges Marchais, intr-o

declarație la posturile de radio 
franceze.

Totodată, vorbitorul a criticat as
pru politica social-economică a 
noului guvern al majorității de 
dreapta, care se repercutează, prin 
concedieri și scăderea continuă a 
nivelului de trai, asupra oamenilor 
muncii.

ITALIA

Noi încercări de soluționare a crizei guvernamentale

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri armate in Li
ban • Reuniune a conducerii 

organizației „Al Fatah"
BEIRUT 28 (Agerpres). — După 

ci leva săptămini de calm, la Beirut 
situația a devenit din nou încordată, 
datorită exploziei unei bombe disi
mulate într-un automobil în sectorul 
de est al capitalei libaneze care a 
provocat moartea a 32 de persoane 
și rănirea altor 120. Explozia a de
clanșat panică în rindul populației, 
și la numeroase imobile învecinate 
s-au semnalat incendii.

Pe de altă parte, agențiile U.P.I. 
și Reuter informează că au fost sem
nalate lupte intre milițiile rivale și 
de-a lungul liniei de demarcație care 
separă capitala libaneză în cele două 
sectoare. In cursul luptelor, comba
tanții au folosit rachete și mortiere. 
Și-au pierdut viața patru persoane 
și alte 40 au fost rănite.

CAIRO 28 (Agerpres). — La Cairo 
s-a anunțat oficial că săptămina 
aceasta urmează să înceapă în Israel 
runda finală a convorbirilor egip- 
teano-israeliene asupra zonei Taba, 
teritoriu egiptean din - Sinai de la 
granița dintre cele două țări care nu 
a fost eliberat de Israel la retrage
rea acestuia din peninsulă, transmite 
agenția A.P.

După cum se știe, convorbirile 
dintre cele două țări, la care parti
cipă și un observator din partea 
S.U.A., vizează găsirea unei moda
lități privind supunerea acestui con
tencios unui arbitraj internațional.

TUNIS 28 (Agerpres). — La Tunis 
s-a desfășurat reuniunea Comitetu
lui Central al mișcării de eliberare 
naționale palestiniană „Al Fatah", 
principala componentă a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
care a examinat, in principal, pro
blema raporturilor cu Iordania. Co
municatul final al reuniunii afirmă, 
între altele, că „Al Fatah" va ur
mări în continuare această problemă 
sub toate aspectele.

SECRETARUL GENERAL Al C.C. Al P.C.U.S. 
DESPRE PROBLEME MAJORE ALE VIEȚII INTERNATIONALE
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Intr-o 

cuvintare rostită in orașul Vladivos
tok, cu prilejul decernării „Ordinului 
Lenin" acestui oraș, Mihail Gorba- 
ciov. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., s-a referit — intre altele — 
la unele probleme majore ale vieții 
internaționale, cu precădere la cele 
din regiunile Asiei și Pacificului. 
Conducătorul sovietic a subliniat evi
denta îmbunătățire a relațiilor cu 
R. P. Chineză, reliefînd că „Uniunea 
Sovietică este gata oricînd, la orice 
nivel, să examineze în modul cel mai 
serios probleme privind noi măsuri 
de creare a unei situații de bună 
vecinătate între cele două țări". Con
ducătorul sovietic a arătat că a pro
pus R. P. Chineze colaborarea în Cos
mos, inclusiv pregătirea de cosmo
naut! chinezi.

El a apreciat Încetarea cursei înar
mărilor drept cea mai importantă 
problemă a relațiilor sovieto-ameri- 
cane actuale. Referindu-se la răspun
sul președintelui S.U.A., Ronald Rea
gan, la noile propuneri sovietice din 
luna iunie, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a arătat: „Am inceput 
să examinăm acest răspuns. Abordăm 
problema cu responsabilitate și aten

ție. Pentru noi important este. în 
primul rind, în ce măsură propuneri
le cuprinse în scrisoare răspund prin
cipiului securității egale, dacă permit 
să ajungem la hotăriri comune efi
ciente in domeniul încetării cursei 
înarmărilor și neadmlterll transfe
rării ei in Cosmos". In legătură cu o 
nouă intilnire soviețo-americană la 
nivel înalt, M. Gorbaciov s-a decla
rat de acord ca ea să aibă loc, urmind 
să servească normalizării relațiilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., însănătoși
rii situației internaționale, accelerării 
tratativelor cu privire la reducerea 
armamentelor.

M. Gorbaciov a anunțat că. pînă la 
sfirșitul acestui an, vor fi retrase din 
Afganistan șase regimente sovietice, 
împreună cu tehnica de luptă și ar
mamentul lor. Totodată, el a subli
niat că, imediat cș va fi pusă la 
punct o soluție politică, „retragerea 
tuturor trupelor sovietice din Afga
nistan poate fi accelerată în mod co
respunzător", afirmînd că „au fost 
convenite cu partea afgană și terme
nii retragerii in etape". „Dar dacă 
intervenția impotriva Afganistanului 
va continua — a avertizat M. Gorba
ciov — Uniunea Sovietică nu-și va 
lăsa vecinul în necaz".

ROMA 28 (Agerpres). — Premie
rul desemnat al Italiei, Bettino 
Craxi, a elaborat programul viitoru
lui guvern, pe care îl va prezenta, 
marți, liderilor celor cinci partide 
membre ale coaliției guvernamentale 
demisionare, informează agenția 
A.N.S.A.

După cum s-a anunțat, președin
tele Italiei, Francesco Cossiga, l-a 
Însărcinat pe Bettino Craxi cu for
marea noului guvern, după ce Giu-

lio Andreotti a eșuat in această 
tentativă.

Obstacolul principal în reeditarea 
cabinetului pentapartit îl. constituie 
neînțelegerea dintre partidele de- 
mocrat-creștin și socialist, ambele 
revendicînd funcția de prim-minis- 
tru.

Rămlne de văzut In ce condiții 
vor accepta, marți, democrat-crești- 
nii să participe la un nou guvern 
condus de socialistul Bettino Craxi, 
subliniază A.N.S.A.
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direcția eliminării pericolului 
război și menținerii păcii pe 
mint. Participanții și-au exprimat 
protestul față de programul ame
rican Inițiativa de Apărare Stra- , 
tegică și au relevat necesitatea uni- \ 
rii eforturilor tuturor oamenilor de 
bună-credință din lume pentru în
cetarea cursei înarmărilor pe 
mint și in Cosmos.

unui 
Pă-

Conferința ministerială a Organizației Țărilor 
Exportatoare de Petrol

Deschiderea reuniunii Ia
ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 

Luni s-a deschis în capitala Etio
piei cea de-a 22-a reuniune la nivel 
înalt a Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.). Sînt prezenți șefi de 
stat, de guvern și, în calitate da 
observatori, reprezentanți ai mișcări
lor de eliberare din Africa, recu
noscute de O.U.A.

Prima zi a reuniunii a fost mar
cată de discursurile șefului statului- 
gazdă, Mengistu Haile Mariam, și 
al șefului statului senegalez, Abdou 
Diouf, președintele în exercițiu al 
O.U.A.

nivel înalt a O.U.A.
Potrivit agendei de lucru, pregă

tită de cea de-a 44-a sesiune a Con
siliului ministerial, participanții vor 
discuta documentele sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U., con
sacrată crizei economice din Africa, 
și măsurile ce vor fi luate de către 
statele continentului in vederea de
pășirii acestei situații. Din setul de 
probleme politice se desprinde eva
luarea situației din Republica Sud- 
Africană, țară al cărei guvern, în 
pofida oprobriului internațional, con
tinuă să facă din apartheid o poli
tică de stat.

GENEVA 28 (Agerpres). — Con
ferința ministerială a celor 13 țări 
membre ale O.P.E.C. și-a deschis 
luni lucrările, la Geneva, scopul reu
niunii fiind acela de a se ajunge la 
un acord cu privire la limitarea și 
repartizarea cotelor de producție a 
petrolului în vederea controlului 
prețurilor pe piața mondială.

După o primă ședință de lucru, in

cursul dimineții, cu participarea tu
turor miniștrilor țărilor membre, s-a 
hotărit reluarea conferinței în plen 
marți, urmind ca pină atunci să aibă 
loc discuții bilaterale.

La Geneva se estimează că lucră
rile Conferinței ministeriale a Or
ganizației Țărilor Exportatoare de 
Petrol vor dura pină la sfirșitul 
acestei săptămini.

Continuă represiunile 
împotriva populației majoritare din R.S.A.

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN 28 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat militar iranian, 
citat de agenția IRNA. artileria ira
niană a bombardat, duminică, pozi
țiile militare irakiene de la Ilam și 
Bakhtaran, situate la graniță, distru- 
gînd citeva amplasamente și posturi 
de observație. Comunicatul mențio
nează, totodată, atacuri ale artileriei 
iraniene împotriva pozițiilor inamice 
din zona de sud a frontului — insu
lele Sharhani și Majnoon — și din 
cea de nord-vest. Luptele s-au soldat 
cu pierderi în oameni și tehnică mi
litară.

BAGDAD 28 (Agerpres). — Aviația 
Irakiană a bombardat luni un „im
portant obiectiv naval" situat în a- 
propierea coastelor iraniene, se arată 
într-un comunicat militar citat de 
postul de radio Bagdad. Totodată, în 
ultimele .24 de ore, avioane de luptă 
irakiene au continuat să efectueze 
raiduri asupra unor obiective econo
mice de pe teritoriul Iranului, rele
vă comunicatul, precizînd că au fost 
bombardate o fabrică de aluminiu 
din orașul Arak, terminalul petrolier 
de pe insula Kharg și rezervoarele 
de petrol de la Ahwaz. Ap fost efec
tuate raiduri asupra pozițiilor ira
niene din zona centrală a frontului, 
din sectorul Fad, de la est de Maisan 
și Basra.,

Rezultatele alegerilor din Thailanda
BANGKOK 28 (Agerpres). — Po

trivit rezultatelor oficiale ale alege
rilor legislative anticipate, desfășu
rate duminică în Thailanda, pentru 
ocuparea celor 347 de locuri in 
Camera Reprezentanților a Adunării 
Naționale, Partidul Democratic a 
obținut 100 de mandate, urmat de 
Partidul Național și Partidul Ac
țiunea Socială, cu 63 și, respectiv,

51 de mandate — informează agen
țiile internaționale de presă. Restul 
locurilor au revenit celorlalte for
mațiuni politice participante la 
scrutin.

Intrucît nici unul dintre partide nu 
a întrunit . majoritatea, se apre
ciază ca sigură formarea unei noi 
coaliții guvernamentale.

PRETORIA 28 (Agerpres). — In 
Republica Sud-Africană se menține 
același climat social tensionat ca ur
mare a stării de urgență, în virtutea 
căreia continuă represiunile împotri
va mișcării antiapartheid a popu
lației de culoare, majoritară. Potrivit 
surselor din Pretoria, în ultimele 24 
de ore alți șapte negri și-au pierdut 
viața în ciocniri cu poliția.

Totodată, anul de învățămînt pen
tru copiii negrilor a debutat sub sem
nul nemulțumirii comunității negre 
față de măsurile polițienești adop- 
tatț de autorități. După cum infor
mează agenția U.P.I., la una dintre 
principalele școli din Soweto. 100 de 
părinți au cerut polițiștilor să pără
sească incinta instituției de învăță- 
mînt, prezența lor fiind o urmare a 
hotărîrii autorităților de la Pretoria 
de a ,'.institui ordinea", cu alte cu
vinte, de a se preintimpina orice for

mă de protest a tineretului negru 
față de condițiile discriminatorii din 
școlile populației de culoare.

TOKIO 28 (Agerpres). — Japonia 
se va alătura unor țări occidentale 
și va impune noi sancțiuni econo
mice împotriva Africii de Sud, au 
anunțat surse guvernamentale ni
pone, citate de agenția China Nouă. 
Ministerul de Externe, al Comerțului 
Internațional și Industriei, ca și alte 
departamente analizează în prezent 
măsurile suplimentare ce vor fi 
anunțate, pentru a exercita presiuni 
împotriva guvernului de la Pretoria 
în scopul de a-1 determina să aban
doneze politica și practicile de 
apartheid. între aceste măsuri figu
rează interzicerea importurilor de 
cărbuni și oțel sud-african, închide
rea oficiului de la Johannesburg al 
organizației nipone de comerț exte
rior.
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ți-ativă vizind susținerea eforturilor 1 
spre o materializare rapidă a obiec- ’ 
tivelor anului 1986, proclamat de 
Adunarea Generală g O.N.U. drept 
An Internațional al Păcii". Acțiunea 
„Un milion de minute pentru pace", 
a subliniat el, va arăta lumii întregi 
că poporul Kenyei dorește pacea și 
unitatea nu numai pentru el, dar și 
pentru întreaga omenire, arată 
agenția M.A.P.

Inijiativă a mișcării antirăzboinice din Kenya
NAIROBI. — Sub deviza „Un mi

lion de minute pentru pace", in 
Kenya a inceput o acțiune care va 
dura o lună și va fi consacrată 
Anului Internațional al Păcii. In 
cursul unei conferințe de presă care

ț a avut loc la Nairobi, Kinsley Dube, 
4 directorul Centrului de informații 
’ al Națiunilor Unite din Kenya, a 
I anunțat desfășurarea in. perioada 

menționată a unor manifestații con- 
sacrale unor apeluri in favoarea

Pă-

picii care să constituie „o nouă ini-

i

(din actualitatea politică) -
apartheidul: Se apropie ora sfîrșitului

Africa de Sud continuă să fie una dintre cele mai fierbinți zone ale 
globului. Datorită politicii rasiste, profund reacționare, promovate de parti
dul național al extremiștilor albi, ea constituie scena unor incidente tot 
mai violente și mai numeroase, a unor zilnice vărsări de singe și repri
mări in masă pe plan intern și focarul unor permanente acțiuni agresive 
pe plan extern. Tensiunea, încordarea cresc continuu. In desfășurarea 
evenimentelor din sudul continentului african, două aspecte au devenit 
dominante : pe de o parte, creșterea luptei pentru drepturi a populației 
majoritare sud-africane, iar pe de altă parte, intensificarea fără prece
dent a manifestărilor internaționale in vederea curmării politicii rasiste 
promovate de autoritățile de la Pretoria.

Un vulcan în clocot. Din 
vara anului 1984. cind șeful regimu
lui de la Pretoria a inițiat așa-zisa 
reformă constituțională, situația poli
tică din R.S.A. s-a deteriorat mereu, 
atingind un adevărat moment de 
răscruce la mijlocul lunii trecute. 
Măsurile represive adoptate Ia 12 iu
nie pentru a împiedica comemora
rea evenimentelor de la Soweto au 
provocat un imens val de mînie și 
de protest în întreaga țară. Peste 
24 milioane de negri, precum și 
populația metisă și indiană au 
înțeles și mai limpede esența pro
fund reacționară a proiectelor lui 
Pieter Botha, dorința acestuia de a-i 
menține într-o stare de semisclawe 
și s-au ridicat tot mai hotărit la 
luptă pentru lichidarea totală a 
apartheidului. Acest fapt a ascuțit 
considerabil înfruntarea dintre popu
lația majoritară și liderii rasiști, 
făcînd ca R.S.A.. să fie în prezent 
teatrul unor evenimente cu adevă
rat dramatice.

Starea de urgență a Intrat acum in 
cea de-a șaptea săptămînă. Pe stră
zile principalelor aglomerări . urbane 
locuite de negri se observă, mai de
parte, aceeași desfășurare masivă de 
forțe militare ca in timp de război. 
Orice acțiune a populației majori
tare în vederea recunoașterii drep
turilor sale legitime este reprimată 
cu cea mai mare cruzime. Pină acum, 
numărul celor uciși in urma inter
venției poliției se apropie de 200, 
iar al celor arestați fără o hotărîre 
judecătorească prealabilă, este ce 
peste 8 000 zilnic dispărind fără 
urmă sute de alte persoane.

Zilele trecute, ministrul justiției și 
ordinii. Louis le Grange, a anunțat 
arestarea unui mare număr de sud- 
africani sub acuzația de a fi impli
cați în recentele incidente de la 
Durban. In realitate, remarcau agen
țiile de presă, este vorba de aceeași 
răfuială cu forțele mișcării anti
apartheid. care a dus pînă acum la 
întemnițarea a numeroși membri ai 
Congresului Național African, Frontu
lui Democratic Unit, reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale, clerului etc. 
Vizînd să intimideze opoziția, pen
tru a o obliga să renunțe la luptă.

aceste practici nu și-au putut atinge 
însă scopul. R.S.A. continuă să ru
mina un veritabil vulcan în plină 
erupție, situația fiind punctată de 
incidente violente, acțiuni de boico
tare a cursurilor școlare, demonstra

prim'plan a mișcării de nealiniere. în 
general a mișcărilor democratice, 
progresiste din lume.

Deschizînd lucrările celei de-a 
44-a sesiuni a Consiliului Ministerial 
al Organizației Unității Africane, de 
la Addis Abeba, conducătorul țării 
gazdă. Mengistu Haile Mariam, arăta 
că „lupta pentru înlăturarea ultimu
lui bastion al colonialismului, rasis
mului și apartheidului a atins m 
mod vizibil un stadiu crucial" și că 
în încercarea de a stăvili acțiunile 
populației majoritare, regimul de la 
Pretoria recurge din ce in ce mai 
mult la represiuni sălbatice. El a 
sublimat, la fel ca numeroși alți vor
bitori, că țările continentului sînt 
hotărîte să acționeze cu eforturi

atit mai discordantă poziția adoptată 
de Marea' Brjtanie.și S.U.A. Atitu
dinea de așa-zisă „angajare construc
tivă" a celor două țări — practic, a- 
proape singurele pe această poziție — 
este determinată, de faptul că multe 
companii britanice și americane se 
situează in fruntea investitorilor 
străini din R.S.A. (investițiile brita
nice, de pildă, se ridică la nu mai 
puțin de 18 miliarde dolari 1) și că 
prin profiturile imense realizate din 
exploatarea bogățiilor naturale ale 
acesteia nu sînt interesate în schim
barea actualelor stări de lucruri. A- 
ceastă optică contrastează însă pu
ternic cu poziția majorității zdrobi
toare a statelor lumii.

Deosebit de edificatoare este, în

• UN BILANȚ TRAGIC - APROAPE 200 DE MORȚI, PESTE 8 000 
ARESTAȚI • LANȚUL NEÎNTRERUPT AL GREVELOR ȘI DEMONSTRAȚII
LOR POPULAȚIEI • O CONTROVERSATA MISIUNE A „ULTIMEI ȘANSE”

ții. După greva generală din 16 iunie 
— cea mai mare din întreaga istorie 
a R.S.A. — s-au înregistrat noi greve 
in minele de aur, intr-o serie de în
treprinderi industriale, ca și una ne 
plan național. Așa cum declara re
cent președintele A.N.C.. Oliver 
Tambo, populația majoritară este ho- 
tărită să continue lupta pină la vic
toria finală.

Valul protestului mondial. 
Concomitent cu creșterea continuă a 
luptei interne, deosebit de semnifi
cativă este angajarea fără precedent 
a unui număr tot mai mare de state 
In mișcarea desfășurată pe plan in
ternațional pentru a determina auto
ritățile de la Pretoria să renunțe ta 
apartheid. Dacă în trecut nu era de
loc mic numărul statelor care pur și 
simplu ignorau realitățile din R.S.A., 
In prezent regimul sud-african este 
în centrul criticilor tot mai vehe
mente a nenumărate state, fără deo
sebire de orînduire socială. Aproape 
că nu există reuniune internațională 
unde să nu se facă auzite aspre con
damnări la. adresa apartheidului, să 
nu se ceară să se pună capăt fără 
întîrziere lanțului de ■ represiuni la 
care se dedă poliția rasistă, să nu se 
afirme necesitatea recunoașterii 
drepturilor populației majoritare. Pe 
lingă țările socialiste, pe lingă statele 
africane, care în mod constant au. m’- 
litat și militează pentru eradicarea 
apartheidului, lupta împotriva aces
tui flagel s-a impus ca o cauză de

unite pentru a constringe regimul 
sud-african să renunțe la reprimarea 
brutală a populației de culoare. L.a 
inițiativa delegatului .Nigeriei, se
siunea a adoptat in unanimitate o 
rezoluție care cheamă la o și mai 
puternică mobilizare in favoarea a- 
plicării de sancțiuni economice îm
potriva R.S.A. Situația din Africa de 
Sud va constitui, de altfel, principa
lul punct de pe ordinea de zi a Con
ferinței la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane, care s-a deschis 
ieri la Addis Abeba.

O poziție mult mai vehementă de
cît în trecut au adoptat în ultima 
vreme unele state occidentale, in
clusiv țări membre ale N.A.T.O., care 
nu pot face abstracție de valul pro
testelor populare. Comunitatea inter
națională cere tot mai insistent a- 
plicarea de sancțiuni economice îm
potriva guvernului rasist sud-afri- 
can. sancțiuni reale, ferme, ca sin
gura modalitate de a obliga R.S.A. să 
ridice starea de urgență, să elibereze 
pe deținutii politici, în frunte .cu 
Nelson Mandela, aflat în temniță de 
un sfert de secol, să recunoască drep
turile legitime ale populației majo
ritare.

Boicotul jocurilor sportive 
și perspectivele Common- 

q | țj | țjl In acest context, al 
extinderii la proporții nemaiîntîlnite 
a mișcării antiapartheid, apare cu

acest sens, reacția unui mare număr 
de țări membre ale Commonwealth- 
ului. organism care cuprinde alături 
de Marea Britanie state care in tre
cut au făcut parte din fostul imperiu 
britanic. Refuzul Angliei de a aplica 
sancțiuni a stirnit o criză fără pre
cedent în sinul acestei organizații. O 
serie de țări africane și asiatice și-au 
făcut cunoscută intenția de a folosi 
apropiata Conferință la nivel înalt 
a Commonwealthului (3—4 august) 
ca un prilej de a-și reafirma totala 
dezaprobare față de continuarea co
laborării Londrei cu unul dintre cele 
mai reacționare și mai represive re
gimuri. Președintele Zambiei. Ken
neth Kaunda, a arătat că însăși exis
tența Commonwealthului. ca organi
zație, poate fi pusă sub semnul în
trebării. •'

Intr-o spectaculoasă și de larg ră
sunet acțiune de protest împotriva 
instaurării stării de urgență și fată 
de politica de neadoptare de sanc
țiuni, numeroase țări ale Common
wealthului au hotărit să boicoteze 
tradiționalele jocuri sportive ale or
ganizației. care au început joi la 
Edinbourgh, în Scoția. Nu unul, nu 
două sau citeva. ci pur și simplu 32 
de state, unul după altul, nu numai 
din Africa, ci și din Asia, din zona 
Americii Centrale și cea a Pacificu
lui sînt absente de Ia aceste jocuri. 
Este vorba de țări de aseme
nea Importanță ca India, Nigeria, 
Tânzania, Zimbabwe, Zambia, Mala- 
yezia. ca să amintim doar citeva ; 
aceasta arată intr-adevăr un nivel

fără precedent al protestului mon
dial împotriva apartheidului.

în acest context, vizita în curs 
de desfășurare a ministrului de ex
terne britanic, Geoffrey Howe, în 
R.S.A. a întețit și mai mult contro
versele. In timp ce unele țări occi
dentale o apreciază ca „o mi
siune a ultimei șanse", nu
meroase țări afro-asiatice consi
deră că ea nu ar fi trebuit să aibă 
loc, deoarece președintele sud-afri
can. Pieter Botha, cu care șeful Fo
reign Office-ului a avut con
vorbiri, nu intenționează să re
nunțe la politica de apartheid 
și cu atit mai puțin ' să facă 
concesii. Declarațiile lui cu privire la 
soluționarea situației din țară sînt 
însoțite întotdeauna de condiționări 
inacceptabile, care vizează menține
rea apartheidului. Din această cauză, 
în zilele ce au precedat vizita minis
trului britanic, liderii populației de 
culoare, in frunte cu Nelson Man
dela. Frontul Democratic Unit, care 
grupează peste 700 de organizații 
antiapartheid, au declarat că nu do
resc să aibă nici un fel de contact 
cu G. Howe. „Astăzi. în timp ce mii 
de conducători și militanți ai mișcă? 
rii democratice se află in închisori 
sau refugiu, cui intenționează să se 
adreseze sir Geoffrey ? — a declarat 
un reprezentant F.D.U. Noi ținem să 
afirmăm clar că nici un reprezentant 
al F.D.U. nu-l va intilni". .

O serie de personalități de seamă 
ale populației majoritare din R.S.A. 
au luat, de asemenea, poziție împo
triva declarației președintelui S.U.A. 
cu privire la situația din R.S.A. Ele 
au criticat faptul că șeful executi
vului american s-a opus aplicării de 
sancțiuni economice. Aceeași deza
probare s-a înregistrat și in rindul 
unor membri ai Congresului S.U.A. 
Astfel, senatorul republican Richard 
Lugar, președintele Comitetului pen
tru afaceri externe al Senatului, a 
avertizat că „unele state africane isi 
vor schimba, probabil, poziția față 
de S.U.A", iar senatorul Charles 
Mathias a ținut să sublinieze că 
„trebuie luate măsuri precise și spe
cifice împotriva Pretoriei".

Ultimele evoluții ale situație! din 
R.S.A.. ca și controversele care au loc 
in legătură' cu soluționarea ei con
firmă incă o dată că popoarele lumii 
resping categoric orice încercare de 
a se ajunge la un compromis cu au
toritățile de la Pretoria, insistind 
pentru adoptarea unor măsuri radi
cale, menite să pună capăt pentru 
totdeauna rușinoasei politici de a- 
partheid și discriminare rasială. 
Această politică constituie un ana
cronism flagrant și o sfidare la a- 
dresa întregii lumi civilizate. Ea pro
voacă un puternic val de proteste oe 
toate meridianele globului, avînd 
drept rezultat izolarea tot mai evi
dentă a regimului rasist de la Pre
toria.

Nicolae N. LVPU

! APEL. La Madrid s-a deschis se
siunea Cortes-urilor, în noua legis-

I latură, după alegerile parlamenta
re de la 22 iunie, anul acesta. Luind 
cuvintul in fața celor două came-

■ re ale parlamentului, reunite, in 
prezența noului guvern condus de

I secretarul general al Partidului So-. 
cialist Muncitoresc Spaniol, Felipe

I Gonzalez, regele Juan Carlos I a 
adresat spaniolilor un apel pen
tru un efort unit împotriva vio-

I lentei și a terorismului, care „îm
piedică dezvoltarea în condiții paș-

I nice a țării".

CONVOCAREA CONGRESULUI
I A.K.E.L. La Nicosia a avut loc 

Plenara C.C. al Partidului Progre-
I sist al Oamenilor Muncii din Cipru 

(A.K.E.L.). Plenara a hotărit con-
1 vocarea Congresului al XVI-lea al 
. partidului în luna noiembrie 1986.

In cadrul plenarei a fost dezbătut 
I raportul pe care biroul politic al

C.C. al A.K.E.L. il va prezenta con-
I greșului.
1 LA ACAPULCO (Mexic) au luat 
. sfirșit lucrările reuniunii Asocia

ției latino-americane de cooperare
I (A.L.A.D.I.). Participanții. repre- 

zentind cele 11 state membre, au
I convenit o serie de acorduri menite 

să favorizeze dezvoltarea relațiilor 
comerciale in cadrul A.L.A.D.I. Au

I fost examinate, de asemenea, pro
blema datoriei externe a regiunii

I și căile de soluționare echitabilă a 
acesteia.

| DECLARAȚIE. La sesiunea Adu

nării Populare (parlamentul), Sa-
I mora Machel, președintele Partidu

lui Frontul de Eliberare din Mo-
I zambic (FRELIMO), președintele 

Mozambicului, a declarat că fiecare
I pas pe calea edificării societății so- 
| cialiste întîmpină rezistența îndîr- 

jită a reacțiunii, care luptă împo- 
i triva organelor puterii populare și 

incearcă să submineze economia 
I țării. El a relevat că bande înarma

te incearcă să creeze haos în țară, 
să submineze bazele economiei na- 

| ționale. să dezorganizeze activitatea 
în industrie și în instituțiile de stat.

intre india $i franța s-a 
1 încheiat un acord care prevede lan- 
. sarea unui satelit indian de tele

comunicații cu ajutorul unei rache- - 
I te de tip ,,Ariane". Satelitul urmea

ză a fi plasat pe o orbită geosta- 
I ționară la începutul anului 1988.

Inițial, acesta urma si fie lansat cu 
ajutorul unei navete spațiale ame- 

■ ricane. dar accidentul navetei 
..Challenger" a determinat autorită- 

I țile de la Delhi să-și schimbe op
țiunea, menționează agenția Reu
ter, care transmite știrea.

DIVERGENȚE ÎN CADRUL 
| G.A.T.T. Consultările desfășurate

la Geneva sub auspiciile Acordu
lui General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.) privind pregătirea 
noii runde de negocieri multilate
rale de la Punta del Este, din Uru
guay. din toamna acestui an, ră- 
mîn blocate, ca urmare a deose
birilor de opinii dintre participanți 
privind schimburile cu produse a- 
gricole, transmite agenția France 
Presse. Practic, nu s-a reușit să 
se ajungă la un consens deoare
ce C.E.E., și în primul rînd Fran
ța, refuză să accepte sugestiile pre
zentate de S.U.A., Australia, pre
cum și de unele țări in curs de 
dezvoltare privind renunțarea Ia 
subvențiile acordate exporturilor 
de produse agricole, precizează 
A.F.P.

PROIECTE COSMICE. Cu pri
lejul unei reuniuni științifice des
fășurate la Berkeley (California), 
Rocco Mancinelli, de la Centrul de 
cercetări al N.A.S.A. de la Ames, 
a anunțat că in programul de 
perspectivă al acestui organism se 
află și trimiterea pe Marte a unor 
sonde seismice. Aparatura acestora 
va fi amplasată in corlteinere spe
ciale automate, care, la atingerea 
solului marțian, se vor deschide și 
implanta singure, pentru a putea 
urnțări atit mișcările seismice ale 
„planetei roșii", cit și fenomenele 
meteorologice. Sondele vor fi trans
portate in spațiul extraatmosferic 
cu ajutorul navetelor și apoi își 
vor continua drumul folosind sis
temele energetice proprii.

CONFERINȚA. La Viena s-au 
deschis lucrările conferinței inter
regionale a conducătorilor institu
țiilor naționale pentru asigurarea 
respectării legilor privind narcoti
cele. la care participă experți din 
peste 70 de țări, precum și repre
zentanți ai unor organizații inter
naționale. Lucrările conferinței se 
desfășoară in baza unei hotăriri a 
Adunării Generale a O.N.U.

O SECETA FARA PRECEDENT 
a afectat in ultimele săptămini o 
serie de state din sud-estul S.U.A. 
Potrivit ziarului „Washington Post", 
daunele provocate de secetă agri
culturii din Alabama, Georgia, Ca
rolina de Nord și. Sud sînt aprecia
te la un miliard de dolari. 95 la 
sută din recolta de porumb și 60 
la sută din cea de bumbac din Ca
rolina de Sud este compromisă. In 
statele Alabama, Georgia și Caro
lina de Nord, mercurul termome
trelor nu a coborit sub 40 de grade 
Celsius. In aceste state se înregis
trează scene dramatice — numeroși 
fermieri sînt nevoi ți să-și ucidă vi
tele. iar la fermele avicole au murit 
pină acum zeci de mii de păsări.

OPERAȚIUNEA „TITANIC”
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Nava de cercetări maritime „Atlan- 
tis-II". avind la bord pe cei 56 
de membri ai expediției științifice 
care a făcut investigații asupra 
epavei pachebotului „Titanic", afla
tă pe fundul Atlanticului, la sud de 
insula Terra Nova, s-a reîntors la 
Woods Hole, in statul Massachu
setts — relatează agenția U.P.I. 
Specialiștii care au luat parte la 
această misiune, condusă de dr. Ro
bert Ballyrd, de la Institutul de 
cercetări oceanografice din Woods 
Hole, au reușit să ia mai multe mii 
de fotografii ale epavei, inclusiv 
ale unor porțiuni ale interiorului

vasului, cu ajutorul unui robot 
autopropulsat și telecomandat, care 
permit să se evalueze starea corpu
lui navei la 74 de ani de la scu
fundarea acesteia. După cum pre
cizează agenția U.P.I., in cursul zi
lei de miercuri va fi organizată o 
conferință de presă, in cadrul că
reia vor fi prezentate in detaliu re
zultatele cercetărilor și o serie de 
fotografii unice ale epavei celebru
lui pachebot, înghițit in 1912 de 
apele agitate ale Atlanticului de 
Nord, intr-o catastrofă considerată 
cea mai mare din istoria navigației 
maritime civile.
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