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In această săptămină

ÎNCHEIEREA recoltării griului, 
a celorlalte cereale si plante de sezon, insamintarea 
celei de-a doua culturi pe întreaga suprafață planificată

• Pînă în seara zilei de 19 iulie, griul a 
fost recoltat de pe 68 la sută din supra
fața cultivată in unitățile agricole

® Printr-o temeinică organizare a 
muncii, combinele să fie folosite cu ran
damente superioare, astfel incit și în ju
dețele din zonele a ll-a și a llî-a ritmul 
secerișului să fie intensificat la maximum

• In vederea grăbirii lucrărilor este 
necesar să se organizeze neîntîrziat am
ple acțiuni de întrajutorare între unități
le agricole

• In fiecare unitate să se facă o eva
luare temeinică și corectă a producțiilor, 
să se ia măsuri pentru evitarea oricărei 
risipe și realizarea integrală a planului

• întreaga cantitate de grîu și alte ce
reale care se recoltează în această pe
rioadă să fie transportată la bazele de 
recepție, unde să fie condiționată și ges
tionată cu răspundere

• Concomitent cu recoltarea cereale
lor este necesar ca, prin participarea la 
lucru a tuturor locuitorilor de la sate, să 
fie strîns fără intirziere inul pentru sămîn- 
ță și ulei, urmărindu-se valorificarea in
tegrală atît a semințelor, cit și a tulpinilor 
obținute

• Culturile duble și succesive — însă- 
mințate pe toate suprafețele planificate ; 
prin efectuarea la timp și de cea mai 
bună calitate a lucrărilor de întreținere 
să fie realizate recoltele prevăzute

• Pentru dezvoltarea zootehniei și 
creșterea producției animaliere, în fiecare 
unitate agricolă să se asigure cantități 
îndestulătoare de furaje, care să fie de
pozitate în preajma fermelor zootehnice

0 REALIZARE DEOSEBITA ft COOPERATORILOR DIN SCORNICEȘTI

8856 kg grîu la hectar pe teren neirigat
Intr-o telegramă adresată TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, oamenii mun
cii din cadrul cooperativei agricole de pro
ducție Scornicești, județul Olt, raportează că, 
acum, cind întregul popor sărbătorește cu 
cele mai alese și mai calde sentimente de 
dragoste, de profundă recunoștință și înaltă 
cinstire 22 de ani de Ia Congresul al IX-Iea 
al P.C.R., au obținui o producție medie de 
grîu de 8 856 kg la hectar. în condiții de 
neirigare, de pe întreaga suprafață cultivată.

In telegramă se subliniază că producția 
obținută are la bază indicațiile și orientările 
formulate la fata locului de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul vizitelor de 
lucru.

De asemenea, se arată că întreaga sămință 
de grîu din noua producție a fost transpor
tată și depozitată, în vederea desfășurării in 
bune condiții a insămintărilor de toamnă.

In prezent, continuă telegrama, întregul 
potential material și uman al cooperativei 
agricole de producție din Scornicești este 
concentrat la eliberarea terenurilor de res
turile vegetale, realizarea programului de 
administrare a amendamentelor si îngrășă
mintelor naturale, la executarea arăturilor de 
vară, scarificarea și afînarea solului.

In încheierea telegramei se spune : Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, pe dum
neavoastră și pe tovarășa Elena Ceaușescu 
— care conduce cu înaltă responsabilitate 
cercetarea științifică și aplicarea acesteia in 
practică —, că vom acționa cu hotărîre și 
patos revoluționar, neprecupetind nici un 
efort, pentru ca obiectivele noii revoluții 
agrare să pătrundă permanent în unitatea 
noastră, să prindă viată in toate sectoarele 
de activitate, intimpinind astfel cu noi fapte 
de muncă Conferința Națională a partidului 
și a 40-a aniversare a proclamării Republicii.

SUCEAVA

HEAHT

Bihor

VASLUI
BACĂU

SIBIU

TULCCA
\CASAȘ'SlvtSIA

fionlTAHTA

\3isrniTA- S NĂSAUO

(so;
CALAȚI,(®\

[hunedoara

(76)
ARAD

' BRĂILA

MUREȘ ) HARGHITA

'(5p
VÂLCEA (ARGEȘ

i Zaw IALOMIȚA

TELEORMAN

’Von CpJcW LVfUNCEA
BRAȘOV**"^

SALAD/

1 CLUJ

1EHEDINTl>^

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, in procente pe județe, in seara zilei de 19 iulie. 
(Date furnizate de Ministerul Agriculturii). Ieri, județele Buzău ți Tulcea au raportat 

încheierea recoltării griului
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22 DE ANI DE EA CONGRESUL Al IX-IEA AL PARTIDULU

Omul nou, omul conștiinței
înaintate, revoluționare

Memoria timpului a Înscris pen
tru totdeauna, in pagini de glo
rioasă istorie, mărețele 
tuiri ce au schimbat din temelii, 
in acești 22 de ani rodnici de după 
Congresul al IX-lea, întreaga în
fățișare a patriei noastre, 
cursul vieții poporului român, 
temelia acestor înfăptuiri stau 
menii, cu eroismul, abnegația, 
votamentul și patriotismul lor 
voluționar. ce se dovedesc a fi tră
sături esențiale pentru milioane de 
oameni crescuți in rîndurile Parti
dului Comunist Român, pentru mi
lioanele de constructori ai socialis
mului, care făuresc prin munca 
lor. prin voința lor. noul chip al 
patriei.

Noile realități proprii societății 
românești, legate în profunzime, 
ca și epoca în care au fost 
durate, de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, le-au schimbat 
oamenilor in mod fundamental 
destinul ; l-au determinat să gîn- 
dească și să acționeze potrivit nou
lui lor statut de făuritori-de isto
rie, de participant! activi la con
ducerea societății,

infăp-

însuși 
La 

oa- 
de- 
re-

la ridicarea 
țării pe trepte tot mai Înalte 
progres și civilizație.

în momentele de început 
actualei epoci de transformări 
voluționare radicale în întreaga 
viață economico-socială a patriei 
noastre, secretarul general al parti
dului sublinia : „Noi ne propunem 
să perfecționăm produsul cel mai 
înalt al naturii — omul, creatorul 
a tot ceea ce există in societate", 
în toți acești 22 de ani al „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" s-au schimbat 
în mod fundamental mentalitățile. 
S-au schimbat în mod fundamen
tal oamenii. Toate Înnoirile din 
viața patriei noastre au determi
nat o astfel de schimbare, la baza 
ei fiind un proces activ condus de 
partid. Are profunde semnificații, 
în acest sens, teza promovată de 
secretarul general al partidului, 
potrivit căreia depășirea, intr-un 
timp scurt, a stadiului de țară în 
curs de dezvoltare impune drept 
necesitate obiectivă nu doar dez
voltarea și modernizarea întregii 
economii naționale a României, ci 
și revolutionarea conștiințelor, for
marea omului nou. Această teză de 
esență revoluționară a devenit 
obiectivul central al Programului 
ideologic elaborat do plenara din

lunie 1982, pe care Congresul al 
XlII-Iea al Partidului Comunist 
Român l-a adoptat ca document 
propriu. în temeiul acestui pro
gram de perspectivă, partidul, 
organizațiile de masă șl obștești, 
școala, instituțiile culturale. întrea
ga societate participă activ la edu
carea revoluționară, patriotică a

comuniștilor, a tinerel generații, a 
Întregului popor.

Construcția umană — domeniu 
adeseori mal complex șl mai di
ficil decât cel al activității eco
nomice — are la bază o concep
ție revoluționară clară, pe deplin 
corespunzătoare cerințelor actuale 
și de perspectivă, elaborată intr-un 
spirit profund științific de secre
tarul general al partidului. Această 
concepție novatoare, care pornește 
de la înțelegerea superioară a ade
vărului că unul dintre factorii 
transformatori fundamentali ai so
cietății îl reprezintă conștiința so
cială, a cărei rămînere in urma 
existenței sociale nu este o fatali
tate, își integrează în structura sa 
definirea limpede, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, a rolu
lui tot mai important ce revine 
muncii ideologice și politico-educa-

CU POPOR UE,
PENTRU POPOR

ÎN TOATE TERMOCENTRALELE:

Puternică mobilizare pentru 
urgentarea lucrărilor de reparații

O sarcină deosebit de actuală 
subliniată de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este aceea ca 
pînă în toamnă să fie efectuate 
reparațiile planificate la toate gru
purile energetice ale centralelor 
electrice. Această acțiune de ma
ximă importantă antrenează deo
potrivă furnizorii de utilajd și A 
chipamente. lucrătorii din unitățile 
specializate de reparații, precum și 
energeticienii din termocentrale și 
hidrocentrale. Practic, potrivit pro
gramelor întocmite, lunile iulie, 
august și septembrie sint hotărî- 
toare pentru activitatea de repara
ții, în această perioadă urmînd să 
se efectueze un mare volum de 
lucrări. Deci, in toate termocen
tralele munca trebuie astfel orga
nizată incit lucrările de reparații 
să fie intensificate Ia maximum, iar 
grupurile energetice să fie repuse 
in funcțiune la termenele stabi
lite.

Pentru a se realiza acest dezi
derat se impune o maximă mo
bilizare a forțelor pentru asi
gurarea utilajelor necesare și res
pectarea întocmai a -graficelor de 
lucru la toate grupurile energetice 
aflate în reparații. în această pe
rioadă, in fiecare centrală elec
trică trebuie să se organizeze co
lective speciale care să urmărească 
zilnic cum se desfășoară lucrările 
de reparații și să se ia măsuri pen
tru soluționarea operativă a tuturor 
problemelor.

CE RELEVĂ SITUAȚIA 
„LA ZI” ? Din datele furnizate 
de Centrala industrială de produ
cere a energiei electrice și termice 
se desprinde concluzia că se înre
gistrează o serie de întîrzieri în 
efectuarea lucrărilor de reparații. 
Așa cum rezultă din tabelul pre
zentat, planul de reparații este în
deplinit și chiar depășit numai in 
hidrocentrale, ceea ce este desigur

Stadiul executării lucrărilor de reparații

Plan Nivelul 
realizărilor 

in procente -

— Termocentrale
pe cărbune 

- Termocentrale
100 82,2

pe hidrocarburi 
și resurse energetice 
recuperabile 100 79,7

— Hidrocentrale 100 114,5

TOTAL 100 84,3
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„Sufletul omului e 
ca un val — sufletul 
unei națiuni ca un 
ocean", spune undeva 
Mihai Eminescu.

Ce misiune extraor
dinar de frumoasă ți 
dificilă pentru un 
scriitor să învețe a 
inota nu numai ih- 
tr-un val, dar chiar 
intr-un ocean întreg !

Acesta este primul 
gind pe care-l stirnesc 
cuvintele eminesciene 
in ființa oricărui om 
care ține in mină un 
condei, mai ales daci 
este lucid și respon
sabil, știind bine că 
valul te poate juca pe 
creasta lui, te poate 
răsfăța in soare, dar 
te poate cobori și în 
adincuri reci, întune
cate, te poate sfărima 
de stinci. Iar oceanul, 
cu nemărginirea lui 
vrăjitoare, iți poate 
împrumuta forța, cu
rajul și vitejia sa, iar 
dacă nu le stăpinești 
bine, te poate inghiți 
ca pe un fir de nisip.

Pe acest ton roman
tic, sincer și respon
sabil ne-a învățat 
partidul nostru să dis
cutăm marile proble
me ale legăturii scrii
torului cu viața seme
nilor săi, cu 
poporului român, 
acești 
transformări 
loc 
menilor, 
cial-politică 
Numai 
tablou 
ochii 
putem 
ga ,
răspundere a misiunii 
ce ne-o asumăm
atunci cind dorim să 
comunicăm contem
poranilor și, dacji se 
poate, urmașilor noș
tri imaginile și miș
cările unei realități 
umane și sociale in- 
confundabile.

Despre frumusețea 
și responsabilitatea 
acestei călătorii pe

viața 
i” 

ani ■ de uriașe 
ce au 

in conștiința oa- 
in viața so- 

a țării, 
privind acest 
epopeic cu 

mari deschiși 
înțelege intrea- 

complexitate și

mări necunoscute, față 
în față cu soarele și 
cu furtunile, ne-a 
vorbit de atitea ori, 
de 22 de ani încoace, 
ilustrul conducător al 
partidului și statului 
nostru, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, în- 
demnindu-ne să nu 
uităm niciodată marea 
lecție a înaintașilor, 
care și-au legat scri
sul ți întreaga operă 
a vieții lor de ideea 
cardinală că de la po
por emană toate ener
giile creației durabile, 
că opera de artă nu 
poate aspira la dura-

lumii ființa sa isto
rică, chipul său ade
vărat, grijile și bucu
riile, dificultățile ți 
izbinzile, frămintările 
și cutezanțele, cu alte 
cuvinte suflul viu și 
fierbinte al faptelor 
și năzuințelor sale, 
pecetea gindirii și 
credinței in lumina 
renăscătoare a socia
lismului.

Stau
oricui exemple nenu
mărate de opere lite
rare și artistice dem
ne de acest timp isto
ric, create cu această 
credință și sub aceas
tă lumină, opere pe 
care numai răuvoitorii 

înțelege, 
nu le pot

la îndemîna

ÎNSEMNĂRI

un fapt pozitiv pentru această ca
tegorie de lucrări. Totuși, ponderea 
in producția de energie electrică o 
dețin termocentralele, unde se 
mențin o serie de restanțe în înde
plinirea planului de reparații. La 
unele grupuri energetice — nr. 6 
de 219 MW de la Mintia, nr. 6 de 
200 MW de la Iernut, nr. 1 de 100 
MW de la Ișalnița, nr. 2 de 200 
MW de la Rovinari și nr. 6 de 330 
MW de la Turceni — nu au fost 
realizate reviziile și reparațiile 
planificate. De ce ? în primul 
rînd datorită faptului că lu
crările de reparații nu sint pre
gătite corespunzător. De pildă, asi
gurarea bazei materiale lasă 
mult de dorit în majorita
tea centralelor electrice. Apoi, 
lucrările de reparații se prelungesc 
cu mult peste termenele planifica
te. De pildă, la termocentrala 
Ișalnița, la blocul nr. 1 de 100 MW,

reparația curentă care era prevă
zută în luna aprilie este amînată 
datorită neasigurării cantităților 
necesare de țeavă. Lucrările de 
reparații sint aminate și la Mintia, 
la grupul nr. 3 de 210 MW. dato
rită nelivrării de către întreprin
derea „Vulcan11 București a unor 
profile T pentru supraîncălzitor.

POATE FI REDUSĂ DU
RATA REPARAȚIILOR? Răs- 
punsul la această întrebare este 
categoric afirmativ : DA. Une
le rezultate obținute confir
mă eficiența acțiunilor între
prinse. Și totuși in activitatea 
practică se mențin o serie de nea
junsuri care afectează atît durata, 
cit și calitatea reparațiilor. A- 
ceasta deoarece măsurile orga
nizatorice nu au fost susținute de 
soluții tehnice adecvate. De pildă.

la turbină si la cazan, tehno
logiile de reparații sint aceleași cu 
cele din urmă cu 10—12 ani. Lipsa 
unor dispozitive face ca lucrările 
să se desfășoare mult prea lent. 
Gradul de preasamblare scăzut al 
unor echipamente determină un vo
lum mare de lucrări ji, implicit, un 
consum ridicat de timp.

Rezultă, așadar, că sint necesare 
măsuri mai ferme, la toate nivelu
rile pentru îmbunătățirea radicală 
a activității de reparații. Trebuie 
înțeles cu toată claritatea că de 
calitatea lucrărilor de reparații 
efectuate acum depinde în mod 
direct buna funcționare a grupuri
lor energetice in perioada următoa
re. Iată de ce se impune ca atît 
furnizorii de utilaje și piese de 
schimb, cit și unitățile speciali
zate, toți oamenii muncii din sec
torul energetic să-și facă exemplar 
datoria. ‘

bilitate dacă nu-și 
leagă intim existența 
de viața și idealurile 
poporului, de durabi
litatea și nemurirea 
lor, că nu pot exista 
valori universale fără 
valori naționale.

In lumina acestor. 
învățăminte și îndem
nuri, . pe care Congre
sul IX al partidului 
le-a consacrat sub 
această formă axio
matică: „cu poporul și 
pentru popor", trebuie 
si ne examinăm întot
deauna pașii pe dru
mul bărbăției și cu
rajului creator, inco
mod și dezagreabil 
doar pentru spiritele 
inguste și leneșe.

Cred că nu spun un 
lucru nici nou, nici 
hazardat atunci cind 
afirm că tot ce au 
adus mai strălucit șl 
mai durabil, prin ma
rile ei spirite creatoa
re literatura și arta 
noastră de după 
război, mai cu seamă 
din ultimele două de
cenii, a țișnit din 
această convingere 
sădită in conștiința tu
turor de secretarul 
general al partidului 
că poporul român me
rită să-și prezinte

valorii șl 
acestor

nu le pot 
numai orbii 
vedea.

Conștiința 
durabilității
lucrări ne obligă insă 
la noi eforturi, la o 
cunoaștere și mai cu
prinzătoare a vieții 
și muncii poporului 
român, a uriașei sale 
opere constructive 
pașnice. Sintem 
toții conștienți că 
noi răspundem, că 
de noi. depinde

ți 
cu 
ți 
ți 

ca 
imaginea acestei ope
re gigantice, dificile, 
gata să înfrunte tim
purile, să aibă in cu
nuna ei toate culorile 
curcubeului, tot frea
mătul vieții, toate 
înălțimile idealurilor 
din care s-a născut.

Așadar, ne așteaptă 
pe toți, tineri și virst- 
nici, poeți, prozatori, 

, dramaturgi, o muncă 
intensă, un sondaj 
mai adine in zăcămin
tele bogate ale sufle
tului omenesc, in con
știința constructorilor 
socialismului, care 
și-au făcut un titlu 
de mindrie din opera 
lor cotidiană, modestă 
ți adeseori anonimă, 
înscrisă nepieritor in 
cartea de aur a isto
riei României.

tive în edificarea noii orinduiri. Ea 
pledează pentru o activitate poli- 
tico-educativă cu o eficiență mereu i 
sporită, care să-i ajute pe oameni 
să înțeleagă mai bine realitățile 
din tară și din lume, să determine 
transformarea lor în factori activi i 
ai sistemului democrației muncito
rești revoluționare. Pentru dezvol
tarea unei noi conștiințe a muncii, 
racordate atît la cerințele construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, cit și la exigențele noii 
revoluții tehnico-științifice mon
diale. Pentru afirmarea puternică 
a spiritului de inițiativă, de inven
tivitate, a geniului creator propriu 
poporului român. Pentru ca în
tregul popor să-și asume răspun
deri tot mai mari, să determine, 
prin gîndire novatoare, prin efort 
creator, o și mai puternică dezvol
tare a forțelor de producție, parti
ciparea tot mai activă a științei, 
învățămîntului și culturii la spori
rea avuției naționale. Pentru gene
ralizarea, in întreaga activitate 
economico-socială, în întreaga so
cietate, a noii calități a muncii șl 
a vieții. Abnegația în muncă, spi
ritul creator, capacitatea de inova
re, înalta pregătire profesională, , 
atitudinea responsabilă față de în
datoririle sociale — trăsături pro
prii omului nou — se dovedesc a 
fi adevărate „coloane de rezisten- ' 
ță“ în înfăptuirea cutezătoarelor 
programe stabilite de partid pentru 
actualul cincinal și în perspectivă, 
pînă la orizontul anului 2000.

în concepția partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
impune racordarea întregii munci 
politico-educative de formare a 
omului nou la cerințele vieții, la 
exigențele Impuse de programele 
adoptate de Congresul al XIII-lea, i 
în temeiul cărora România va 
deveni, pînă în anul 1990, țară 
mediu dezvoltată din punct de 
vedere economic și social, iar pînă 
in anul 2000 se va integra între 
țările dezvoltate ale lumii. Este o 
activitate chemată să dezvolte un 
climat de muncă, de răspundere. în 
care fiecare om să fie îndemnat 
să-și examineze comportarea în ra
port cu aceste cutezătoare obiecti
ve, să participe activ la înfăptuirea 
lor exemplară.

Desigur, partidul prefigurează un 
model al omului nou corespunzător 
actualei etape de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, dar acest 
model are rădăcini adînci în isto
ria poporului român, în îndelun
gata experiență pe care istoria i 
omenirii a acumulat-o timp de mai 
multe milenii. Acest model este 
raportat, totodată, la întregul curs 
al existenței umane, din cele mai 
vechi timpuri și pînă în prezent, 
cu scopul declarat al situării sale 1 
pe o treaptă superioară — cores
punzătoare esenței societății socia
liste pe care o edificăm în Româ
nia contemporană.

Așa cum preciza tovarășul ' 
Nicolae Ceaușescu, „in împre
jurările actuale, cind apar multe, 
multe greutăți, cind sint furtuni, 
mulți nori", iluziile, deformă
rile optice pot să indice o cala 
greșită spre comunism ; și firește 
că pot să Indice o cale greșită pe 
planul construcției umane. Drumul 
adevărat îl arată concepția creatoa
re a socialismului științific. Viața 
demonstrează că, la fel ca în în
treaga operă de edificare a socia
lismului în România, partidul nos
tru, secretarul său general pornesc 
și în făurirea omului nou de la 
concepția înaintată potrivit căreia 
pe acest plan nu se poate vorbi de 
dezvoltare, de perfecționare dacă 
nu se ține seamă de principiile 
învățăturii revoluționare despre 
lume și viață, dacă nu se asigură

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a III -a)

ROMÂNIA,
PREȘEDINTELE

NICOLAE CEAUȘESCU

ale popoarelor
ÎN PAGINA A IV-AIon BRAD

Urbanistică modernă la Tirgu Jiu Foto : Agerpres
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săptămină , INSMTADEA celei de-a doba culturi pe întreaga suprafața planificata

în județele Buzău și Tulcea 
s-a încheiat recoltarea griului

Oamenii muncii din agricultura județelor Buzău 
și Tulcea, folosind 
și fiecare oră bună 
la data de 19 iulie, 
suprafață cultivată.

în telegramele
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către comitetele județene de 
partid respective, se arată că in această perioadă, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, 
cooperatorii și mecanizatorii din aceste zone acțio
nează cu toate forțele pentru eliberarea terenului 
de paie, executarea arăturilor și insămîntarea su
prafețelor planificate cu culturi duble. De aseme
nea. se lucrează intens la recoltarea, în perioada

eficient baza tehnico-materială 
de lucru, raportează încheierea, 
a recoltării griului pe întreaga
adresate tovarășului

fructelor de sezon, la între-optimă, a legumelor și 
tinerea culturilor, strîngerea și depozitarea fura
jelor. livrarea cantităților planificate la fondul de 
stat. Ia realizarea programelor județene de dez
voltare a zootehniei.

Oamenii muncii de pe ogoarele județelor Buzău 
și Tulcea se angajează ca. urmind neabătut lumi
nosul exemplu de viată și activitate revoluționară 
al conducătorului partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să-și amplifice eforturile pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din 
hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului și 
obiectivele noii revoluții agrare, pentru a întîm- 
pina ziua de 23 August și Conferința Națională a 
partidului cu noi și remarcabile succese.

(Agerpres) Cultura a doua de porumb, semănată imediat după orz, a răsărit, iar 
adevărații gospodari lucrează acum la întreținerea ei

mehedinți: Staționări tare trebuie 
grabnic eliminate

timiș: Măsuri operative pentru 
recuperarea răminerilor in urmă

mureș: Specialiștii - prezenți permanent
Luni dimineața, in 

unitățile agricole din 
județul Timiș, mai 
era de strîns griul de 
pe 32 000 hectare, re- 
prezentind 20 la sută 
din suprafața cul
tivată in acest an. Lu
crările 
mai cu 
siliile 
situate 
deal a __  . . __
sînt Mașloc. Făget și 
Orțlșoara.

Am urmărit cum se 
desfășoară seoerlsul 
în unități agricole din 
consiliul agroindus
trial Lovrin. Toate 
cele 141 de combine, 
constituite în 24 de 
formații, string zilnic 
fiecare 'cîte 10 hec
tare. lucrînd efectiv 
întreaga zi-lumină. în 
acest consiliu s-a a- 
cumulat o bună expe
riență în ce privește 
întrajutorarea între 
unități, combinele fi
ind mutate operativ, 
de regulă în cursul 
rii. în fermele cu 
prafete mai mari 
grîu sau care au 
registrat unele rămi- 
neri în urmă la sece
riș. Tot în unitățile 
din acest consiliu. în 
vederea folosirii inte
grale a timpului de 
lucru în minutele 
fectate prinzului. 
rioadă cind griul 
bate cel mal bine, lo
cul combinerilor care 
servesc masa este luat

sint întîrziate 
seamă în con- 
agroindustrjale 

în zona de 
județului, cum

se- 
su- 
cu 

în

a- 
pe- 

se

de mecanicii de ate
lier si de specialiști.

Prin grija comanda
mentului județean 
pentru agricultură, ex
periența consiliului a- 
groindustrial Lovrin, 
cit si cea din alte 
unități fruntașe a 
fost generalizată in tot 
județul, astfel că în 
ultimele zile viteza la 
recoltare s-a dublat. 
Sigur, organizațiile de 
partid si conducerile 
unităților au luat si 
alte măsuri eficiente 
avind ca scop asigu
rarea funcționării în 
cele mai bune condiții 
a întregului parc de 
mașini sl utilaje. Ve
rificările și reglajele 
tehnologice la combi
ne se efectuează în 
primele ore ale dimi
neții. în sprijinul me
canicilor de atelier din 
secțiile de mecaniza
re venind în acest 
scop alti peste 600 de 
mecanici din centrele 
de producție si repa
rații. sau din atelie
rele stațiunilor pentru 
mecanizarea agricul
turii.

O atenție aparte este 
acordată corelării 
transportului cu sece
rișul. astfel incit în
treaga cantitate de 
grîu să poată ajunge 
în cel mai scurt timp 
în magaziile si silozu
rile bazelor de reoep- 
tie. Prin creșterea in-

dicelui de utilizare a 
camioanelor 
toarelor cu 
transportul 
mai repede.
cit combinele pot fi 
folosite din plin. Tre
buie menționat, de a- 
semenea, că grîul este 
transportat spre cele 
mai apropiate baze de 
recepție si silozuri.

Așa cum arătam la 
început, secerișul griu
lui a întîrziat în une
le consilii agroindus
triale situate în zona 
de deal a județului. A 
întîrziat și datorită 
unor cauze obiective, 
dar si neajunsurilor 
de ordin organizatoric, 
maf ales. Acum, cind 
timpul este înaintat si 
secerișul trebuie în
cheiat grabnic, spre a- 
ceste unități au fost 
dirijate combine din 
cele unde lucrările 
s-au terminat. De ase
menea. atenția spe
cialiștilor si a meca
nizatorilor este în
dreptată spre lanuri
le cu grîu de sămîn- 
tă care sînt recoltate 
pe măsură ce boabe
le aiung la umiditatea 
de 15—16 la sută, gri
jă explicabilă dacă se 
are în vedere că pro
ducțiile viitoare de
pind in mod hotăritor 
de calitatea semințe
lor. (Cezar Ioana, co
respondentul ..Scîn
teii

și a trac- 
remorci, 
decurse 

astfel în-

pe timp, la seceriș
orzuluiîncheierea recoltării

20 193 hectare cultivate, in 
Mureș mecanizatorii și co- 

un larg 
cultură

După 
pe cele 
județul 
operatorii au trecut pe 
front la secerișul griului, 
care ocupă o suprafață de 55 048 
hectare. Date fiind condițiile speci
fice ale acestei zone cu variații cli
matice, coacerea lanurilor este ne
uniformă. în această situație, sece
rișul a început, cu precădere, în 
unitățile din zona de centru și sudi
că a județului, unde combinele au 
intrat în lanurile cu soiurile timpu
rii. Ultimele zile fiind însorite, se
cerișul griului 6-a extins. Astfel, 
dacă în prima zi 6-a lucrat, mai 
ales. în unitățile din consiliile agro
industriale Band, Bahnea, Sărmașu, 
Iernut, Luduș, Ungheni și Zau de 
Cimpie, înoepînd de vineri aria de 
lucru s-a extins și în unitățile a- 
gricole din consiliile agroindustriale 
Tirgu Mureș. Tîrnăveni, Miercurea 
Nirajului, ceea ce face ca. practic, 
acum să se lucreze în tot județul. 
Făcînd aceste sublinieri, reținem 
și următorul aspect : funcționarea 
bună a oelor peste 1 200 de com
bine (cărora în zilele următoare li 
se vor adăuga aproape 300 de com
bine date în sprijin unităților din 
alte zone ale tării), cît si faptul că 
specialiștii din unități și oei ai di
recției agricole urmăresc, oră de oră. 
starea de coacere și de umiditate a 
lanurilor — dirijind operativ com
binele acolo unde se poate lucra — 
au făcut ca secerișul să avanseze 
într-un ritm apropiat de dotarea 
tehnică de care dispune județul. 
Dovada : pînă în seara zilei de 19 
iulie, recolta a fost strinsă de pe 
6 900 hectare, dar viteza de lucru 
este în creștere.

Din cîte am oonstatat la fata

locului, tn numeroase 
zările se apropie de 
cate. între altele, este 
lor din consiliul 
Tirgu Mureș, unde, deși griul este 
amplasat mai mult pe terenuri situa
te în pantă, suprafața recoltată a 
ajuns la aproape 1 000 hectare. Ex
plicația ? „încă din start — ne pre
ciza Aurică Moldovan, președintele 
consiliului agroindustrial — am sta
bilit ca. pentru a realiza una din 
cele mai scurte campanii, fiecare 
cadru de conducere din unități, in
clusiv primarii și alți lucrători de 
la consiliile populare să fie repar
tizați cu sarcini precise pe formații 
de lucru, astfel ca secerișul, trans
portul. eliberarea terenului și semă
natul culturilor duble să se facă in 
flux continuu. Această organizare, 
cit și faptul că S.M.A. Tirgu Mureș 
a asigurat mecanicii de întreținere 
pe fiecare cooperativă agricolă din 
raza de activitate, au făcut ca. 
ziua de simbătă, bunăoară, — 
condiții mai puțin prielnice, cele 
de combine să adune recolta pe 
proape 350 hectare. O altă sublinie
re : în cadrul consiliului agroindus
trial Tirgu Mureș există unități 
unde pregătirea și organizarea bună 
a campaniei de recoltare au determi-' 
nat

unități reali- 
cele planifi- 

cazul unități- 
agroindustrial

în 
cu
73
a-

depășirea vitezelor de lucru sta-

bilite. Așa, de exemplu. Ia C.A.P. 
Mureșeni, combinele au strîns re
colta de griu in mai puțin de trei 
zile de lucru de pe 110 hectare, ceea 
oe înseamnă 
hectare 
dar nu 
Cheșa. 
gricole. 
parcele 
griu la 
bob să ___ _
recepție". Intr-adevăr, 
mijloace proprii de transport duc la 
un singur drum 80 tone de griu la 
silozul din Tirgu Mureș. Așa se 
procedează și în cooperativele agri
cole Nazna. Singeorgiu de Mureș, 
Sintana, Acățari și altele.

Se muncește intens la seceriș și 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Luduș. Iernut. Săr
mașu, unde cu fiecare zi vitezele de 
lucru se apropie de cele planifica
te. Avînd însă în vedere că aria de 
extindere a secerișului a crescut, 
specialiștii din unități au datoria să 
vegheze ca. prin verificarea lanuri
lor și dirijarea operativă a combi
nelor. nici o oră bună de lucru să 
nu fie irosită. (Gheorghe Giurgiu, 
corespondentul „Scînteii").

mai mult de 8 
pe combină. „Ne grăbim, 
oricum — ne spune Ilie 

președintele cooperativei a- 
Reoolta fiind bună, pe unele 
ea atingind și peste 7 000 kg 
hectar, urmărim ca fiecare 

ajungă imediat in bazele de 
aici, cele 9

în multe unități din zona de cim
pie a județului Mehedinți s-a în
cheiat recoltarea griului. Prin con
centrarea combinelor în zonele de 
centru și nord, zilnic se realizează 
acum viteze superioare de lucru. 
Cooperativa agricolă din Oprișor a 
avut in cultură 1 570 hectare cu griu. 
Pe sola unde ne oprim, 37 de com
bine lucrează din plin, modulele fi
ind repartizate pe cite un cadru teh
nic. „Procedăm in acest fel — ne 
spune Nicolae Vîlcea, ingincrul-șef 
al unității — pentru că de ieri re
coltăm de zor griul pentru sămință 
de pe cele 500 hectare. Pentru fie
care grupă de combine, încă de la 
început, am repartizat mijloacele de 
transport necesare si. pentru a cîști- 
ga timp prețios, descărcarea combi
nelor — după cum se poate vedea — 
se face din mers. Cu toate că avem 
o suprafață destul de mare, in cel 
mult două Zile vom încheia recol
tatul".

Aici la Oprișor. zilnic, din lanuri 
spre spatiile de înmagazinare se 
transportă sute de tone. Dat fiind 
volumul mare de muncă, președin
tele unității. Iulian Drugă, coordo
nează direct și permanent această 
lucrare. „Reușiți pe parcursul unei 
zile să transportați întreaga produc
ție care se recoltează ?“ — îl între
băm. „Zilnic transportăm 300 tone ; 
140 tone cu mijloacele închiriate de 
la întreprinderea de transporturi 
auto și 160 de tone cu mijloacele 
noastre proprii. Am procedat în fe
lul următor : mijloacele de transport 
rămin tot timpul în cimp ; incă din 
seara precedentă acestea sint aduse 
la capătul solei unde urmează să lu
crăm in ziua următoare".

într-un astfel de ritm in care se 
lucrează acum in agricultura jude
țului apar insă și unele dereglări 
care trebuie grabnic înlăturate. Me
canizatorii și cooperatorii din Pun- 
ghina. în mijlocul căror ajungem în 
prima parte a zilei, zoreau în ace
lași ritm susținut să -strîngă griul 
de pe ultimele 120 hectare din cele

600 hectare în plan. După fiecare 
combină, mijlocul de transport îna
intează și preia din mers producția. 
Primarul comunei, Gheorghe Firu, 
care coordonează direct această ac
țiune, ne precizează că pină la orele 
11 
la 
le 
la 
este. în jurul orelor 12,30 ne aflăm 
in consiliu! unic agroindustrial Vînju 
Mare. Șl in unitățile de aici se ac
ționează pe un front larg, secerișul 
avansind cu fiecare oră. Discutăm 
cu Ion Huza. șeful bazei din zonă 
si aflăm că transportul produc
țiilor s-a planificat — pe baza unui 
grafic intosmit de comun acord cu 
unitățile furnizoare — pe ore și can
tități. Numai că acest grafic nu prea 
se respectă. Pină Ia ora 12.30. din 
cooperativele agricole Vînju Mare, 
Vînjuleț, Orevița, Corlătel. Livezile 
și Izvorul Aneștilor nu se adusese in 
bază nici măcar o tonă de griu. 
Practic nu se efectuase nici un 
transport. Și ne-am interesat de ce 
se întîmplă acest lucru. Capacitatea 
de transport repartizată pe unități 
este suficientă. Numai că se pierde 
timp pentru încărcarea acestora. Se 
așteaptă pină se umplu buncărele 
combinelor, după care acestea 
opresc din mers sl staționează 
timpul descărcării. Consecința : 
mul transportului se intensifică 
după ora prinzului și în felul acesta 
la baza de recepție se creează aglo
merație. producția se reia anevoios. 
Și încă o precizare : în unele situații, 
din cauza revenirii cu intirziere a 
mijloacelor de transport la locurile 
de încărcare, unele combine se opresc 
din lucru. Sint. fără îndoială, defi
ciențe de organizare a muncii care 
trebuie grabnic înlăturate. Din la
nuri producția trebuie să ajungă re
pede si pe un drum cît mai scurt 
posibil în spatiile de depozitare. 
(Virgiliu Tătaru, corespondentul 
„Scînteii").

s-au făcut deja două transporturi 
bazele de recepție. Verificăm foi- 
de parcurs ale celor 6 șoferi de 
ITSAIA și ne convingem că așa

se 
pe 

rit- 
abia

VILCEA Unde organizarea este slabă, slabe sint si rezultatele
»

Secerișul griului se desfâșoorâ acum din plin, in mareo majoritate a unităților din zona a lll-a

Declanșat la începu
tul săptăminii trecute, 
secerișul griului in 
județul Vîlcea a ur
mat un drum sinuos 
și, cu citeva excepții, 
destul de ineficient. 
Aceasta explică de ce 
pe parcursul a șapte 
zile au fost recoltate 
doar 8 953 hectare din 
cele 17 555 hectare cite 
sint ocupate cu griu. 
Aproape un sfert din 
suprafața recoltată s-a 
realizat numai in uni
tățile agricole din con
siliul agroindustrial 
Drăgășani. in unele 
dintre acestea, cum 
este cazul cooperati
velor agricole din Or- 
lesti. Prundeni. prăgâ- 
sani și Ștefănești, reu- 
șindu-se să se încheie

secerișul in numai 
citeva zile de lucru.

— Era firesc să se 
înregistreze un astfel 
de ritm în consiliul 
agroindustrial Drăgă- 
șani — ne spune ingi
nerul Pantelimon 
rilescu, directorul 
recției agricole — 
oarece aici au 
concentrate numeroase 
combine din alte uni
tăți agricole, unde 
griul nu intrase în 
pirg. Aceasta ne ajută 
acum să putem re
distribui mijloacele 
mecanice în coopera
tivele unde recoltarea 
griului a început mai 
tirziu.

Aflăm astfel că toa
te cele 6 combine din 
dotarea secției de me
canizare Orlești au

Zo- 
di- 
de- 
fost

fost deja repartizate 
și au intrat in lanuri
le de griu ale coope
rativelor agricole din 
consiliul Zătreni, fapt 
ce va influenta, desi
gur, in mod favorabil, 
viteza zilnică dc lucru 
în aceste unități. O 
situație curioasă intil- 
nim în .schimb in co
operativele agricole 
din consiliul agroin
dustrial Băbeni. Din 
datele raportate, bună
oară, în seara zilei 
17 iulie reținem 
din totalul celor 
combine au lucrat 
fectiv 43, iar acestea 
au reușit să realizeze 
intr-o zi bună de 
lucru 210 hectare. 
Prin urmare. 13 com
bine n-au strîns nici 
un bob de griu.

de 
că,
50
e-

„Este inexact — vine 
prompt replica ingine
rului Ilie Pasăre, di
rectorul stațiunii de 
mecanizarea agricul
turii Băbeni. Din 54 
combine cite sînt în 
realitate, doar 4 au 
prezentat unele de
fecțiuni (din care cîte 
una la C.A.P. Băbeni 
și Nicolae Bălcescu si 
două la C.A.P. Gali- 
cea). dar și acestea au 
fost reparate pînă la 
ora prinzului și apoi 
introduse în lan". 
Eram gata să dăm 
crezare celor susținu
te de directorul S.M.A., 
însă ne-a nedumerit 
iarăși viteza de lucru 
atinsă în ziua respec
tivă. Și il întrebăm 
deci pe tovarășul di
rector cum se explică

totuși că cele 5 com
bine. care, după cum 
spunea.
fectiv 
griului
C.A.P. Băbeni abia că 
au bătut fiecare cîte 
3 hectare. „F.oarte 
simplu de explicat?— 
aduce imediat' argu
mente directorul, sta
țiunii. Grjul este :îm? 
buruienat .. și/ nu. se 
poate realiza mai 
mult'*.

Este o afirmație, care 
• nu corespunde;/,.reali
tății. Am văzuț și noi 
lanurile din '''coopera
tivele 
goești. 
lelalte 
curate, 
Și cu 
nici

au lucrat e- 
recoltarea 

lanurile
la 

in

agricole Dră- 
Ionești, din ce- 
unități, lanuri 

, fără buruieni, 
toate acestea, 

aici viteza de

lucru n-a depășit în 
ziua de 17 iulie 4 hec
tare pe fiecare com
bină.

Insistăm asupra a- 
cestui aspect deoarece, 
din păcate, ritmul im
primat la recoltarea 
griului este încă sub 
cel planificat și în uni
tățile agricole din con
siliile agroindustriale 
.Crețeni, Rimnicu Vil- 
cea. Lădești și Băl- 
ceștl, ceea ce impune 
cu necesitate aplicarea 
neintîrziată a unor 
măsuri organizatorice 
și tehnice menite să 
asigure stringerea 
grabnică și fără pier
deri a întregii pro
ducții de griu. (Ion 
Stanciu, coresponden
tul ..Scînteii").

problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE 
preocupare de maxima 
RĂSPUNDERE

/n toate termocentralele: PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU

URGENTAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII
TERMOCENTRALA GIURGIU

Programul de lucrări - devansat 
cu o lună și jumătate

în această perioadă, la Centrala 
electrică și de termoficare din 
Giurgiu se află în curs de aplicare 
un amplu program de reparații, re
vizii și modernizări. Practic, aceas
tă acțiune, menită să asigure îmbu
nătățirea parametrilor tehnico- 
funcționali ai instalațiilor, cuprin
de întregul flux tehnologic pentru 
produoerea energiei electrice și ter
mice. înoepînd de la gospodăria 
de cărbune, contlnuind cu zona ca
zonelor și pînă la rețelele de dis
tribuție. Cum era și firesc, trăgînd 
învățămintele ce s-au impus din 
greutățile și neajunsurile manifesta
te in iarna trecută, cind s-au înre
gistrat „căderi" frecvente ale uti
lajelor, cu consecințe negative asu
pra producției de energie electrică, 
acțiunea de reparații, revizii și 
modernizări a început cu sectorul 
cazane.

— în conformitate cu prevederile 
graficului, la cazanul nr. 1. spre e- 
xemplu, s-a efectuat reparația ca
pitală si cu acest prilej s-au mo
dernizat unele instalații — ne spune 
subinginerul Constantin Lixandru, 
șeful sectorului reparații din cadrul 
centralei. Lucrările au Început în luna 
martie, iar la începutul lunii mai a- 
gregatul a fost pornit. De atunci func
ționează fără întrerupere cu rezultate 
foarte bune. Pe baza omologărilor fă
cute la C.E.T. Borzești. la un cazan 
similar de 420 tone abur oe oră. cu 
prilejul reparațiilor capitale la ca
zanul nr. 1 de la Giurgiu s-au adus 

unele îmbunătățiri constructive și 
ele se dovedesc deosebit de utile.

în plină desfășurare sint acum 
lucrările de reparații capitale la ca
zanul nr. 2. Acesta este agregatul 
energetic care, pină acum, a dat cel 
mai mult de lucru colectivului ter
mocentralei. Pentru a nu se mai re
peta neajunsurile de pînă acum și 
pentru a se intra în sezonul apropiat 
de toamnă-iarnă cu toate instala
țiile energetice puse la punct, co
mitetul județean dc partid a luat o 
serie de măsuri pentru ca programul 
de reparații capitale la cazanul nr. 
2 să fie devansat cu aproape o lună 
și jumătate.

Ritmul alert în care se lucrează la 
modernizarea cazanului nr. 2. ordi
nea și disciplina in care se munceș
te. calitatea lucrărilor executate pină 
acum dau garanția că, așa după 
cum prevede graficul reactualizat, 
în luna septembrie acest important 
agregat energetic va fi reconectat 
la circuitul productiv. în stadiu a- 
vansat de execuție sînt șl lucrările 
de revizie tehnică la cazanul nr. 3. 
Potrivit graficului, se execută un 
volum mare de lucrări în cadrul 
gospodăriei de cărbune, unde, pină 
în prezent, s-a înlocuit mecanismul 
de acționare de la banda 1 B, la 
banda 12 B lucrările au ajuns in faza 
de centrare și probe, iar la morile 
1 si 6 au fost puse la punct liniile 
de acționare. Dar. în ciuda rezulta
telor bune obținute pină acum, co
lectivul de aici continuă să se con
frunte cu o serie de greutăți. Astfel, 

deși se știe că termenul limită pen
tru punerea la punct a centralei se 
apropie cu pași repezi, totuși între
prinderea „Vulcan" continuă să in- 
tirzie livrarea unor furnituri : di
verși reductori. un ventilator de 
gaze, unele echipamente pentru su- 
oraincălzitorul de la cazanul nr. 2 
si altele.

De asemenea. în . contextul pre
ocupărilor generale pentru grăbirea 
ritmului lucrărilor pare de neînțeles 
atitudinea conducerii brigăzii a 4-a 
din cadrul Trustului antrepriză da 
lucrări speciale și izolații termice, 
care refuză, pur și simplu, să își 
onoreze obligațiile oe îi revin din 
graficul general de reparații și re
vizii al termocentralei. Spre exem-

TERMOCENTRALA DOICEȘTI

Calitatea-în centrul atenției
în dimineața zilei de 16 iulie, la 

întreprinderea electrocentrale Doi- 
cești s-a încheiat reparația capitală 
a grupului energetic nr. 8 de 200 
MW, una dintre lucrările de cea 
mai mare anvergură de acest gen 
oare s-au executat aici. în cele 11 
săptămîni care au trecut de la o- 
prirea grupului s-a realizat un vo
lum considerabil de reparații. înlo
cuiri de piese șl echipamente, re
glaje. probe, operații de control și. 
nu în ultimul rînd. o serie de mo
dernizări.

„Obiectivul numărul unu al aces
tei reparații capitale care, apreciem 
noi. a fost Îndeplinit tn bune con
diții, ne spune ing. Zoldi Miclos, 
directorul întreprinderii, l-a repre
zentat asigurarea unei stări tehnice 
corespunzătoare tuturor utilajelor șl 
instalațiilor ce compun grupul. Al 
doilea obiectiv : adaptarea cazanului 
pentru a funcționa cu lignit avind 

piu, încă de la Începutul lunii iu
lie, unitatea amintită trebuia să 
termine lucrările de zidărie la ca
zanul nr. 3. Spunem trebuia pentru 
că brigada respectivă nici acum 
nu s-a apucat de lucru. Ba. prin 
adresa 518 din 17 iunie, anunță uni
tatea beneficiară că „Vă putem spri
jini cu un tinichigiu, care să supra
vegheze operațiile pe care le veți 
efectua". Dar, termocentrala din 
Giurgiu .nu are nevoie de suprave
ghetori. ci de zidărie, din cauza că
reia cazanul nr. 3 nu poate fi repus 
încă în funcțiune.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

putere calorifică de 1 800 Kcal/kg, 
mai aproape de cea a cărbunelui pe 
care il primim în mod curent, și nu 
de 2 150 Kcal/kg cit se prevede prin 
proiect. Acest complex de lucrări, 
în care trebuie să includem si mă
surile de modernizare pe care le-am 
aplicat, ne dau garanția obținerii 
unui grad substanțial sporit de dis
ponibilitate fată de perioada ante
rioară. Estimăm creșterea, pe aceas
tă bază, a producției de energie e- 
lectrică cu circa 25 la sută".

Evident, rezultatele practice vor 
fi acelea care vor valida eficienta 
acestei reparații capitale, oare s-a în
cheiat intr-un timp scurt. Si-au spus 
cuvîntul. fără îndoială, in această 
privință buna organizare și răspun
derea ce au caracterizat activitatea 
formațiilor de lucru ale unităților de 
specialitate — „Energoconstrucția", 
„Energomontaj" și întreprinderea an
trepriză de construcții, montaj si re

parații uzine electrice. Dar decisiv 
s-a dovedit a fi sprijinul acordat de 
comitetul județean de partid, care a 
organizat, pe baza unui program cu
prinzător, o colaborare fructuoasă 
între întreprinderea electrocentrale 
si unitățile industriale din județ. 
Bunăoară. întreprinderea de utilaj 
chimic din Găești a produs furnitu
ra completă pentru' înlocuirea ven
tilatoarelor de gaze arse, compensa
toarelor lenticulare și arcurilor pen
tru supapele de siguranță, iar între
prinderea mecanică de petrol din a- 
ceeasi localitate a livrat canalele 
pentru transportul prafului de căr
bune. instalațiile de dozare a eva
cuării cenușii din electrofiltre si con
strucții metalice. Numeroase piese 
de schimb s-au executat la între
prinderea de utilai petrolier. între
prinderea de strunguri din Tîrgoviș- 
te si întreprinderea mecanică Mija. 
Combinatul de oteluri speciale a dat 
otelurile aliate necesare. Conducerea 
termocentralei este mai mult decît 
mulțumită, este chiar recunoscătoa
re pentru operativitatea cu care a- 
eestea si-au onorat comenzile, dar 
înainte de toate pentru calitatea 
foarte bună a produselor executate. 
Așa incit, pentru piesele de schimb 
și echipamentele necesare reparației 
.capitale a cazanului de la grupul nr. 
7 de 200 MW. care a început Ieri, 
ca si pentru alte asemenea lucrări 
s-a aoelat la aceiași furnizori și co
laboratori,

Așadar, o „campanie" de repara
ții in bilanțul căreia sînt înscrise re
zultate bune. Interesul cadrelor de 
conducere, muncitorilor sl specialiș
tilor de aici pentru acest capitol al 
activității lor se menține mai de
parte la cota maximă. De ce ? Este 
lucru știut că nivelul producției de 
energie electrică depinde Intr-o mă
sură hotăritoare de starea tehnică a 
instalațiilor, deci. în ultimă instanță, 
de operativitatea cu care se fac re
parațiile si de calitatea acestora — 
factori ce asigură o disponibilitate 
corespunzătoare. Sarcina de a asi

gura acești parametri revine între
prinderii antrepriză de construcții, 
montaj și reparații uzine electrice. 
Formulă organizatorică — pentru ac
tivitatea de revizii tehnice, repara
ții curente șl accidentale — total 
neadecvată, susțin ei. Si iată cum își 
argumentează opinia. în timp ce ter
mocentrala este interesată să pro
ducă cît mal multă energie electri
că. unitatea respectivă fafce tot ce e 
posibil să realizeze un volum cit 
mai mare de reparații — aceștia fi
ind. pentru cele două întreprinderi, 
indicatorii de bază. Or. reparații 
multe înseamnă mult timp de scoa
tere din producție a utilajelor. Care 
depășește în cazul de față conside
rabil ceea ce s-a prevăzut prin plan. 
Pe de altă parte, buna funcționare 
a instalatiilor-cheie este determina
tă de efectuarea a numeroase ope
rații de mare finețe, de reglaje și 
finisaje migăloase, care presupun 
multă manoperă. Ceea ce il inco
modează vădit pe reparator, care își 
măsoară producția în tone. Așa că 
nu e de mirare dacă, să zicem, in
tre a face revizia unei pompe in 
greutate de circa 300 kg, utilaj de 
importantă vitală pentru producție, 
si a monta, cu mijloace mecaniza
te. un stilp greu de 10 tone, lucra
re utilă, dar nu urgentă, unitatea de 
reparații nu ezită : montează mai 
intîi stîlpul ; intre a recondiționa o 
piesă și a folosi una nouă este pre
ferată a doua soluție, mai ales dacă 
aceasta este de greutate mare. S-au 
străduit cu adevărat formațiile de 
reparatori, se pune Întrebarea, să e- 
xecute lucrări de bună calitate, sau 
atenția lor a fost îndreptată exclusiv 
asupra tonajului ? Nu învinuiește, 
desigur, nimeni pe muncitorii șl ca
drele tehnice din această întreprin
dere. care au făcut și multe lucruri 
bune aicî. ci este pus în discuție ac
tualul mod de organizare a acestei 
activități, care generează asemenea 
practici ; este contestată cu fapte e- 
ficienta lui. între care numărul ne

justificat de mare de opriri acciden
tale asociat cu un volum de repa
rații cu mult peste nivelul prevă
zut. Ca să nu mai vorbim de fap
tul că aceeași lucrare realizată cu 
forțe proprii de întreprinderea elec
trocentrale costă de 2—3 ori mai pu
țin decît dacă o efectuează unita
tea de reparații. Rezultatul fina) : 
I.A.C.M.R.U.E. obține 'rezultate eco- 
nomioo-flnanciare bune. în timp ce 
termocentrala se prezintă cu res
tante mari la producția de energie 
electrică si depășiri apreciabile la 
indicatorul cheltuieli de producție.

Deoarece aceste aspecte preocupă 
și conducerea Ministerului Energiei 
Electrice, s-a hoturît Înființarea la 
Doicesti. eu caracter experimental, a 
unei brigăzi complexe de reparații 
curente, reparații accidentale si re
vizii. a cărei activitate va fi urmă
rită timp de 6 luni, pentru a se 
trage concluziile de rigoare. O a- 
tare măsură poate fi bine venită, 
poate constitui ■ cheia unei probleme 
controversate si îndelung dezbătute, 
însă nu este simplu de aplicat. în- 
trucît sînt in discuție. între altele, 
aspecte privind nivelul productivită
ții muncii pe care îl poate realiza 
acest oolectiv. Pentru ca experi
mentul să fie bine condus, potrivit 
legii si să aibă finalitatea dorită, se 
impune ca împreună cu reprezen
tanții Ministerului Energiei Electri
ce. care sînt prezenți aproape per
manent la Doioesti. să colaboreze și 
specialiști din Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Muncii și 
Ministerul Finanțelor. Această în
cercare meritorie de a aduce îmbu
nătățiri intr-un domeniu deosebit de 
important trebuie susținută de toa
te forurile competente, iar în cazul 
în care ea va constitui o reușită tre
buie să se treacă la extinderea ei 
și în celelalte termocentrale.

Gheorghe MANEA
corespondentul „Scînteii"

4



SCINTEIA - marți 21 iulie 1987 PAGINA 3

22 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA

AL PARTIDULUI

Omul nou, omul conștiinței 
înaintate, revoluționare

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de delegația sportivilor români 
participant la Jocurile Mondiale 

Universitare de vară

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Republicii Capului Verde, precum și 
al meu personal, vă adresez mulțumiri pentru caldul mesaj transmis cu 
prilejul zilei naționale a țării noastre. Vă adresăm dumneavoastră și po
porului român prieten urări de fericire și prosperitate.

Cu inaltă considerație.
ARISTIDES MARIA PEREIRA

Secretar general
al Partidului African al Independenței din Capul Verde, 

Președintele Republicii Capului Verde

(Urmare din pag. I) 
îmbogățirea continuă a acestor 
principii cu uriașele cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale cunoașterii. 
Pe aceste adevăruri își întemeiază 
partidul nostru, in actuala etapă, 
activitatea, de educare a omului 
nou.

Fiecare societate și-a avut oame
nii ei noi. Oameni care și-au în
țeles vremea și au gîndit, au ac
ționat pentru ca societatea să pro
greseze. Ei s-au dovedit a fi ino
vatori sociali. Multă vreme oamenii 
construiseră prin imitație ; au 
făcut ceea ce au învățat de la 
înaintași. Oamenii noi s-au remar
cat însă prin fapte noi ; dintot- 
deauna ei au transformat, au ino
vat. au dat sens ideii de schimbare 
constructivă. Ideea lui Marx că 
multă vreme filozofia s-a rezumat 
să contemple lumea, or, important 
este de a o transforma, de a o 
revoluționa, este adevărată pentru 
oricare domeniu al activității uma
ne. Inovarea s-a dovedit a fi mo
torul dezvoltării. Inovatorii, ca 
oameni noi. s-au identificat cu 
năzuințele maselor, au luptat pen
tru binele celor multi.

Iar dezvoltarea economiei, a ști
inței, a invățămîntului și culturii, 
promovarea ideilor politice revolu
ționare. afirmarea concepțiilor îna
intate despre lume și viață ale 
clasei muncitoare nu au rămas 
fără ecou în conștiința maselor. Din 
rîndul acestor mase au continuat 
să se ridice eroi exemplari, care au 
grăbit timpul. Paginile istoriei pa
triei noastre, ale istoriei omenirii 
sint bogate in astfel de modele de 
viață.

întotdeauna omul a avut ne
voie de modele. Dintotdeauna 
modelele s-au înscris intre fac
torii care au determinat cuge
tarea unor epoci, modul de a gindi 
și de a fi al oamenilor. Orice epo
că si-a avut propriile ei modele — 
modele ideale, spre care oamenii 
au tins cu dorința firească de a 
ajunge la înălțimea lor. dar si mo
dele reale — care au imprimat în 
mod practic o anumită conduită în 
muncă, in viață. Dar viata, istoria 
au arătat că un model — modelul 
ideal — nu poate deveni real decît 
în anumite condiții economice, 
ideologice, politice și morale exis
tente la scara unei întregi societăți. 
Este cunoscută febra cu care pro
paganda occidentală fabrică idoli. 
Este, de asemenea, cunoscut fap
tul că. în condițiile societății ca
pitaliste. se conturează și modele 
umane de o frumusețe deosebită, 
dar ele nu pot deveni reale la ni
velul unei întregi societăți. Pentru 

---------ACTUALITATEA SPORTIVĂ

că o societate care conservă relații 
economice discriminatorii si res
trictive pe criteriul proprietății, al 
averii — în locul competiției mun
cii, a pregătirii, a competenței 
reale ! — se dovedește incapabilă să 
asigure afirmarea reală a omului. 
Dimpotrivă, o astfel de societate se 
confruntă inevitabil cu o criză a 
omului, a condiției umane.

Societatea pe care o făurim, azi, 
în România, societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, dispune de 
toate condițiile, economice, po

litice. ideologice, sociale, morale, 
pentru a ridica masele la înăl
țimea unei noi condiții uma
ne. Imaginea omului nou. pre
figurată in documentele partidului 
nostru. în vasta și strălucita 
operă social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. nu este o pro
iecție pentru citeva individualități, 
ci pentru toți membrii societății pe 
care o edificăm in patria noastră. 
Pentru întregul nostru popor. 
Aceste condiții reprezintă noua 
noastră existență, clădită in cele 
peste patru decenii de după 23 
August 1944 dar cu deosebire după 
ccl de-al IX-lea Congres al parti
dului.

Partidul a pornit lupta pentru 
formarea unui om nou încă din 
primele momente ale revoluției și 
construcției socialiste. Trăsăturile 
unui nou tip uman începeau să- se 
afirme treptat in bătălia pentru 
cucerirea puterii politice și econo
mice. Ele se afirmau pe șantierele 
naționale ale tineretului, în acțiu
nile pentru refacerea tării, pentru 

trecerea la edificarea noii societăți. 
Se afirmau in fabrici, pc ogoare, 
în instituții, in școli, care cunoș
teau puternice prefaceri înnoitoare.

Acest proces complex și îndelun
gat a căpătat orizonturi noi. su
perioare după Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. în 
acești 22 de ani rodnici, tipologia 
umană s-a innoit fără încetare prin 
oameni care au trasat noi orizon
turi de gîndire. noi modalități de 
acțiune. Prin oameni care-și asu
mă răspunderi, care luptă pentru 
nou. pentru dreptate, pentru a- 
devăr. Prin oameni care înțeleg că 
noul nu se impune de la sine, că 
promovarea și răspîndirea lui cer 
perseverență, tenacitate, eroism. 
Prin oameni care s-au remarcat 
printr-un nou fel de a înțelege 
viața, de a-și înțelege menirea lor. 
răspunderile lor. avind ca luminos 
exemplu viața și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Omul societății noastre socialiste 
are toate condițiile de a se manifes
ta pe o scară foarte largă. Dar și in 
socialism trăsăturile înaintate îm
bracă. mai întii. forma unor modele 
care. apoi, se generalizează în con
diții specifice de existență. De fapt, 
formarea omului nou depinde de 
multi factori. Unul dintre ei. a că
rui importanță este de foarte multe 
ori hotărîtoare. îl constituie mode- 
iuj de viată. Modelele pot fi oa
meni despre care citim în cartea 
de istorie, dar ale căror trăsături 
sînt de mare actualitate. Modelele 
pot fi oamenii vii — eroi ai mun
cii pe care ii întilnim in fabrici, 
pe ogoare, pe șantiere, in institute 
de cercetări. Modele pot fi create 
de artă și literatură. Nevoia de mo
dele este reală. Menirea lor este 
aceea de a contura idealuri, aspi
rații. de a dinamiza disponibilități 
de gîndire. de acțiune. Un astfel 
de model este însuși omul muncii.

Omul nou. in societatea noastră 
socialistă, este departe de a fi doar 
un ideal. El este deja o realitate, 
o prezentă activă pretutindeni. 
Munca este laboratorul in care se 
formează omul nou. tn universul 
■muncii, în noile condiții create în 
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu11. 
clocotesc mari energii creatoare. Se 
afirmă o conștiință înaintată, re
voluționară. Patriotismul fantei, al 
muncii pentru ridicarea tării pe 
noi trepte de civilizație și cultură 
— iată trăsătura definitorie a omu
lui de azi, criteriul esențial de eva
luare cantitativă și calitativă a 
participării fiecăruia la marea 
operă constructivă a poporului în 
această măreață epocă, cea mai 
rodnică din istoria patriei noastre.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost adresa
tă. cu prilejul strălucitului succes 
repurtat de sportivii români partici
pant! Ia cea dc-a XlV-a ediție a 
Jocurilor Mondiale Universitare de 
vară desfășurate la Zagreb, o tele
gramă semnată de delegația sporti
vilor români in care se spune :

Acum, la momentul bilanțului — 
care adaugă bogatului tezaur de me
dalii al «portului românesc încă 43, 
dintre care 21 de aur — gindurile 
noastre se îndreaptă, cu înaltă mîn- 
drie patriotică și vie recunoștință, 
către dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
strălucit ctitor și conducător al 
României socialiste moderne, proe
minentă personalitate politică a lu
mii contemporane. îndrumător și 
prieten apropiat a! tinerei generații, 
pentru condițiile minunate de viață, 
de formare multilaterală și pregăti
re sportivă ce ne sînt asigurate cu 
generozitate.

Exprimăm, si cu acest prilej, mul
țumiri respectuoase tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. prestigios om politic și 
eminent savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru contribu
ția remarcabilă la dezvoltarea știin
ței. invățămîntului. culturii de care

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale e Re

publicii Columbia, ambasadorul a- 
cestei țări la București./Victor Al
berto Delgado Mallarino. a oferit 
Juni o recepție.

Au participat Nioolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
miniștri, membri ai conducerii unor 
ministere, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noas
tră. ★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Egipt, luni a avut loc în

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ : '
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 19 IULIE 1987

Extragerea I : 51 74 68 9 
Extragerea a Il-a ; 29 20 25 22 
Extragerea a IlI-a : 30 45 49 37 
Fond total de ci^tiguri : 513 749 lei, 

beneficiază din plin și sportul româ
nesc.

Rezultatele obținute la cele 5 dis
cipline — înot, caiac-canoe. canotaj, 
gimnastică și atletism — in cadrul 
acestei mari competiții internațio
nale de înalt nivel tehnic, la care 
au luat parte peste 5 000 de sportivi 
Studenții din 121 de țări, reprezintă 
o consecință firească a grijii și preo
cupării deosebite pentru pregătirea 
noastră și. in același timp, răs
punsul concret la mobilizatoarele 
dumneavoastră îndemnuri adresate 
tinerilor, întregului popor de a face 
totul pentru afirmarea continuă a 
României în lume, pentru ereșterea 
prestigiului ei internațional.

Prin aceste succese dobindite in 
contextul de afirmare plenară a 
mișcării sportive universitare din 
țara noastră, am dorit să ne înscriem 
și noi. reprezentanții tinerei gene
rații a amfiteatrelor, în spiritul de 
abnegație și dăruire cu care toți oa
menii muncii sărbătoresc, cu alese 
sentimente de stimă și prețuire. îm
plinirea a 22 de ani de la Istoricul 
forum , al comuniștilor din iulie 1965. 
de cînd în fruntea partidului vă 
aflați dumneavoastră. făuritorul 
României moderne, în cea mai rod
nică perioadă a existenței sale, 
pe care cu mîndrie și nețărmu
rită recunoștință o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu11.

Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno- 
egipteană. in cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această tară și s-a vizionat un film 
documentar egiptean.

Au participat memh-i ?’ conducerii 
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-egiptene. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost de față Saad Abou EI- 
Kheir. ambasadorul R.A. Egipt la 
București.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Congresul al IX-a al P.C.R. — 

Congresul marilor înnoiri • In
dustria României 
Nicolae Ceaușescu.
(color)

In Epoca 
Documentar

20,35 Antologie teatrală • Flacăra 
idealului național în dramaturgia 
originală

21,10 Călătorie tn Republica Populată 
Polonă * * Imagini, muzică si dan
suri (color)

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 iulie, ora 21 — 24 iulie, 
ora 21, tn țară : Pe un fond de vreme 
călduroasă, chiar caniculară in re
giunile sudfce în primele zile, tempe
ratura aerului va înregistra o scădere 
ușoară, Îndeosebi în regiunile nordice 
și vestice, iar cerul va tl variabil, cu 
innorări mai accentuate in vestul, cen
trul șl nordul țârii. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea mai ales carac
ter de aversă, însoțite si de descărcări 
electrice și, izolat, de grindină în ves
tul, centru! și nordul țării, unde, izolat, 
cantitățile de apă pot depăși 15 litri 
pe metru pătrat în 24 de ore. Tn ce
lelalte regiuni, aversele de ploaie și 
descărcările electrice vor fi izolate. 
Vintul va sufla slab pinâ la moderat, 
cu Intensificări temporare in cîmpia 
vestică, unde, izolat, vor avea și 
aspect de vijelie. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 15 sl 25 de 
grade, iar cele maxime între 28 șl 33 
de grade, mal ridicate în primele zile 
în sudul țării.

• Un om pe șosea : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) - 9: 11,15: 13.30; 15.43; 
13; 20.15
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 23) - 9; 11.13; 13.30; 13,45; 18; 
20,15
4» Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9; 11,15: 13.30: 15,43; 18: 20
• Jandarmul șl jandarmerlțele : PA
CEA (71 30 85) — 9; 11; 13: 13; 17: 19, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11.15: 13.30; 
15,43; 18: 20
• Cucoana Chirita : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17: 19
• După faptă sl răsplată — 15: Șatra 
— 17: 19: PROGRESUL (23 94 10)

31.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Distincții decernate pentru locul I ocupat 
in întrecerea socialistă

Adunarea de la Institutul de cercetări chimice 
— ICECHIM — București

Luni a avut loc Ia Institutul de cer
cetări chimice — ICECHIM — Bucu
rești. unitate etalon a cercetării ști
ințifice din tara noastră, distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste11. adunarea festivă de de
cernare a „Steagului Roșu11 si Di
plomei de onoare ale Consiliului 
Central aJ Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România pentru ocu
parea locului I in întrecerea socia
listă pe anul 1986.

Participanții au adresat. într-o 
atmosferă entuziastă, de puternică 
angajare patriotică. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă In care 
se spune : Dtnd expresie sentimen
telor de aleasă stimă, inaltă consi
derație și devotament nețărmurit, co
lectivul de oameni ai muncii de la 
Institutul de cercetări chimice — 
ICECHIM — București vă transmite, 
cu profunde sentimente de dragoste 
și respect, cele mai calde mulțumiri 
penlru acordarea 'titlului de „Erou 
al Muncii Socialiste'1.

Adunarea noastră are loc în a- 
ceste zile cind se împlinesc 22 de ani 
de la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, care a Inaugurat cea mai 
strălucită epocă din istoria patriei 
noastre, intrată definitiv in con
știința națiunii drept ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu11 epoca profunde
lor si amplelor transformări revolu
ționare. economice, sociale si poli
tice. a ridicării patriei noastre pe

Adunarea de Ia Institutul de inginerie tehnologică 
și proiectare pentru industria metalurgică

Institutului de 'inginerie tehnolo
gică și proiectare pentru industria 

.metalurgică — IPROMET —'Bucu
rești. unitate distinsă cu'inâltul titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste11.'j-au 

. fost decernate luni. în; cadrul adună
rii generale a reprezentanților oa
menilor muncii. ..Steagul Roșu1'1 și 
diploma de onoare ale Consiliului 
Centra! al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România penlru ocuparea 
locului I pe țară in întrecerea socia
listă pe anul 1986.

Intr-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
.România, a: telegramă în care s'e 
spune : Cu adine respect și recu
noștință, cu nețărmurită dragoste și 
devotament față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. eminent conducă
tor al partidului si statului nostru. 

culmile progresului si civilizației.
Sub înrîurirea profundă a concep

ției dumneavoastră despre rolul ști
inței în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cercetarea 
științifică, condusă de eminentul 
savant si om politic, tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceausescu, s-a afirmat, in strînsă 
conlucrare cu învățămîntul si pro
ducția. ea pirghie esențială a dez
voltării si modernizării forțelor de 
producție, a sporirii venitului si avu
ției naționale,

Folosim acest prilej pentru e ex
prima respectuoase mulțumiri tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
Invățămîntului. pentru grija stator
nică si îndrumarea nemijlocită ce o 
acordă cercetării științifice. întregii 
industrii românești, brientind per
manent activitatea institutului nos
tru astfel incit el să răspundă în și 
mai mare măsură exigențelor și o- 
biectivelor Stabilite de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Vă încredințăm, pe dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe secre
tar general, pe mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a activității 
de cercetare în domeniul chimiei si 
petrochimiei, aducindu-ne astfel con
tribuția la ridicarea patriei oe noi 
culmi de civilizație socialistă.

ctitor al României socialiste moder
ne. proeminentă personalitate a lu
mii contemporane. întregul colectiv 
al institutului nostru vâ roagă să 
primiți cele mai vii mulțumiri pen
tru Înalta recunoaștere eu care ne-ați 
apreciat rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă pe anul 1986, 
prin conferirea titlului de „Erou al 
Muncii Socialiste'1.

Acest eveniment deosebit reprezin
tă pentru noi o încununare a efortu
rilor susținute pentru modernizarea 
și dezvoltarea intensivă a metalur
giei românești, cage, in ultimii 22 de 
ani. sub directa dumneavoastră în
drumare. a cunoscut o evoluție con
tinuu ascendentă.

îtisufiețiți de minunatul dum
neavoastră exemplu de slujire cu 
pasiune și abnegație a intereselor 
întregului popor, vă tțsigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
îndeplini in mod exemplar sarcinile 
ce ne revin din documentele Con
gresului al XIII-lea al partidului.

UNIVERSIADA ’87 ------------------

O nouă confirmare a valorii 
sportului universitar din România

BILANȚ EXCELENT Al DELEGAȚIEI NOASTRE STUDENȚEȘTI:
21 MEDALII DE AUR, 12 DE ARGINT, 10 DE BRONZ

Pentru delegația spor
tivă studențească din 
România, marea compe
tiție internațională a Uni
versiadei ’87 — desfășu
rată intr-o frumoasă am
bianță tinerească in ora
șul iugoslav Zagreb — a 
însemnat un strălucit 
succes de ansamblu, cei 
52 de reprezentanți ai 
noștri cîștigînd in total 43 
de medalii — 21 de aur. 
12 de argint și 10 de 
bronz, rezultat global care 
a situat delegația română 
pe locul al treilea in cla
samentul pe națiuni.

Ieri, la ora 2 dimineața, 
pe aeroportul Otopenl. 
buchetele de garoafe roșii 
erau inminate performe
rilor proaspăt sosiți pe. 
calea aerului de la Za
greb. flori semnificind 
satisfacția amatorilor de 
sport pentru felul remar
cabil în care au fost re
prezentate culorile mișcă
rii sportive studențești 
din țara noastră la o 
mare competiție interna
țională polisportivă, cum 
a fost Universiada ’87. al 
cărei număr de concu
rență s-a. cifrat la peste 
5 000 din 121 de țări.

Ca si la Campionatul 
mondial universitar de 
handbal, desfășurat luna 
trecută în România și 
ciștigat de selecționata 
noastră, reprezentanții 
mișcării noastre sportive 
studențești s-au dovedit

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Recital de 
pian Vlad Dimulescu — 17,30
• Teatrul Mic (1410 81) : Amurgul 
burghez — 18,30: (la Rotonda scrii
torilor din Clșmigiu) : Anotimp de 
aur — spectacol de sunet și lumi
nă — 21
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic, foayer) : Odihna vintului. 
(Recital din lirica populară româ
nească) — 20

la Zagreb in general bine 
pregătiți tehnic, puternic 
motivați sufletește pentru 
rezultate înalte, fapt ce 
i-a făcut să depășească 
angajamentele competi- 
ționale asumate. S-a con
firmat incă o dată că

diale din săptămlnile care 
vin „la canotaj, canoe șl 
caiac, atletism sau la cele 
ale continentului la nota
ție. toate — etape de re
ferință pentru selecția o- 
limpică.

„Gaudeamus...", să ne

CLASAMENTUL FINAL PE MEDALII
1. S.U.A. 26 medalii de aur. 19 medalii de 

argint. 24 medalii de bronz : 2. U.R.S.S. 25 me
dalii de aur. 33 medalii de argint, 21 medalii 
de bronz : 3. România 21 medalii de aur. 12
medalii de argint, 10 medalii de bronz ; 4. Ita
lia 12—8—10 ; 5. R. P. Chineză 9—9—12 1 6. Iu
goslavia 7—7—5 ; 7. R. D. Germană 5—3—5 ; 8. 
Ungaria 5—2—5 ; 9. Marea Britanie 4—1—4 ; 10. 
Olanda 3—10—8 ; 11. R. F. Germania 3—5—5 : 
12. Bulgaria 3—4—1 ; 13. Japonia 3—3—6 : 14. 
Polonia 3—1—2 ; 15. Cuba 1—3—2 ; 16. Ceho
slovacia I—2—2 ; 17. Grecia 1—2—1 ; 18—20.
Australia, Belgia. Noua Zeelandă 1—1—0 : 21. 
Spania 1—0—1 ; 22—24. Maroc, Norvegia. Por
tugalia 1—0—0 ș.a.m.d. »

sportivii studenți — bene
ficiari, ca și ceilalți per
formeri, de condiții exce
lente de pregătire — for
mează un detașament de 
virf. dinamic în cadrul 
mișcării noastre sportive. 
Sîntem convinși că multi 
dintre laureațîi Univer
siadei ’87 vor confirma, 
prin rezultate, valoarea și 
prestigiul sportului româ
nesc la întrecerile mon

bucurăm pentru realiză
rile celor in cinstea căro
ra la Zagreb s-a cintal 
imnul studențesc, repre
zentanții noștri : Noemi 
Lung — cinci medalii de 
aur la notație, dublii cam
pioni — Aurel Macarencu 
(canoe). Paula Ivan (atle
tism) și Aneta Pătrășcoiu 
(notație), apoi Luminița 
Munteanu și Mariana 
Ciucur (caiac 2 feminin).

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română11 (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
• Teatrul „Țăndărică11 (13 23 17) 1 
Oul buclucaș — 9.30

cinema
• Gata filmului polonez : „Provin
ciala1- : STUDIO (59 53 15) — 19
• Cuibul de viespi : ARTA (21 31 8G)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19. LIRA (31 71 71)
- 9; 11; 13: 15; 17; 19 

Munteanu. Ciucur. Nă
dejde. Borcănea (caiac 4 
feminin), Mărloara Po
pescu (schit I), Maria 
Sava (schif 1. categoria 
ușoară). Doina Ciucan. 
Ana Minea. Ana Bălan, 
Veronica Gogeanu (schif 
4 visle), Liliana Năstase 
(atletism — heptatlon), 
Marieta Ucu (atletism — 
săritura în lungime). Da
niel Stoian, Angelin Velea 
(caiac 2). Vasile Tomo- 
ioagă, Dragoș Neagu. Do- 
rel Năstase. Valentin 
Robu și Florin Micu (schif 
4+1 rame) și Dan Dobrc. 
Dimitrie Popescu (schif 
2 rame). De asemenea, să 
ne bucurăm pentru toți 
ceilalți medaliați, cu ar
gint și cu bronz, aflați pe 
treptele podiumului de 
premiere.

Rezultatele internațio
nale înalte obligă la o 
activitate și mai asiduă, 
de calitate mereu eres- 
cîndă, pentru autodepăsl- 
re și pentru confirmarea 
talentului și valorii spor
tivilor români. Lăudln- 
du-i pe sportivii studenți 
și pe antrenorii lor pen
tru rezultatele lor strălu
cite, să le solicităm pe 
mai departe o contribuție 
cit mal mare la creșterea 
prestigiului sportului ro
mânesc de performantă.

Valeriu 
MIRONESCU

• Pistruiatul I—II : COl’ROCENI 
(49 48 48) - 15: 18,15
• Pistruiatul III : MUNCA (21 50 97)
• Ewa7;' TIMPURI NOI (15 6110) — 
9; 11; 13.15: 15.30; 17.45; 20
• Luptătorul cu sabia : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45; 20
• Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 33 38) — 9; 10.30; 
12; 13,30; 15,30; 17.30: 19,30
• Piine, aur, nagan : BUZESTI 
(30 43 53) — 15; 17.15; 19.30
• Bomboane sărate : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17.15: 19,30
• Freamătul pădurii ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19

Un succes deosebit 

al scrimei românești: 

Floretista Elisabeta Tufan

— campioană mondială
La carfjjpionatele mondiale de scri

mă. aflate in curs de desfășurare in 
Elveția, la Lausanne, floretista ro
mâncă Elisabeta Guzganu-Tufan 
a obținut un succes deosebit. După 
ce. simbâtă. in ..eliminatorii directe" 
și-a întrecut toate adversarele. _ du
minică. ea si-a continuat irezistibil 
drumul, oallficîndu-se in turneul final 
al celor mai bune opt scrimere con
curente la titlul mondial. Seara tirziu. 
in „sferturile11 acestui turneu. Tufan 
a invins-o oe redutabila scrimeră ita
liancă Gandolfi (8—5), apoi. în semi
finale, pe Luan (China) cu 8—6. iar 
în meci final oe vest-germana Fun- 
kenhauser (8—4). Astfel, reprezen
tanta României. Elisabeta Tufan. de 
la clubul Steaua București, a deve
nit campioană mondială la floretă.»

Astăzi dimineață vor începe în
trecerile la floretă pentru echipele 
feminine. Formația noaștră repre
zentativă are In frunte ne proaspăta 
campioană mondială Elisabeta Tu
fan. celelalte echipiere fiind Releu 
Lazăr. Rozalia Oros, Geta Beca și 
Roxana Grigorescu.

vremea

©omeni, fapte, semnificații
.DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Avanposturi ale progresului social
„Ne-am luat ca aliat știința'1... 

Sint cuvinte care pol fi auzite de 
nenumărate ori în Iugoslavia stînd 
de vorbă cu oameni ai muncii sau 
cadre de conducere din diverse 
unități economice, atit din dome
niul industriei, cit și al agricultu
rii. Pretutindeni — în fabrici și u- 
zine. in combinate agroindustriale 
— îți dai seama de profunda preo
cupare pentru înfăptuirea măsuri
lor de modernizare și mai buna or
ganizare a producției, de aplicarea 
în practică a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii.

..Tn condițiile actuale, ne spunea 
tovarășul Tito Pctkovaki, secretar 
al comitetului orășenesc Skoplie 
al Uniunii Comuniștilor, nu se 
poate progresa fără perfecționa
rea 'întregii activități, fără moder
nizarea tehnologiilor, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al pro
ducției, pentru ca, pe această bază, 
să realizăm o creștere mai puter
nică a eficienței economice, a ren
tabilității, să facem să crească pro
ductivitatea muncii11.

Iar exemple despre valabilitatea 
celor afirmate la comitetul orășe
nesc de partid am avut chiar la 
Skoplie. capitala R.S. Macedonia, 
în două întreprinderi fruntașe: „Al
kaloid11 (de produse, chimice și far
maceutice) și combinatul ..Goțe 
Delcev" (de piele și încălțăminte).

La combinatul ..Goțe Delcev11 
stăm de vorbă cu Strașo Dimovski, 
directorul sectorului de confecții, 
care ne împărtășește gindurile 
sale: ..Progresul economici iugosla
ve nu poate fi conceput fără redu
cerea dependentei din punct de ve
dere tehnologic față de străinătate, 
fără dezvoltarea mai rapidă a teh
nologiilor autohtone, fără stimula
rea inovațiilor și creației științifice, 
fără îmbunătățirea cu forțe proprii 
a tehnologiilor provenite din im
port. In ceea ce privește colectivul 
nostru, trebuie spus că permanent 
acordăm o mare importanță activi
tății de modernizare a utilajelor și 
a produselor. Cheltuielile in aceas
tă direcție, făcute cu simț de răs
pundere. aduc însemnate beneficii. 
Așa se și explică faptul că aproape 
o treime din producția combinatu
lui' î.și găsește desfacere pe piețele 
din alte țări11.

Dezbaterile asupra necesității 
dezvoltării științei și tehnologiei 
s-au intensificat după cel de-al 
XIII-lea Congres al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, desfășu
rat anul trecut. Nu mult timp după 
forumul comuniștilor iugoslavi, 
Prezidiul C.C, al U.C.I. a examinat 
problema înfăptuirii Strategiei uni
tare de dezvoltare tehnologică a 

țării și Programul de măsuri pen
tru sprijinirea științei și tehnolo
giei. Apoi, Consiliul Executiv Fe
deral (guvernul) a definitivat Pro
iectul strategiei dezvoltării teh
nologice a Iugoslaviei. Cu acel 
prilej s-a apreciat că acest docu
ment, elaborat de Comitetul fede
ral pentru știință și tehnologie, are 
o importanță deosebită pentru 
creșterea eficienței economice si 
progresul social al țării. „Nivelul 
actual al dezvoltării tehnologice, 
s-a arătat in ședința guvernului, 
nu asigură o dezvoltare corespun
zătoare și de aceea țara este ame
nințată de adincirea în continuare 
a decalajului tehnologic față de 
statele industrializate dezvoltate11.

Orientarea fundamentală a Stra
tegiei dezvoltării tehnologice este

însemnări 
din R. S F. Iugoslavia

îndreptată spre ridicarea forțelor 
de producție ale societății la nivel 
superior, pe baza asimilării orga
nizate a tehnologiei informaționale 
și biotehnologiei. materialelor noi. 
tehnologiilor flexibile de produc
ție și noilor tehnologii energetice. 
După cum ni s-a arătat, programe
le de dezvoltare tehnico-științifică 
vor fi sprijinite din punct de vede
re organizatoric și financiar la toa
te nivelurile. In aoest sens s-au 
prevăzut măsuri pentru depășirea 
divizărilor existente și asigurarea 
unității și integrării economiei, 
pentru creșterea capacităților or
ganizațiilor științifice, astfel încit 
informatica să pătrundă la toate; 
nivelurile societății, să crească e- 
ficiența hotăririlor și a activității 
economice în ansamblu. Se preco
nizează crearea unui fond special 
pentru stimularea dezvoltării teh
nologice și crearea unui sistem u- 
nitar de informații tehnlco-știlnți- 
fice. în paralel, este în curs de e- 
laborare un amplu și complex pro
gram privind dezvoltarea științei și 
tehnologiei pînă în anul 2000.

Desigur, sint programe vaste, 
complexe în domeniul științei si 
tehnologiei iugoslave. Interlocu
torii noștri și-au exprimat convin
gerea că nu va fi ușor să se reali
zeze tot ceea ce s-a propus și se 
propune in continuare in aceste 
domenii de activitate. Dar, așa 
cum ni s-a precizat, în ciuda difi
cultăților, oamenii muncii, ingine
rii. tehnicienii, cadrele de specia
liști sint convinși că vor izbuti. $1 

aceasta pentru că „toți — așa cum 
scria revista „Komunist11 — văd in 
Uniunea Comuniștilor singura forță 
capabilă să identifice căile pentru 
dezvoltarea mai departe a țării și 
să mobilizeze in această direcție 
întregul potențial creator al Iugo
slaviei socialiste".

In locurile vizitate am avut pri
lejul deseori să aud cuvinte de a- 
preciere pentru relațiile strinse de 
cooperare dintre România și Iugo
slavia. dintre cele două partidie și 
popoare. în unele întreprinderi, ca 
„Prespatex- din Resen și „Ivo Lola 
Rlbar11 din Belgrad, ni s-a vorbit 
despre colaborarea acestor între
prinderi cu unități economice din 
țara noastră. De altfel, pretutin
deni in Iugoslavia socialistă găsești 
dovezi ale conlucrării fructuoase 
dintre cele două țări vecine și 
prietene. Există o experiența bună 
in cooperarea in producție — con
struirea sistemelor hidroenergetice 
și de navigație Porțile de Fier I șl 
II. Nu de mult s-a încheiat acor
dul dintre cele două guverne pen
tru extinderea colaborării în utili
zarea potențialului hidroenergetic 
al Dunării. S-a realizat, de aseme
nea, o colaborare cu rezultate bune 
in domeniul chimiei.

Tovarășul Jivko leftimovski. di
rectorul general al întreprinderii 
„Prespatex". a ținut să sublinieze 
rolul determinant al dialogului la 
nivel înalt, devenit tradițional, al 
înțelegerilor și hotăririlor adopta
te la intîlnirile dintre conducăto
rii de partid și de stat din cele 
două țări în impulsionarea dezvol
tării schimburilor comerciale și 
aprofundarea colaborării economice 
și tehnlco-științiflee bilaterale. între 
cele două țări a fost semnat Pro
gramul de cooperare în domeniul 
științei și tehnologiei pe perioada 
1986—1990. care prevede realizarea, 
cu eforturi unite, a unor obiective 
de cercetare-dezvoltare de interes 
major pentru România și Iugosla
via, în domenii ca industria chimi
că, energetică, inclusiv utilizarea 
unor noi surse de energie, con
strucțiile de mașini, electronica si 
electrotehnica, fizica și energia 
nucleară, industria extractivă, a- 
gricultura și industria alimentară. 
Nu există nici o îndoială — ața 
cum de altfel au ținut să precizeze 
interlocutorii noștri — că înfăptui
rea acestora, ca și extinderea și a- 
dîncirea relațiilor politice, econo
mice, culturale dintre cele două 
țări vor deschide noi perspective 
de dezvoltare a cooperării și spe
cializării în producție dintre țările 
noastre —- țări vecine și prietene.

Nicolae P1OPEANU



ROMANIA. PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
Activitate neobosită, inițiative multiple 

pentru pacea și progresul umanității, pentru 
drepturile fundamentale ale popoarelor

Schimb de mesaje intre președintele României 
și președintele Braziliei

In ansamblul bogatei activități 
desfășurate de partidul si statul 
nostru pe arena internațională în 
perioada care a trecut de la istori
cul Congres al IX-lea al P.C.R., ini
țiativele. propunerile si demersurile 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii. tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare. în pri
mul rînd nucleară, pentru asigu
rarea dreptului popoarelor, ai oame
nilor la pace, la o viață demnă. în 
care să se bucure de toate cuceririle 
civilizației, s-au înscris ca o preo
cupare constantă, neobosită, ce a 
sporit continuu prestigiul României 
socialiste în conștiința lumii.

O concepție generală de 
un profund umanism. In ra‘ 
©oartele prezentate la congresele si 
conferințele naționale ale partidului
— începînd cu Congresul al IX-lea
— tovarășul Nioolae Ceaușescu a pus 
în evidentă. cu toată limpezimea, 
faptul că intensificarea fără prece
dent a cursei înarmărilor sporește 
continuu perioalul izbucnirii unei 
conflagrații mondiale, cu consecințe 
catastrofale.

Este un adevăr incontestabil că 
înarmările constituie amenințarea 
cea mai giăvă la adresa a însăși 
vieții, care reprezintă dreptul funda
mental al tuturor oamenilor. Por
nind de la acest adevăr fundamen
tal. în perioada de după Congresul 
al IX-lea. partidul nostru a elaborat 
o concepție unitară, un program con
cret. mobilizator, care configurează 
obiectivele imediate si de perspecti
vă ale luptei pentru dezarmare, 
pentru lichidarea instrumentelor 
materiale ale ducerii unui război.

Caracterul profund umanist al 
acestei politici este reliefat de fap
tul că ea este îndreptată nu numai 
spre salvarea oamenilor de pericolul 
unui cataclism nuclear ; inițiativele 
si demersurile întreprinse de-a lun
gul anilor de România socialistă, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe lin
gă acest aspect fundamental, reflec
tă, totodată, o deosebită grijă pentru 
condițiile de viată ale oamenilor, 
pentru asigurarea perspectivelor de 
bunăstare și fericire ale tuturor po- 
poarelor. în concepția României, 
prin înfăptuirea dezarmării, prin 
economisirea uriașelor fonduri pare 
se cheltuiesc pe plan mondial în 
scopul producerii de arme tot mai 
ucigătoare, se pot asigura mijloace 
suficiente pentru ca toate popoarele 
să se bucure de dreptul la o viață 
civilizată, de drepturile esențiale ale 
oricărei ființe umane — dreptul la 
muncă, la învățătură, știință si cul
tură. la adăpost, la sănătate.

Pentru asigurarea drep
tului la muncă. Partidul nos
tru a evidențiat în repetate rîn- 
duri că pe măsură ce pe 
glob crese cheltuielile militare se 
amplifică la dimensiuni fără prece
dent si numărul celor privați de 
dreptul la muncă. Ce arată datele 
S.I.P.R.I.. instituție specializată în 
acest domeniu ? Pentru întreținerea 
armatelor tot mai numeroase si pen
tru fabricarea de noi șl noi arme. în 
1975 pe glob s-au cheltuit peste 300 
miliarde dolari, iar în 1986 — fondu
rile pentru înarmare au atins cifra 
de 1 000 de miliarde. Iată ce relevă 
acum si statisticile Organizației 
Mondiale a Muncii : în 1975 pe glob 
existau peste 300 milioane de șo
meri. în timp ce în 1986 numărul 
celor fără lucru se ridica la aproape 
500 de milioane.

Desigur, statisticile menționate re
levă că cele mai multe persoane 
lipsite de dreptul la muncă provin 
din țările în curs de dezvoltare, ca 
urmare a sărăciei cronice în care se 
zbat aceste țări, atrase, de altfel, și 
ele în furibunda cursă a înarmări
lor. Dar nu este mai puțin adevărat 
că un tablou asemănător întîlnim și 
în țările capitaliste. Atît în Marea 
Britanie, cît și în Franța. S.U.A., 
Italia. R.F.G.. bugetele militare am
plificate an de an coexistă cu ci
frele înalte ale șomajului. Potrivit 
datelor O.E.C.D., în oele 24 de țări 
capitaliste membre ale acestei or
ganizații existau. în 1980, în jur de 
19 milioane șomeri ; în prezent. în 
țările respective, care de atunci a- 
proape și-au dublat cheltuielile mi
litare. numărul celor lipsiți de drep
tul la muncă este de peste 30 de 
milioane.

Sînt realități ineluctabile, care 
arată, prin contrast, ce efecte bine
făcătoare ar avea, asa cum nu o dată 
a subliniat partidul și statul nostru, 
înghețarea cheltuielilor militare, iar 
apoi reducerea lor treptată, pentru a 
pune la dispoziția economiei civile 
fonduri suplimentare devenite astfel 
disponibile. Potrivit datelor unor in
stitute de specialitate, dacă pe glob 
s-ar reduce cheltuielile militare la 
nivelul anului 1975, toți locuitorii 
planetei ar putea avea asigurat 
dreptul la muncă într-o perioadă de 
cîțiva ani !

Pentru apărarea dreptu
lui la Sănătate. Domeniul să
nătății suportă, ca si atîtea alte sec

toare ale activității publice, apăsa
rea sufocantă a uriașei poveri a 
cheltuielilor militare. în fiecare mi
nut. pe glob mor zece copii din cau
za bolilor infantile, cinci milioane 
mor anual si alte cinci milioane 
rămîn handicapați pentru tot restul 
vieții — se arată într-un document 
al Organizației Mondiale a Sănătă
ții. Același document relevă că pe 
glob există peste un miliard de per
soane care nu se bucură de un tra
tament medical adecvat, deoarece, 
din lipsă de fonduri, nu pot fi con
struite suficiente spitale si policli
nici. nu se pot plăti cadrele medi
cale si asigura medicamentele nece
sare. Si cînd ne gîndim că numai 
cu prețul unui singur avion militar 
ultramodern se pot construi 100 de 
spitale !

Si mai dramatică apare următoa
rea constatare a ziarului ..LE 
MONDE“ : în prezent jumătate din 
populația planetei nu dispune de o 
formă permanentă de îngrijire me
dicală. în schimb, o instituție lati- 
no-amerlcană — numită .,Fundalatin“ 
— a calculat că renunțarea la o sin
gură rachetă intercontinentală (din 
cele cîteva mii existente în prezent) 
ar elibera fonduri pentru realizarea 
a 65 000 centre medicale.

în aceeași ordine de idei, statistici 
ale O.N.U. dezvăluie că pentru în

grijirea medicală a unui soldat se 
cheltuiește de 1 000 de ori mai mult 
decît pentru îngrijirea unui civil ; că 
la fiecare 100 000 de locuitori ai 
Terrei există cite 556 de militari și 
numai 85 de medici.

Fără îndoială că problema asigu
rării dreptului la sănătate se pune 
într-un mod mai acut în ..lumea a 
treia", unde condițiile sînt deosebit 
de grele. Dar bugetele pentru înar
mări amputează drastic fondurile 
destinate apărării sănătății si în ță
rile capitaliste dezvoltate, unde nu
mărul persoanelor lipsite de asis
tentă medicală adecvată este tot mai 
mare.

Ce efecte benefice ar avea apli
carea propunerilor românești de 
dezarmare, așa cum sînt ele oglin
dite în documentele partidului nos
tru. se poate judeca avîndu-se în. 
vedere faptul că o reducere, cu nu
mai 1,5 la sută a totalului cheltuie
lilor militare, ar fi suficientă pen
tru eradicarea totală a unor boli 
care Seceră anual milioane de vieți 
omenești.

Pentru asigurarea drep
tului la învățămînt și cul
tură. Este un Pmmdox al lumii 
contemporane că în momentul cînd 
omenirea parcurge o veritabilă re
voluție științifico-tehnică cheltuie
lile militare anuale pentru instruirea 
unui soldat sînt de peste 50 de ori 
mai mari decît pentru pregătirea 
unui elev de școală. Este'o dovadă 
elocventă că si dreptul la învățătu
ră constituie- una din primele ..vic
time" ale cursei înarmărilor. Pagi
nile rușinoase ale ceea ce ar putea 
fi o adevărată ..geografie a analfa
betismului" consemnează existenta 
în întreaga lume a circa 900 milioa
ne de heștiutori de carte.

Deși pentru unii pare surprinză
tor. chiar si în țările capitaliste 
dezvoltate există încă serioase pro
bleme în domeniul învătămîntului. 
al accesului la educație, este tot 
mai mare numărul tinerilor care nu 
dispun de o calificare adecvată, 
sporește numărul școlilor cu dotări 
insuficiente si al cadrelor didactice 
zvîrlite pe drumuri. Și toate aces

i

Toate aceste date ți fapte arată, fără putință de tăgadă, cît de 
stringentă este problema trecerii la măsuri efective de dezarmare, in 
primul rind nucleară, la reducerea cheltuielilor militare și folosirea fon
durilor astfel obținute in scopul dezvoltării economico-sociale a tuturor 
țărilor, al asigurării reale a celor mai importante drepturi ale omului, 
pentru o deplină înflorire a personalității umane. Viața insăți relevă, 
astfel, realismul și caracterul profund umanist al concepției partidului 
nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care mi
litează cu consecvență pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare.

tea — din lipsă de fonduri. Dar nu
mai cu prețul unui tanc se pot con
strui 520 de scoli noi. iar cu sumele 
destinate unui singur sistem de ra
chete pot fi întreținuți oe timp de 
un an 370 000 de studenți.

După cum se știe, dînd expresie 
concepției profund umaniste care 
călăuzește acțiunea si gîndirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. țara 
noastră a inițiat la O.N.U. un pro
iect de rezoluție intitulat ..Dreptul 
la educație", pe care forul mondial 
l-a adoptat prin consens. în rezolu
ție este evidențiată cu vigoare în
semnătatea capitală pe care o are 
înfăptuirea dreptului la educație 
pentru deplina înflorire a persona
lității umane, pentru exercitarea 
celorlalte drepturi si libertăți funda
mentale ale omului, pentru dezvol
tarea Si progresul fiecărei țări.

Pentru asigurarea drep
tului la locuință. 1987 3 £ost 
proclamat de către O.N.U. drept 
„An international pentru asigurarea 
de locuințe persoanelor fără adă
post". Pentru a înțelege sensul aces
tei decizii este suficient să cităm 
datele furnizate de experții Națiu
nilor Unite : aproape un sfert din 
locuitorii planetei — circa 1,25 mi
liarde de oameni — sînt lipsiți de o 
locuință adecvată, iar peste 100 de 
milioane nu dispun de nici un fel 
de locuință. Iată de ce. pe bună 
dreptate, secretarul general al O.N.U. 
menționa : „Ar fi nerealist să se 
vorbească despre realizarea dreptu
rilor umane atita vreme cit necesi
tăți fundamentale ale vieții cotidie
ne — cum ar fi un adăpost elemen
tar — continuă să nu fie asigurate".

Evident, numărul cel mai mare 
al persoanelor fără adăpost revine 
tot țărilor în curs de dezvoltare. 
Aceste țări se străduiesc, potrivit 
resurselor lor limitate, să îmbună
tățească situația în acest sector, 
însă rezultatele sînt departe de aș
teptări. Și aceasta se datorește din 
nou uriașei risipe mondiale pentru 
înarmări, irosirii unor sume gigan
tice care ar putea fi utilizate în do
meniul construcțiilor de locuințe.

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al O.N.U., problema lipsei de 
adăpost afectează și un mare număr 
de persoane din țările capitaliste, 
unde, paralel cu luxoasele cartiere 
rezidențiale coexistă numeroase car
tiere ale mizeriei cu milioane de oa
meni fără adăpost sau cu „locuințe" 
înjghebate din carton, seînduri 
vechi, tablă de ambalaj.

Asigurarea dreptului la locuință 
pentru tqti locuitorii Terrei ar putea 
deveni realitate în cîțiva ani dacă, 
asa cum arăta secretarul general al 
partidului. în locul programelor de 
înarmare s-ar trece la adoptarea si 
traducerea în viată a unor ample 
programe de dezvoltare. Pentru că 
nu trebuie uitat faptul că doar 
cu prețul unui singur subma
rin atomic dotat cu rachete nuclea
re se pot construi 450 000 de locuin
țe. Sau dacă într-o singură zi s-ar 
opri cursa înarmărilor. fondurile 
astfel economisite ar fi suficiente 
pentru a asigura adăpost la 1350 000 
persoane !

Pentru apărarea demnită
ții Umane. Pe bună dreptate, s-a 
spus că armele vatămă si distrug 
chiar cînd nu sînt folosite. Sporirea 
neîntreruptă a cheltuielilor militare 
— se arată în documentele parti
dului nostru — se repercutează în 
modul cel mai nefavorabil asupra 
maselor largi. înrăutățind existența 
lor cotidiană. In același timp. înar
mările. politica de forță „ali
mentează" cultul agresivității și 
criminalitatea, după cum înrău
tățirea continuă a situației econo
mice, ca urmare a intensificării 
cunsei înarmărilor, contribuie la a- 
lienare și marginalizare, la „re
fugiu" în droguri, violentă, nihilism 
a zeci si sute de mii de persoane, 
în special tineri, din lumea capita
listă. Sînt fenomene care, afectînd 
grav condițiile de existentă ale in
dividului. se cer curmate în nume
le promovării adevăratului umanism.

Punind în concordantă vorba cu 
fapta, tara noastră a întreprins, după 
cum se știe, pași concreti în direcția 
dezarmării. în același timp în cadrul 
diverselor organisme internaționale. 
România s-a pronunțat și se pronun
ță pentru dezbaterea efectivă a pro
blemelor majore reale privind asi
gurarea drepturilor omului în toate 
compartimentele și în toată comple
xitatea lor. o astfel de abordare în- 
scriindu-se în spiritul celui mai a- 
devărat și profund umanism.

Nicolae PLOPEANU

Schimb de mesaje între secretarul general 
al Partidului Comunist Român 

și secretarul general al Partidului 
Progresului și Socialismului din Maroc

RABAT 20 (Agerpres). — La Ca
sablanca s-au încheiat lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Progresului si Socialismului din 
Maroc.

Participantii au adoptat în unani
mitate documentele congresului, des
fășurat sub deviza „Cu poporul,

★
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Aii Yata, 
secretar general al Partidului Progre
sului și Socialismului, un cordial 
salut tovărășesc, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, fericire 
personală, deplin succes în activitate, 
precum și sincere felicitări pentru 
realegerea sa în funcția de secretar 
general al P.P.S.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
urările primite, tovarășul Aii Yata 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un cald saluț prie
tenesc și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de noi și 
mari succese în activitatea prodi
gioasă, pe care o desfășoară în frun
tea partidului și a statului, consacrată 
progresului si Prosperității României 
socialiste, cauzei păcii si colaborării 
internaționale, împreună cu cele 
mai alese sentimente de înaltă stimă 
și prețuire, iar poporului român 
prieten urări de noi și importante 
realizări în opera de construcție so
cialistă.

Mesajul de salut al P.C.R.
adresat Congresului P.P.S.M.

RABAT (Agerpres). — La Ca
sablanca s-au desfășurat lucrările 
celui de-al IV-lea Congres al Parti
dului Progresului și Socialismului 
din Maroc.

în numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. al între
gului popor, a fost transmis partici- 
panților la congres, tuturor oameni
lor muncii marocani, unycald salut 
prietenesc, împreună cu expresia 
sentimentelor de profundă stimă, 
prietenie și solidaritate militantă, de 
către tovarășul Ion Coman, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Comuniștii români, a arătat vorbi
torul, urmăresc cu viu interes acti
vitatea Partidului Progresului si So
cialismului. eforturile pe care le de
pune pentru transformări revoluțio
nare în viața societății, pentru con
solidarea independentei politice si 
economice, pentru întărirea unității 
clasei muncitoare în lupta pentru 
construirea unei societăți noi. demo
cratice si prospere. S-a relevat, cu 
multă satisfacție, faptul că între 
partidele noastre s-au statornicit si 
se dezvoltă bune si trainice relații 
de prietenie și colaborare, bazate pe 
stimă și încredere reciprocă. O con
tribuție de seamă la dezvoltarea a- 
cestor legături au avut-o întîlnirile 
și convorbirile purtate între tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. si tovarășul Aii Yata. secretar 
general a! Partidului Progresului și 
Socialismului din Maroc.

După ce a subliniat că sub condu
cerea. Partidului Comunist Român, 
țara noastră a obținut. în anii con
strucției socialiste, importante reali
zări în dezvoltarea sa economică și 
socială și că. în prezent, oamenii 
muncii din România își concentrează 
eforturile în direcția realizării sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XIII-Iea al partidului, vorbitorul s-a 
referit la situația internațională, a- 
rătînd : Partidul nostru consideră că 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rînd a 
celor nucleare, eliminarea cu desă- 
vîrșire a armelor nucleare, reduce
rea radicală a armelor convenționa
le și se pronunță constant pentru 
soluționarea diferitelor probleme si

Economia Uniunii Sovietice in prima jumătate 
a anului 1987

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Pro
ducția industrială a Uniunii Sovieti
ce a înregistrat. în primul semes
tru al anului curent, o creștere cu 
3,5 la sută, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului precedent — re
levă comunicatul Direcției centrale 
de statistică a U.R.S.S.. transmis de 
agenția T.A.S.S. Productivitatea 
muncii, a crescut, comparativ cu pri
mul semestru al anului trecut, cu 
2,3 la sută ; venitul național — cu 
2,4. Potrivit documentului, pentru re
construcția si reutilarea tehnică a e- 
conomiei naționale au fost alocate.

Rezultatele alegerilor din Portugalia
LISABONA 20 (Agerpres). — La 

Lisabona au fost date publicității re
zultatele oficiale ale alegerilor par
lamentare desfășurate, la 19 iulie, în 
Portugalia. Potrivit agenției I.P.S., 
obținînd peste 50 la sută din votu
rile exprimate, Partidul Social-De
mocrat, prezidat de premierul Anibal 
Cavaco Silva, va dispune de majo

pentru triumful cauzei naționale, 
pentru schimbări democratice și pro
gres social".

A fost ales noul Comitet Central, 
în funcția de secretar general al 
partidului fiind reales tovarășul Aii 
Yata.

★
Tovarășul Aii Yata a dat o înaltă 

apreciere politicii P.C.R.. activității 
neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective adoptate 
de Congresul al XIII-Iea al partidu
lui. pentru întărirea păcii și secu
rității în Europa și în lume, pentru 
dezarmare. în primul rînd dezar
marea nucleară, edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, re
zolvarea pe cale pașnică a marilor 
probleme care confruntă lumea con
temporană și a stărilor conflictuale. 
respectarea neabătută a principiilor 
independentei și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța și avantajului re
ciproc.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prileiul primirii de către tovarășul 
Aii Yata a tovarășului Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
reprezentantul partidului nostru la 
cel de-al IV-lea Congres al Partidu
lui Progresului și Socialismului.

aspecte ale dezarmării nucleare și 
generale, fără a le condiționa unele 
de altele. Țara noastră a salutat și 
sprijină propunerile Uniunii Sovie
tice privind abordarea separată și 
realizarea unui acord în problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa și a rachetelor operativ- 
tactice.

In relațiile internaționale. Româ
nia se pronunță pentru solutionarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state numai pe cale pașnică, prin 
tratative. Partidul Comunist Român 
consideră că trebuie intensificate 
eforturile pentru realizarea unei 
păci globale, trainice și juste în 
Orientul Mijlociu, prin intermediul 
unei Conferințe internaționale în 
problemele regiunii, sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite, la care 
să participe toate părțile interesate, 
inclusiv O.E.P.. ca reprezentant le
gitim al poporului palestinian, consi
deră că trebuie să se pună capăt răz
boiului dintre Iran și Irak și să se 
treacă neîntîrziat la soluționarea po
litică. prin tratative, a problemelor 
dintre aceste două țări.

România consideră că trebuie 
unite eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare în vederea lichidării stă
rii de înapoiere și instaurării unei 
noi ordini Economice internaționale, 
și dezvoltă larg colaborarea și conlu
crarea cu țările socialiste, cu cele în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, situînd ferm la baza 
tuturor relațiilor sale internaționale 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectul independenței Si su
veranității naționale, neamestecul în 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

Partidul Comunist Român întăreș
te continuu relațiile sale cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare na
țională. cu partidele și forțele de
mocratice, progresiste și antiimpe- 
rialiste de pretutindeni în lupta pen
tru progres social și pace în lume.

In încheiere, vorbitorul a urat 
succes deplin lucrărilor Congresului 
și în îndeplinirea importantelor ho- 
tăriri pe care le va adopta, spre bi
nele. fericirea și bunăstarea po
porului marocan prieten.

în primul semestru. 16,5 miliarde 
ruble. înregistrîndu-se o creștere de 
10 la sută comparativ cu perioada 
similară a anului trecut, iar pentru 
dezvoltarea complexului agroindus
trial si a agriculturii — 45 miliarde 
ruble. Prevederile programului con
strucțiilor de locuințe pentru aceas
tă perioadă au fost depășite cu 17 
la sută.

Comunioatul Direcției centrale de 
statistică menționează, totodată, că 
peste 25 la sută din întreprinderile 
Si uniunile industriale nu si-au în
deplinit planul la indicatorii finan
ciari.

ritate absolută în Adunarea Repu
blicii — 149 deputați din totalul de 
250. Partidul Socialist a obținut 59 de 
mandate, iar Coaliția Unității Demo
cratice — grupare a forțelor de stin
gă din care face parte și Partidul 
Comunist — 31 de locuri.

Participarea la scrutin a fost de 
72,3 la sută.

BRASILIA 20 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise un 
călduros salut și cele mai bune urări 
de succes in activitate președintelui 
Braziliei, Jose' Sarney, precum și 
urări de progres și prosperitate po
porului brazilian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Jose Sarney a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde sentimente 
de stimă și prietenie, urări de să
nătate personală, iar poporului 
român prieten urări de progres și 
bunăstare.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către președintele 
Braziliei a tovarășului Constantin
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Lucrările reuniunii general-europene
Intervenția delegației române

Sesiunea Comisiei O.N.U. pentru dreptul 
comercial internațional

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte diplomatice eqipteano-israeliene • Evoluția 

situației din Liban

Necesitatea eliminării sistemului 
de apartheid din R.S.A. 

relevată de președintele Mozambicului

Radu, secretar al C.C. al P.C.R., 
reprezentantul Partidului Comunist 
Român la lucrările celui de-al 
VlII-lea Congres extraordinar al 
P.C. Brazilian.

★
Reprezentantul Partidului Comu

nist Român la cel de-al VlII-lea 
Congres extraordinar al P.C. Bra
zilian a avut convorbiri cu Mil
ton Reis, secretar general al 
Partidului Mișcarea Democratică 
Braziliană, Jose Lorenzo, secretar 
general al partidului Frontul Liberal, 
și Jose Ignacio Lula, secretar gene
ral al Partidului Muncitoresc Bra
zilian.

De asemenea, a avut convorbiri cu 
Jose Nogueira Filho, șeful Departa
mentului Europa din Ministerul Re
lațiilor Externe brazilian.

vind organizarea de negocieri, atît 
asupra unor măsuri de dezarmare 
convențională, cît și pentru adopta
rea de noi măsuri de încredere și 
de securitate în Europa.

în domeniul cooperării economice, 
unde interesele și punctele de 
vedere sînt în mai mare măsură 
convergente, este de asemenea po
sibil să se adopte decizii capabile 
să confere o mai mare importanță 
acestui sector în ansamblul coope
rării europene. România s-a oferit 
să găzduiască o conferință eurooeană 
asupra cooperării tehnico-științifice, 
al cărei obiectiv să fie adoptarea de 
măsuri concrete pentru dezvoltarea 
schimburilor și a cooperării în acest 
domeniu.

In ceea ce privește cooperarea pe 
plan cultural-umanitar, delegația 
română a exprimat convingerea că 
reuniunea de la Viena va trebui să 
nună accentul. în deciziile pe care 
le va lua, asunra problemelor reale, 
ce preocupă efectiv popoarele euro
pene, cum sînt respectarea drepturi
lor fundamențale ale omului la 
viată, la pace, la muncă și educație, 
respectarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor persoanelor, asa 
cum se prevede în Actul Final de Ia 
Helsinki.

Delegația română a adresat apelul 
de a se acționa pentru intensificarea 
eforturilor și a se manifesta spirit 
de compromis și înțelegere, care să 
permită ca reuniunea de la Viena să 
reprezinte, prin rezultatele sale, o 
contribuție importantă la îmbunătă
țirea raporturilor dintre cele 35 de 
state participante, la întărirea secu
rității și la dezvoltarea cooperării 
în Europa.

te nentru formularea unor noi pre
vederi ale dreptului comercial inter
național. elaborarea proiectelor unor 
convenții juridice internaționale, a- 
cordarea de asistentă țărilor în curs 
de dezvoltare pentru încheierea unor 
tratate juridice internaționale echi
librate si echitabile — precizează 
agenția T.A.S.S.

cate. Egiptul — a spus el — va face 
totul pentru ca o asemenea confe
rință să aibă loc în acest an.

BEIRUT 20 (Agerpres). — In ju
rul orașului Saida din sudul Libanu
lui au continuat și în cursul zilei de 
luni luptele dintre formațiile mișcă
rii Amal și combatanți palestinieni. 
Duelurile cele mai violente, in cadrul 
cărora s-au folosit arme grele, s-au 
înregistrat în apropierea taberelor 
palestiniene de la Ain Al Hilweh și 
Mieh Mieh și în zona localității Mag- 
dush. Potrivit primelor estimări, pes
te 20 de persoane au fost ucise.

pierdut viața în Angola și Mozam- 
bic în 1986 ca urmare a războiului 
nedeclarat purtat de Republica Sud- 
Africană împotriva acestor tăpi. se 
arată în raportul Fondului Națiuni
lor Unite pentru Copii (U.N.I.C.E.F.), 
intitulat „Copii pe linia frontului", 
dat publicității la Dakar. Progresul 
social și garantarea dreptului la via
tă al copiilor și tinerilor din țările 
vecine cu R.S.A. nu se vor putea rea
liza fără instaurarea unei păci stabile 
în sudul continentului, ceea ce pre
supune abolirea regimului bazat pe 
apartheid. subliniază raportul 
U.N.I.C.E.F.

Analizînd raportul, agenția nanafri- 
cană P.A.N.A. arată că politica de 
destabilizare practicată de regimul ra
sist sud-african față de statele ve
cine generează grave prejudicii pen
tru tînăra generație.

E DE PRESA
scurt

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA. 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a avut o între
vedere cu secretarul general al 
C.C. al Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan, Naji- 
bullah, care a întreprins o scurtă 
vizită în U.R.S.S. In cadrul între
vederii au fost discutate noi mă
suri și pași în interesul normali
zării grabnice a situației din jurul 
Afganistanului, relatează agenția 
T.A.S.S.

REUNIUNE. La Viena a avut loc 
o reuniune în cadrul consultărilor 
dintre reprezentanții statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și ai țărilor membre ale N.A.T.O. 
în problema elaborării mandatului 
viitoarelor negocieri în domeniul 
reducerii forțelor armate și armelor 
convenționale din Europa, de la 
Atlantic la Urali.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
CUBA consacrată analizării unor 
aspecte ale activității social-econo- 

mice și politice ale țării a avut loc 
la Havana. In încheiere a luat cu- 
vîntul Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, care a subliniat nece
sitatea și importanta găsirii solu
țiilor menite să asigure dezvolta
rea susținută a țării.

LA GENEVA s-a încheiat, la 20 
iulie, o nouă rundă de negocieri 
sovieto-americane, la nivel de ex- 
perți, privind încetarea experiențe
lor nucleare.

CONDAMNĂRI. în pofida decla
rațiilor favorabile unor reforme 
democratice și eliberării deținuților 
politici din Coreea de Sud. autori
tățile de la Seul au permis totuși 
unui tribunal din capitala sud-co- 

reeană să dea o sentință care con
travine total cursului evenimente
lor din ultimele săptămîni. domi
nate de marile demonstrații anti- 
dictatoriale. Tribunalul din Seul a 
condamnat, luni, un grup de 12 ti
neri studenți la închisoare pe ter
mene variind între 1,5 și 7 ani. 
Studenții, arestați în luna februa
rie, sînt învinuiți de participare la 
demonstrații antiguvernamentale și 
încălcarea legii privind securitatea 
națională.

TESTE. După cum a anunțat Mi
nisterul american al Apărării. Sta
tele Unite au efectuat teste cu ra
chete de croazieră de tipul 
„Tomahawk". în Golful Mekic. S-a 
precizat că două rachete au fost 
trase de pe submarine, iar alte 
două de pe vase de suprafață, spre 
ținte terestre sau navale.

CONGRES. La Philadelphia s-a 
încheiat cel de-al 21-lea Congres 
al Organizației femeilor americane. 
Au fost examinate cu prioritate 
probleme ale luptei femeilor din 
Statele Unite pentru egalitate cu 
bărbații. în documentul prezentat 
Congresului se subliniază că inega
litățile politice, economice și so
ciale dintre bărbați și femei au 
continuat să persiste și chiar să se 
agraveze.

O STAȚIE RADAR a intrat în 
funcțiune la baza forțelor aeriene 
ale S.U.A. de la Thule. în Groen
landa. Instalarea noii statii radar 
a creat îngrijorare în rîndul opi
niei publice, ca și al grupărilor po
litice din acest teritoriu autonom 
al Regatului Danemarcei, devenind 
un subiect controversat în sinul 
coaliției guvernamentale groenlan- 

deze. El a determinat, de altfel, ru
perea acesteia si convocarea ale
gerilor anticipate în luna mai. A- 
ceasta deoarece, potrivit opiniei 
unor experți. instalarea stației ar 
oonstitui o violare a prevederilor 
Tratatului de Apărare Antirachetă 
(A.B.M.) semnat de Uniunea Sovie
tică si Statele Unite si ar putea 
fi folosită în cadrul programului 
„războiul stelelor".

COMUNICAȚII. La Khartum s-au 
deschis lucrările unei reuniuni 
interguvernamentale în problema 
extinderii comunicațiilor în țările 
arabe, organizată sub auspiciile 
UNESCO. în alocuțiunea rostită în 
ședința inaugurală, directorul ge
neral al UNESCO, Amadou Mahtar 
M’Bow a arătat. Intre altele, că 
utilizarea de mijloace moderne de 
comunicații va contribui in mai 

mare măsură la înțelegerea între 
popoare și la asigurarea păcii in 
lume.

FOSTUL PREȘEDINTE AL TAN
ZANIEI, Julius Nyerere, a anunțat 
că va renunța la funcția de pre
ședinte al Partidului Revoluționar, 
de guvernămînt. Alegerea noului 
președinte al Partidului Revoluțio
nar va avea loc cu prilejul celui 
de-al Hl-lea congres al acestei 
formațiuni politice, care se va des
fășura în octombrie acest an.

UN VAL DE CĂLDURĂ s-a 
abătut luni asupra teritoriului 
Greciei, unde s-au înregistrat tem
peraturi de 41 grade Celsius la 
umbră. La Atena temperatura s-a 
ridicat la 39 de grade.
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VIENA 20 (Agerpres) — Lucră
rile reuniunii general-europene de la 
Viena se apropie de data stabilită 
pentru încheierea acesteia — 31 iu
lie 1987. Pînă in nrezent nu s-a reu
șit însă să se treacă la redactarea 
efectivă a documentului final care 
ar urma să fie adnotat.

In cursul săntămînii care a trecut, 
țările occidentale au prezentat, în 
sfîrsit. după o ezitare îndelungată un 
proiect de document exnrimînd acor
dul cu reluarea tratativelor pentru 
adnotarea de no! măsuri de încre
dere și de securitate pe continent și 
propun stabilirea unei legături în
tre procesul de securitate și coope
rare în Europa si negocierile de 
dezarmare convențională, care ar 
urma să se desfășoare între țările 
participante la cele două alianțe 
militare.

Perioada care a mai rămas pînă 
la data stabilită nentru încheierea 
reuniunii de la Viena s-ar putea 
dovedi insuficientă pentru recupera
rea timpului irosit si pentru punerea 
de acord a pozițiilor tuturor țărilor 
participante șî convenirea unui do
cument final. Această situație va 
face inevitabilă prelungirea lucrări
lor reuniunii.

Intervenind în dezbaterile din ple
nara reuniunii, delegația României 
a arătat că în prezent este necesar 
ca toate eforturile să fie concentrate 
asupra activității de redactare a 
documentului final, dîndu-se dovadă 
de realism și de voință politică pen
tru a se ajunge la înțelegeri.

După părerea României, reuniunea 
de la Viena este deja în măsură să 
adopte, pe baza propunerilor exis
tente, hotărîri corespunzătoare pri

VIENA 20 (Agerpres). — La Vie
na au început lucrările celei de-a 
20-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pen
tru dreptul comercial internațional. 
Participanții dezbat. între altele, pro
bleme privind aspectele juridice ale 
noii ordini economioe internaționale, 
activitatea. Comisiei Națiunilor Uni

. TEL AVIV 20 (Agerpres). — Mi
nistrul egiptean al afacerilor exter
ne, Esmat Abdel Meguid, a sosit în 
Israel într-o vizită în cursul căreia 
va conferi cu președintele Chaim 
Herzog, cu premierul Yitzhak Shamir 
și cu omologul său, Shimon Peres, 
anunță agenția T.A.S.S., citind agen
ția M.E.N. într-o declarație făcută 
la sosirea în Israel, ministrul egip
tean a arătat că singura cale spre 
o pace durabilă în Orientul Mijlociu 
o constituie organizarea unei confe
rințe internaționale sub auspiciile 
O.N.U., care ar oferi cadrul unor 
negocieri directe între părțile impli

MAPUTO 20 (Agerpres). — Din vina 
autorităților de la Pretoria. în Afri
ca australă persistă o situație deo
sebit de încordată, a declarat pre
ședintele Mozambicului. Joaquim 
Chisșano. adăugind : prin continuarea 
acțiunilor teroriste împotriva propriei 
populații și a statelor independente 
vecine, regimul rasist menține foca
rul de tensiune în sudul continentu
lui african. Arătînd că doar prin 
instaurarea păcii și securității în su
dul Africii ar fi posibilă o dezvoltare 
social-economică susținută a țărilor 
regiunii, președintele Mozambicului 
a reiterat necesitatea eliminării sis
temului de apartheid din R.S.A., 
acordării independenței Namibiei și 
creării unei zone a păcii în Oceanul 
Indian.

DAKAR 20 (Agerpres). — Peste 
140 000 de copii sub cinci ani și-au


