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Cu prilejul „Zilei brigadierilor**Suprem legămînt patriotic și revoluționar în fața partidului, a secretarului său general, de a dărui patriei eroice noi fapte de muncă și creație
PE TOT CUPRINSUL PATRIEI
0 AMPLA Șl INSUFLETITOARE

ÎNTRECERE SOCIALISTA
ÎNTREPRINDEREA „VULCAN" DIN CAPITALĂ :

Un nou produs destinat exportului

Au îndeplinit planul cincinal 15 unități economice
Oamenii muncii din economia ju

dețului Bacău obțin noi și remar
cabile succese in muncă. Colectivul 
întreprinderii de utilaj chimic

în întimpinarea marii noastre sărbători naționale

Lucrările acumulării de apă de pe rîul
Șiret au intrat în stadiul final

IN JUDEȚUL BACĂU

metri 
de pă- 
200 000 
betoa- 
finali-cantitățile de

perioada
trecut din luna

Pe șantierul acumu
lării de apă de la Ro- 
gojești, județul Boto
șani, constructorii au 
consemnat. în aceste 
zile premergătoare 
marii noastre sărbă
tori naționale, un mo
ment important : s-au 
încheiat lucrările la 
corpul barajului de pe 
rîul Șiret, iar simul
tan cu aceasta s-au 
încheiat și lucrările la 
structura de rezisten
tă și infrastructura 
microhidrocentralei ce 
va avea o putere de 
3,2 MW. Acest fapt a 
fost posibil ca urma
re a depășirii ritmu
lui zilnic de turnare 
a betoanelor cu 5—7 
la sută, în 
care a 
martie pînă in pre
zent, 
beton puse în operă 
în fiecare lună ajun-

gînd la peste 7 000 
tone.

Inaugurate la înce
putul anului 1980, lu
crările acestei acumu
lări de apă, deosebit 
de importante pentru 
regularizarea albiei 
riului Șiret, s-au ma
terializat, pînă acum, 
în excavarea a peste 
3 milioane metri cubi 
de pămînt din chiuve
ta lacului (ce va avea 
o suprafață de circa 
800 hectare și o capa
citate normală de re- 
tenție de 55 milioane 
metri cubi), in turna
rea în maluri și în 
corpul digului a altor 
2,5 milioane 
cubi umpluturi 
mînt și a peste 
metri cubi de 
ne. „O dată cu
zarea acestor obiecti
ve, ne-a declarat ln-

ginerul Stefan Dobro- 
volschi, șeful Antre
prizei de construcții 
hidrotehnice din ora
șul Șiret, lucrările la 
acumularea de apă de 
la Rogojești au intrat 
în stadiul final. A- 
ceasta înseamnă con
centrarea tuturor for
țelor noastre la mon
tarea spărgătoarelor 
de valuri, a stavilelor 
de la evacuatorul de 
ape mari și a batar- 
dourilor de la priza 
de apă a microhidro
centralei, astfel îneît, 
pînă la sfîrșitul aces
tui an, rîul Șiret să 
fie deviat pe o altă 
albie, moment ce va 
marca începerea um
plerii lacului, urmat 
de punerea în func
țiune a microhidro
centralei". (Silvestri 
Ailenei, coresponden
tul „Scînteii").

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
In aceste momente solemne, de înaltă mîndrie pa

triotică, revoluționară, în care tînăra generație. în
tregul nostru popor cinstesc prin importante succese 
in întreaga activitate politică, economică și socială 
împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului și cea de-a 41-a aniversare a vic
toriei Revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, noi, tinerii brigadieri 
ai patriei socialiste, vă aducem omagiul sincer și 
fierbinte pentru strălucita și neobosita activitate pe 
care o desfășurați in fruntea partidului și a țârii. îm
preună cu cele mai alese urări de fericire, sănătate 
și multă putere de muncă în tot ceea ce faceți pentru 
binele poporului român, pentru triumful cauzei păcii, 
socialismului și progresului în lume.

în toți acești douăzeci de ani — perioadă pe care 
poporul nostru a legat-o trainic și pentru totdeauna 
de numele și fapta dumneavoastră, numind-o, cu legi
timă mîndrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
— tineretului i-au fost încredințate sarcini și răspun
deri deosebite. în consens cu statutul său de puter
nică forță socială, viitorul însuși al națiunii noastre 
socialiste.

Ne revine deosebita cinste ca, din inițiativa și sub 
directa dumneavoastră îndrumare, preluînd și ducînd 
mai departe nobila ștafetă a generațiilor, care, prin 
munca lor. au făurit o Românie prosperă, liberă și 
demnă, să participăm activ și responsabil la realizarea 
unor obiective de o excepțională importanță economică 
și socială, care pun in evidență romantismul nostru 
revoluționar, capacitatea noastră inepuizabilă de mun
că și creație.

Cu cel mai 
vă raportăm, 
general, și in 
gadieri ai țării se 
fante realizări, în 
sarcinilor pe care ni le-ați trasat în magistrala cuvîn- 
tare rostită la deschiderea Forumului tineretului.

Stă mărturie în acest sens faptul că pe cele 213 șan
tiere naționale, județene și locale ale tineretului s-au 
realizat pînă în prezent lucrări în valoare de peste 
două miliarde lei, ceea ce reprezintă realizarea in

ales respect și cu cea mai vie emoție, 
mult 
acest

iubite și stimate tovarășe secretar 
cadru sărbătoresc, că tinerii bri- 
prezintă de ziua lor cu impor- 
spiritu! și pe baza orientărilor și

proporție de mai mult de 71 Ia sută a planului pe a- 
cest an.

Pornind de la cerințele de stringentă actualitate ale 
economici naționale, acordăm o atentie deosebită lu
crărilor privind sporirea bazei de materii prime, ener
gie și combustibil, celor din agricultură și de îmbună
tățiri funciare, așa incit să contribuim in mod direct 
la înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective de 
dezvoltare multilaterală a patriei socialiste.

Aflindu-ne sub puternica impresie a strălucitei 
dumneavoastră cuvintări rostite la Plenara comună a 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
activului central de partid, noi, tinerii brigadieri ai 
generației „Epocii Nicolae Ceaușescu**,  ne angajăm, și 
de această dată, în fața dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, indeplinin- 
du-ne sarcinile încredințate, să realizăm pînă la sfii— 
șitul acestei luni prevederile planului anual în pro
porție de peste 75 la sută.

lnvățind și muncind cu pasiune și dăruire pentru a 
ne forma ca vrednici constructori ai patriei socialiste, 
pentru infăptuirca integrală a sarcinilor și obiective
lor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, conștienți că visurile noastre minuna
te de progres și prosperitate se pot înfăptui numai 
în condițiile rodnice ale păcii, ne exprimăm și acum, 
în Anul Internațional al Tineretului, care poartă de
viza profund umanistă „Participare, Dezvoltare, Pace", 
deplina adeziune față de politica externă a partidului 
și statului nostru, al cărei strălucit arhitect și neobosit 
promotor sînteți dumneavoastră, și vă asigurăm că în
totdeauna, în orice împrejurare, vom face totul, vom 
acționa în strînsă unitate cu toți tinerii, cu toate po
poarele pentru edificarea unei lumi a păcii, colabo
rării și prieteniei, mai bună și mai dreaptă pe plane
ta noastră.

Mîndri și fericiți de a vă avea Ia cîrma destinelor 
partidului și țării pe dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, facem suprem Ic- 
gămint patriotic și revoluționar de a fi prezenți. în
totdeauna, acolo unde e mai greu, acolo unde intere
sele supreme ale națiunii noastre socialiste o vor 
cerc, contribuind astfel, tot mai activ, la realizarea 
mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, ale Programului istoric de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

și dat în folosință, peste prevede
rile planului cincinal, 1 500. de apar
tamente, angajîndu-se ca pînă la 

___________ ... ____ ____ sfîrșitul anului să realizeze încă 
Borzeșți, bunăoară, și-a îndeplinit i 1 500..de .apartamente.Rină la.aceas-. 
integral sarcinile de plan, pe acest “ — ------ uaxiuuw
cincinal, creîndu-și...astfel condiții
ca pînă la finele anului să reali
zeze o producție-marfă suplimen
tară în valoare de aproape 400 mi
lioane lei. La rîndul lor, construc
torii de locuințe din cadrul Trustu
lui de antrepriză generală con- 
strucții-montaje Bacău au înălțat

..... ... ,
tă dată au raportat îndeplinirea 
planului cincinal 15 unități din ju
deț, creindu-se astfel condiții ca 
pînă la sfîrșitul lunii decembrie co
lectivele de muncă din unități'e 
respective șă obțină o producție- 
marfă suplimentară in valoare de 
peste 3 miliarde lei. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

LA COMBINATUL PETROCHIMIC MIDIA
A intrat in funcțiune instalația de cocsare

Traducînd în viață indicațiile 
date de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul recentei vizite de lucru, 
constructorii și petrochimiștii de la 
Combinatul petrochimic Midia ra
portează, în cinstea apropiatei săr
bători naționale . de la 23 August, 
un nou și remarcabil succes : intra
rea în funcțiune a instalației de 
cocsare, în cadrul căreia s-au și 
produs primele 600 tone de cocs. 
Acesta este cel de-al 16-lea obiec-

tiv și ultimul de pe platforma de 
rafinare a petrolului care intră în 
funcțiune în cadrul combinatului, 
pentru prelucrarea completă a 
țițeiului. în această instalație, con
cepută și proiectată de specialiști 
de la ICECHIM și construită cu 
utilaje fabricate de industria noas
tră, se obțin, din reziduurile de 
prelucrare, importante cantități de 
produse petroliere superioare și de 
cocs. (George Mihăescu, corespon
dentul „Scînteii").

Dintre succesele 
lectivul întreprinderii „Vulcan" din 
Capitală întîmpină marea sărbătoa
re națională de la 23 August se 
remarcă realizarea prototipului 
unei noi instalații de pompare de 
tip convențional — în fotografie. 
Amănunte despre parametrii teh- 
nico-funcțidhalî’ ai acestei noi rea
lizări tehnice de prestigiu ne oferă 
ing. Ion Crețu, șeful atelierului 
proiectare tehnologică unități de 
pompare :

— Noua instalație fabricată în în
treprinderea . noastră, comandată 
special de partenerul extern, are 
o cursă de lucru de cinci metri, 
ceea ce permite extracția țițeiurilor 
vîscoase, pentru care sînt necesare 
viteze mici și curse lungi. Mențio
năm că instalația este realizată 
după un proiect original românesc, 
că toate componentele sînt exe
cutate în întreprinderea noastră,

pe 
de

lescu și muncitorii Gheorghe Radu, 
Tudor Mihalache, Mircea Bălăceanu 
și Ene Mihai din brigada condusă 
de maistrul Marin Tudorache 
Ioniță).

PARTICIPANT!! LA ADUNAREA FESTIVA 
DEDICATĂ SĂRBĂTORIRII „ZILEI BRIGADIERILOR"

Se apropie campania agricolă de toamnă A

TIMIȘOARA : Utilaj de înaltă complexitate tehnică
La întreprinderea „Electrotimlș" 

din Timișoara a fost realizată. în 
premieră națională, presa de vulca
nizat cabluri miniere. Presa, care 
este utilajul final din componența 
liniei de remaniere a învelișului 
protector din cauciuc al cablurilor 
electrice, a și fost expediată bene
ficiarului, respectiv întreprinderea 
de cabluri și materiale electroizo- 
lante București. Noua realizare teh
nică. rod al eforturilor conjugate 
ale muncitorilor și specialiștilor 
unității și al cercetătorilor de la 
filiala Timișoara a Institutului de 
cercetare, proiectare și inginerie

tehnologică pentru mașini-unelte șl 
agregate București, se remarcă 
printr-o complexitate,tehnică ridi
cată, întreaga gamă de operații pe 
care o execută fiind complet auto
matizată. Pentru unitatea timișo
reană, care participă la realizarea 
unor programe prioritare de dez
voltare a economiei naționale, pre
sa de vulcanizat cabluri miniere 
marchează un moment jubiliar, 
fiind utilajul cu nr. 2 200, cifră care 
coincide cu tot atitea creații teh
nice românești care au înlocuit im
portul unwr produse străine simi
lare. (Cezar Ioana, corespondentul 
„Scîhteii").

iar după minuțioase verificări 
reieșit că aceasta corespunde 
deplin exigențelor prevăzute 
stindardele internaționale.

Merită relevat că la execuția 
cestei instalații și-au adus o con
tribuție însemnată inginerii Gheor
ghe Moise, Silviu Petre și Lucia 
Dragoș, tehnicianul Petru Mihăi-

a-

HUNEDOARA : 1 375 tone 
minereu de fier 

peste plan
Harnicii mineri de la întreprin

derea minieră Hunedoara au inten
sificat întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August. Ca ur
mare a folosirii mai eficiente a 
timpului de lucru și a utilajelor 
din dotare, a respectării riguroase 
a. ordinii și disciplinei la fronturile 
de lucru, minerii din Teliuc și Ghe- 
lar, precum și lucrătorii de la 
uzina de preparare a minereurilor 
au extras și expediat siderurgiști- 
lor hunedoreni, peste 
de plan la zi. 1 375 tone i 
fier marfă, 46 000 tone i 
4 500 tone talc. (Sabin 
respondents „Scînteii").

prevederile 
minereu de 
dolomită și 
Cerbu, co-

PRIMA URGENȚĂ - PREGĂTIREA 
TEMEINICĂ Ă UTILAJELOR!

Concomitent cu lucrările agricole 
de vară,- oamenii muncii din agricul
tură fac intense pregătiri în vederea 
bunel desfășurări a campaniei da 
toamnă : strîngerea recoltei de po
rumb, plante tehnice, legume, fructe, 
struguri, furaje și însămînțarea cul
turilor păioase. Efectuarea la timpul 
optim -a acestor lucrări presupune, 
in primjul rind, să fie reparate din 
timp toate utilajele, astfel ineît să 
existe garanția bunei lor funcțio
nări.

Potrivit programului Întocmit de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pină la 1 septembrie 
urmează să se încheie repararea tu
turor tractoarelor și mașinilor agri
cole care vor fi folosite în campa
nia agricolă de toamnă. Care este 
stadiul acestor lucrări ? Potrivit da
telor furnizate de direcția generală 
a mecanizării, a intîrziat mai ales 
repararea echipamentelor de recoltat 
floarea-soarelui și a celor două tipuri 
de combine pentru sfecla de zahăr. 
Lucrările de reparare a combinelor 
de recoltat porumb pe 6 rînduri sint 
intirziate in județele Mehedinți. Ba
cău, Constanța, Giurgiu, Ialomița și 
Tulcea, care dețin un număr Însemnat 
de astfel de combine. Este intirziată 
și repararea celorlalte utilaje : com- 

^bine tractate pentru porumb, echipa-

mente pentru recoltarea orezului, se
mănători pentru cerealele păioase 
etc.

în acest an, intervalul dintre sfîr
șitul perioadei de recoltare a cerea
lelor păioase și începerea lucrărilor 
de toamnă s-a micșorat, dovadă 
fiind și faptul că în unele județe 
din sudul țării a început recoltarea 
florîi-soarelui. Iată de ce este nece
sar ca toată atenția să fie îndrepta
tă în direcția grăbirii reparațiilor la 
Utilajele care vor fi folosite în cam
pania agricolă de toamnă. Analizînd 
stadiul 
crări. 
stabilit 
tocmai 
menul 
schimburi prelungite sau 
schimburi, redistribuirea utilajelor 
nereparate la atelierele care dispun 
de cele mai bune condiții tehnice și 
unde lucrările au fost încheiate. în
trajutorarea cu muncitori din ate
lierele in care lucrările sînt avansa
te, care sînt trimiși să muncească în 
schimbul doi în unitățile unde exis
tă un volum mai mare de reparații 
de executat.

Grăbirea reparațiilor este condi
ționată in mare măsură de asigura
rea pieselor de schimb necesare. Po
trivit unei situații întocmite de Di-

la zi al acestor lu- 
organele de specialitate au 
noi măsuri care au in vedere 
încheierea reparațiilor la ter- 
prevăzut : organizarea de 

prelungite sau două 
redistribuirea

recția generală pentru aprovizionare 
tehnico-materială din Ministerul A- 
griculturii. livrările se situează sub 
nivelul cantităților programate, ceea 
ce, evident, impietează asupra rit
mului de lucru la reparații. Este 
necesar ca întreprinderile producă
toare să ia neintirziat măsurile 
ce se impun, astfel incit să se asi
gure livrarea ritmică a pieselor de 
schimb pentru agricultură. Concomi
tent, în toate centrele și atelierele 
de reparații trebuie acționat ferm în 
vederea recondiționării unui număr 
sporit de piese de schimb și suban- 
samble.

Campania agricolă de toamnă tre
buie să fie pretutindeni bine orga
nizată. sub semnul exigențelor 
formulate de conducerea parti
dului. De aceea, sarcina de mare 
răspundere ce revine acum organe
lor și organizațiilor de partid, con
siliilor agroindustriale, conducerilor 
S.M.A. și I.A.S. 
buna 
centrele și atelierele de reparații, de 
a imprima un spirit de ordine și dis
ciplină desăvîrșite la fiecare loc de 
muncă. Prin lucrări de calitate su
perioară să se asigure funcționarea 
perfectă a utilajelor pe toată durata 
campaniei agricole de toamnă.

Notă maxima 
la „examenul 
recuperării"

La etajul șapte al modernei Fa
brici de confecții din Craiova func
ționează, incă de anul trecui, o 
secție cu un profil mai aparte. Lu
crează aici in jur de 30 de tineri, 
conduși de maiștri pricepuți, ; iar 
produsele lor — îndeosebi piese 
vestimentare pentru copii, dar și 
articole de plajă, bluze și fuste pen
tru femei — sînt din ce in ce mai 
solicitate in Craiova. De ce 1 Sim
plu: pentru că sint de un bun-gust 
ireproșabil, pline de originalitate, 
moderne, realizate in serie resvrin- 
să, iar unele sint chiar prpduse- 
unicat. Secția aceasta, a cărei faimă 
a depășit de mult zidurile întreprin
derii, este cunoscută sub denumi
rea de „școlarizare".

— Aici „materiile prime" pe care 
le folosim sint in special fantezia 
și spiritul gospodăresc — ne spune

Un fapt, o semnificație
este de a asigura 

desfășurare a activității în

MANDATUL RESPONSABILITĂȚII OBȘTEȘTI
Deosebit de larg este orizontul de 

actiyitate aflat în fața consiliilor 
populare, mari și importante sint 
răspunderile lor în acest ultim an al 
actualului cincinal și, in continuare, 
în înfăptuirea hqtărîrilor de însem
nătate istorică adoptate de Congre
sul al XIII-lea al partidului. Expre
sia sintetică a însemnatelor obiective 
ce trebuie realizate, precum și calea 
principală de urmat au fost contu
rate cu limpezime de secretarul ge
neral al partidului. La marea adu
nare populară cetățenească desfășu
rată in Capitală cu prilejul înche
ierii campaniei electorale, din luna 
martie a acestui an, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Consi
liile populare trebuie să aibă perma
nent in vedere că au menirea de a 
face totul pentru unirea eforturilor 
tuturor locuitorilor în buna gospodă
rire și dezvoltarea fiecărei localități 
ca o unitate puternică economico- 
socială, in care cetățenii să se bucure 
de toate cuceririle civilizației și con
strucției socialiste**.

La baza întregii activități a con
siliilor populare, din prima pînă in 
ultima zi a îndeplinirii mandatului 
care le este încred-'nțat, trebuie să se 
afle conlucrarea strinsă și multila
terală cu masele largi de cetățeni. 
Atît îndeplinirea sarcinilor concrete 
ale consiliilor populare, cit și insăși 
realizarea menirii lor de organe lo
cale democratice ale puterii de stat 
ar fi de neconceput fără asigurarea 
acestei trăsături esențiale a stilului 
de muncă. De altfel, antrenarea 
largă a maselor de oameni ai mun
cii, cu experiența și eu energia lor,

cu voința și cu forțele lor, cu pri
ceperea și cu ppterea lor creatoare 
constituie o caracteristică fundamen
tală a întregului proces de edificare 
a noii orînduiri, o trăsătură con
stantă a vieții politice și sociale din 
România socialistă. In marile fo
rumuri ale partidului sau ale demo
crației noastre muncitorești revolu-

nirea expresă de a realiza, la scara 
județelor și localităților, virtuțile 
democrației muncitorești revoluțio
nare ' în acțiune. Procesul tot mai 
cuprinzător de îmbinare a principii
lor centralismului democratic, auto- 
conducerii și autogospodăririi teri
toriale presupune, ca o condiție sine 
qua non. conlucrarea permanentă,

CONLUCRAREA PERMANENTĂ 
CU CETĂȚENII

sursa unei rodnice activități 
a consiliilor populare

ționare, cu prilejurile sărbătorești, 
precum și in orice alt moment de 
analiză a drumului narcurs, ori de 
cite ori sint trecute in revistă suc
cesele de seamă obținute in viața 
economică și socială, secretarul ge
neral al partidului reliefează, cu 
deplin temei, că toate aceste suc
cese reprezintă rodul muncii libere 
și avintate a întregului popor, că 
numai participarea largă și de nimic 
îngrădită a tuturor categoriilor de 
cetățeni la viața țării asigură pro
gresul ei neîntrerupt, însuși progre
sul vieții tuturor.

Cu atît mai mult acest Imperativ 
se asociază cu activitatea de zi cu 
zi, atît de bogată și atit de com
plexă, a organelor locale ale puterii 
de stat, organe constituite cu me-

largă și eficientă a consiliului popu
lar, prin intermediul deputaților și 
al întregului activ, cu marea masă 
a locuitorilor. Aceasta este cea mai 
sigură modalitate de rezolvare cores
punzătoare, operativă și eficientă a 
tuturor problemelor complexe pe 
care le ridică activitatea economică și 
socială ir, fiecare unitate teritorial- 
administrativă — de la mobilizarea 
pentru îndeplinirea sarcinilor in in
dustrie pînă la dezvoltarea vieții 
culturale a localității, de la ono
rarea sarcinilor in campaniile agri
cole pînă la înțelegerea și respec
tarea măsurilor impuse de necesită
țile energetice sau la acțiunile de 
recuperare și valorificare a mate
rialelor refolosibile.

Ce denotă bogata experiență acu-

mulată de-a lungul anilor de con
siliile populare in privința conlu
crării lor cu masele largi ? 
Respectată ca un principiu de 
bază al activității, ca o posibilitate 
directă și generoasă de afirmare a 
caracterului larg democratic al insti
tuțiilor statului nostru. practica 
strinsei conlucrări cu cetățenii a că
pătat anumite trăsături care ii con
feră un conținut tot mai bogat. 
Acum, in perioada dc pregătire a 
Congresului al III-lea al consiliilor 
populare, ele merită amintite, fie 
și numai printr-o enumerare par
țială. Astfel, în primul rind, se cu
vine menționat caracterul concret, 
bogat ir. idei și fapte, in atitudini 
și măsuri propriu-zise, al conlucră
rii. O importanță de prim ordin o 
are și caracterul permanent, mani
festarea în mod continuu a conlu
crării zi de zi. fără salturi și pauze 
de relaxare. Strins legat de aceasta 
se conturează caracterul ei larg cu
prinzător, imbrățișindu-se întreaga 
sferă de competență a consiliilor 
populare, competență care se iden
tifică,, practic, cu toate domeniile 
principale ale vieții economice și 
'sociale. De asemenea, conlucrarea 
trebuie să fie reală și realistă, să 
corespundă efectiv cerințelor vieții 
și posibilităților locale în etapa res
pectivă. în toate fazele și 
in care se afirmă, de la 
sugestiilor gospodărești 
realizarea lor definitivă,

(Continuare in

domeniile 
captarea 

pînă la 
receptivi-

Serqiu ANDON
Unul din domeniile cele mai largi și mal rodnice de colaborare intre con
siliile populare și cetățeni îl constituie prefigurarea și realizarea noii înfă
țișări a localităților patriei. în imagine - o zonă din noua arhitectură 

a municipiului Pitești Foto : S. Cristian

secretara comitetului de partid al 
'întreprinderii, Maria Gană.

— Deci, „școlarizare" s-ar tradu
ce prin inițierea tinerilor munci
tori in, hai să zicem, arta spiritu
lui gospodăresc.

— Exact. Lunar, șefii secțiilor de 
producție desemnează „candidații 
pentru școlarizare", deseori la ce
rerea acestora. Sint tineri care,, ve- 
niți de curînd de pe băncile școlii, 
nu au căpătat încă suficientă inde- 
minare și care, în această secție 
restrinsă, sub supraveghere atentă, 
calificată, devin, in scurtă vreme, 
muncitori de nădejde. In plus, ti
nerii au astfel posibilitatea să-și 
afirme din plin fantezia, ingeniozi
tatea. De ce ? Pentru că in această 
secție se utilizează numai resturi 
de materiale „căzute" de la croit, 
îmbinate după fantezia tinerilor 
croitori. Pînă și ața folosită provi
ne tot din recuperări. Altădată, res
turile acestea nici nu erau luate 
in seamă. Acum, optica veche s-a 
schimbat. Avem satisfacția că am 
și realizat zeci de mii de produse 
și că ele ne aduc, lună de lună, 
importante beneficii.

Aflînd cite ceva din micile secre
te ale gospodarilor de la Fabrica 
de confecții din Craiova, nu ne-au 
mirat nici economiile de sute de 
mii de lei realizate de ei pe seama 
recuperărilor, a spiritului gospodă
resc mereu treaz, nici îndemna
rea tinerilor muncitori din secțiile 
de producție, promovați, fiecare, 
la școala spiritului gospodăresc sau, 
cum zic ei, trecuți pe la „școlari
zare".

Este, in fapt, o treaptă necesară 
spre calitatea de bun muncitor și 
bun gospodar, pe care o parcurge 
flecare la timpul potrivit, fiind, tot
odată. o excelentă soluție privind 
un plus de valorificare atît a po
tențialului material, cit și a 'poten
țialului uman al întreprinderii. Un 
examen trecut cu notă maximă.

Anica FLORESCU 
Nicolae BĂBĂLAU

500..de
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în acest an, colectivul întreprin
derii de materiale izolatoare din 
Șimleu Silvaniei nu a avut un debut 
productiv satisfăcător, rezultatele 
din primele luni ale anului situin- 
du-se mult sub posibilitățile de care 
dispune această unitate, sub preve
derile de plan. Ca urmare a aplicării 
unor măsuri tehnico-organizatorice 
temeinic fundamentate, a eforturilor 
stăruitoare ale întregului colectiv, 
activitatea întreprinderii a cunoscut 
în ultimele trei luni un puternic re
viriment. Cu toate acestea, la sfîr- 
șitul primului semestru al anului, co
lectivul unității a rămas dator eco
nomiei naționale cu 4 550 tone vată 
minerală și produse din vată, pre
cum și cu 2 400 mii mp materiale 
hjdroizolatoare, restanțele la 
ducția-marfă însumînd peste 6 
lioane lei.

Pe fondul acestor realități 
desfășurat adunarea generală a 
menilor muncii, care, așa cum 
de așteptat, a avut un profund
racter de lucru. Au fost criticate des
chis, muncitorește neajunsurile ; 
au fost analizate aprofundat, în spiri
tul exigențelor autoconducerii mun
citorești, lipsurile ce mai există in 
diferite sectoare ale întreprinderii ; 
participanții la adunare au făcut 
propuneri menite să asigure con
solidarea procesului de redresa
re a întregii activități producti
ve, întărirea răspunderii personale 
și colective pentru realizarea exem
plară, la toți indicatorii, a planului 
pe acest ultim an al cincinalului.

Din această perspectivă se cuvine 
relevat că, în cadrul dezbaterilor, 
nici un moment nu s-a arătat cu de
getul spre alții, ci s-au căutat soluții 
în propriul colectiv, subliniindu-se 
cu claritate că pentru bunul mers al 
activității productive hotărîtoare sînt

eforturile fiecărui 
cian și inginer. O 
dentă în acest sens 
cum s-a arătat în 
generale, rezultatele obținute in lu
nile mai, iunie și iulie, cind, cu ace
lași număr de personal și cu 
leași capacități, s-a realizat o 
ducție-marfă de peste 2,3 Ori 
mare decît în primul trimestru 
nului. Dar să-l ascultăm pe 
dintre participantii la dezbateri.

Vasile Zdrite, maistru, atelierul 
mecanic : „Ne bucură faptul că, în 
ultimele trei luni, colectivul între

pro- 
mi-

s-a 
oa- 
era 
ca-

redresa-

muncitor, tehni- 
dovadă conclu- 
o constituie, așa 
cadrul adunării

ace- 
pro- 
mai 

al a- 
unul

De altfel, opiniile exprimate de a- 
cest vorbitor sint edificatoare pen
tru tonul responsabil, angajant al 
dezbaterilor din adunarea generală a 
oamenilor muncii. Practic, fără ex
cepție, toți cei care au luat cuvintul 
au cerut consiliului oamenilor mun- 

' cii, organelor și organizațiilor de 
partid și sindicat să acționeze cu 
fermitate pentru soluționarea tutu
ror problemelor tehnice, organizato
rice sau de altă natură cu care se 
mai confruntă colectivul acestei 
unități.

— Stă In puterea noastră să asi-

La întreprinderea de materiale izolatoare 
din Șimleu Silvaniei

prinderii noastre a reușit să reali
zeze și chiar să depășească sarcinile 
de plan. Aceasta este cea mai bună 
dovadă că, printr-o organizare su
perioară a producției și a muncii, 
se poate produce mai mult, mai efi
cient. Iar colectivul atelierului me
canic este pe deplin conștient că 
bunul mers al activității productive 
în toate sectoarele întreprinderii de
pinde, în mare măsură, și de cali
tatea muncii sale, adică de calitatea 
lucrărilor de reparații a mașinilor și 
utilajelor — avuție de preț a econo
miei noastre naționale, a întregului 
popor. Iată de ce, avind convingerea 
fermă că vom fi sprijiniți în conti
nuare, mai ales pentru procurarea 
unor ferăstraie alternative, noi ne 
angajăm în adunarea generală să 
acționăm pe mai departe, cu cea mai 
mare răspundere și exigență, pentru 
ca toate mașinile, utilajele și insta
lațiile să poată fi folosite deplin, cu 
randamente' superioare."

gurăm constant un ritm înalt de 
producție, care să ne permită recu
perarea in cel mai scurt timp a res
tanțelor la producția fizică și înde
plinirea planului pe acest an Ia toți 
indicatorii, spunea în cuvîntul său 
maistrul Erdei Vasile, din secția 
vată minerală. Noua calitate și creș
terea eficienței înseamnă, impli
cit, și o nouă atitudine față de 
muncă, fermitate pentru înlăturarea 
propriilor noastre lipsuri, înseam
nă chibzuință maximă în tot ce 
facem sau avem de gînd să facem 
în viitor. Eu zic că așa trebuie să 
privim lucrurile — și atunci cu si
guranță că rezultatele noastre vor fi 
și mai fructuoase.

Reluînd aceste aspecte, mai multi 
vorbitori au insistat în intervențiile 
lor asupra necesității de a se conti
nua o ofensivă hotărîtă pentru înlă
turarea neîntîrziată a abaterilor de 
la ordine și disciplină, a oricăror 
forme de risipă.

— O analiză exigentă, profundă nu 
ne dă dreptul să afirmăm că 
primul semestru al anului 
muncit cu adevărat bine și 
eficiența dorită — menționa șeful 
secției împîsliturl, loan Simoca. 
Este adevărat, în ultimele trei 
luni, colectivul întreprinderii și-a 
îndeplinit și depășit prevederile 
de plan, recuperînd din restan
țele acumulate în prima parte a 
anului. Să nu uităm însă că activi
tatea noastră a fost serios afectată 
de o serie de abateri de la discipli
na muncii și de la disciplina tehno
logică. Ne-au costat mult prea mult 
aceste abateri și nu le mai putem 
îngădui. Tocmai de aceea, cer aici, 
în cadrul adunării noastre generale, 
să ne unim toate forțele ți să ac
ționăm cu intransigență spre a asi
gura în toate sectoarele și compar
timentele un climat 
ciplină desăvîrșite.

Constituindu-se 
forum democratic 
profundată, critică 
problemelor activității productive, 
adunarea generală a oamenilor mun
cii de la întreprinderea de materiale 
izolatoare din Șimleu Silvaniei a 
reafirmat — prin propunerile for
mulate în cadrul discuțiilor și prin 
măsurile adoptate — hotărîrea fer
mă a colectivului din 
tete de a nu precupeți 
de a acționa cu înaltă 
exigență și dăruire 
pentru ca revirimentul 
ultimele
noi fapte de muncă, astfel incit pla
nul pe acest an să fie îndeplinit în 
cele mai bune condiții, la toți indi
catorii cantitativi și calitativi.

în 
am 
cu

de ordine și dis-

intr-un adevărat 
de dezbatere a- 
și autocritică, a

această uni- 
nici un efort, 

răspundere, 
revoluționară 
productiv din 

luni să fie consolidat cu

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteli

BĂTĂLIA PENTRU 2700 MW m>
Intr-o suită de anchete, publicate de ziarul nostru in ultimul timp, a 

fost urmărit mersul lucrărilor de investiții pe șantierele unor termocentrale 
ți hidrocentrale, care au termene de punere în funcțiune în acest an. Po
trivit programului stabilit, pînă Ia sfirțitul anului puterea energetică insta- 
- - “ “ ~ ' puțin 2 700 de MW. Pentru atingerea

este ca fiecare nouă capacitate ener- 
intre în funcțiune la termenul stabilit.

lată urmează să sporească cu cel 
acestui important obiectiv, esențial 
getică, fie ea mare sau mică, să

Prezentăm in ancheta de azi citeva concluzii desprinse pe șantie
rul termocentralei din Suceava, urmînd ca intr-un număr viitor să în
fățișăm punctul de vedere al Ministerului Energiei Electrice in legătură 
cu măsurile care se au in vedere pentru asigurarea tuturor condițiilor 
necesare punerii in funcțiune a obiectivelor energetice planificate in 
acest an.

în mașini-unelte de înaltă tehnicitate
9

Se poate afirma cu mîndrie că în 
ultimele două decenii, ca urmare a 
indicațiilor și orientărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cercetarea 
științifică românească s-a impus prin 
profunzimea și originalitatea ei. prin 
promptitudinea în rezolvarea unor 
teme de cercetare și probleme de 
producție dintre cele mai dificile. 
Fondul de inteligentă științifică de 
care dispune astăzi țara noastră a 
atins . 
lente cu ale gîndirii științifice mon
diale 
confruntările produselor noastre cu 
cele ale unor firme cunoscute.

S-a creat. în ultimii ani, cadrul 
necesar desfășurării unor largi ac
țiuni pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii .partidului de dezvoltare 
economico-socială a patriei, elabo- 
rindu-se programe speciale cu pri
vire la creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, perfecționarea 
organizării și normării muncii, îm
bunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime, combus
tibil și energie. Aceste programe și 
alte acțiuni, elaborate din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
centrează întregul potențial al cer
cetării științifice și ingineriei tehno
logice, sub . conducerea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pentru a răspunde in mod 
exemplar sarcinilor și obiectivelor 
stabilite. Industria constructoare de 
mașini-unelte reprezintă una din cele 
mai importante realizări ale politicii 
economico-sociale a partidului nos
tru, situîndu-se printre cele mai di
namice subramuri ale economiei na
ționale. Congresul al IX-lea al parti
dului a inaugurat perioada celor mai 
importante mutații și în construcția 
de mașini.

Pornind de la gradul înalt de com
petitivitate ce trebuie să se asigure 
fiecărui produs, cu precădere celor 
destinate pieței externe, se pune un 
accent deosebit pe ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al producției 
în directă corelare cu dezvoltarea 
și utilizarea eficientă a bazei tehni
ce din dotarea industriei, creșterea 
nivelului de calificare și pregătire 
profesională al întregului personal, 
extinderea metodelor modeme 
cercetare-proiectare șl producție.

Paralel eu sarcinile deosebite 
revin subramurii mașini-unelte, 
fost adoptate hotărâri de partid și 
stat care au pus bazele organizării 
activității de cercetare-proiectare în 
acest domeniu- împlinirea a două 
decenii de la Congresul al IX-lea al 
partidului constituie un semnificativ

performanțe și valori echiva-
— iar acest lucru îl dovedesc

moment de bilanț. în această perioadă 
a început cu adevărat și s-a dezvol
tat cercetarea în domeniul mașinilor- 
uneite. Din inițiativa și la indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
1966 se înființează Institutul de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru mașini-unelte și agre
gate București (I.C.S.I.T. Titan), 
cu activitatea orientată în direcția 
asimilării în fabricație a mașinilor- 
uneite de prelucrare prin așchiere 
și prin deformare plastică, mașini 
speciale și agregate noi, modernizării 
mașinilor din producția curentă, 
precum și asimilării mașinilor ne
cesare dezvoltării celorlalte ramuri 
și subramuri ale economiei națio

în confruntare 
creatoare cu

gerințele economiei,

de

ce 
au 
de

nale. La baza organizării cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice 
din cadrul institutului 
cum și a celor nouă 
funcționează pe lingă cele mai im
portante întreprinderi constructoare 
de mașini-unelte din tară, se află 
concepția secretarului general al par
tidului privind integrarea organică a 
cercetării cu învățămîntul și produc
ția. Concentrarea și coordonarea uni
tară a eforturilor cercetătorilor din 
domeniul mașinilor-uneite, în strîn- 
să colaborare cu specialiștii din în
treprinderi, a făcut posibilă extin
derea și aplicarea tipizării, modula
rizării în concepție și execuție, per- 
mițînd, totodată, generalizarea mai 
rapidă a rezultatelor oercetării știin
țifice.

în vederea creșterii productivității 
în întreprinderi, în -principal pe calea 
automatizării și robotizării produc
ției, s-a produs o schimbare a modu
lui de organizare, atît în proiectarea 
mașinilor-uneite. cît și în execuția 

proiectarea și execuția 
caracter univer- 
treptat, cu pro- 
mașinilor în se- 
cu automatizări 

productivitate.

nostru, pre- 
filiale care

lor. Astfel, 
mașinilor-uneite cu 
sal a fost înlocuită, 
iectarea și execuția 
rii mici și unicate, 
complexe, de mare 
Astfel, s-a trecut la fabricarea, in 
condiții de eficiență economică ma
ximă, a unor produse ca : mașini- 
unelte speciale sau de mare produc
tivitate, cu grad ridicat de automa-

La Suceava se realizează o centra
lă de termoficare funcționînd pe bază 
de cărbune, cu o putere instalată de 
150 MW. Noul obiectiv energetic este 
menit să acopere cerințele mereu 
crescînde de energie electrică din 
zona industrială aflată în plină dez
voltare economică; “-cît-și- necesarul -; 
de căldură pentru locuințele muni
cipiului. Termenul de punere in 
funcțiune a primului grup este pro
gramat în luna decembrie a.c.

Stadiile fizice — intre pla
nurile din birouri și realita
tea de pe teren. Pe ?antier Iu_ 
crează în prezent peste î 700 de oa
meni, organizați în 14 brigăzi de con- 
strucții-montaj aparținînd Ministeru
lui Energiei Electrice, Ministerului 
Construcțiilor Industriale și Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Aceste importante forțe 
umane sînt concentrate pentru 
a accelera ritmurile de execu
ție și a recupera restanțele în
registrate la începutul acestui an. 
De remarcat că in trimestrul doi 
au fost obținute rezultate bune, ma
terializate prin durate mai reduse de 
execuție, datorită aplicării unor teh
nologii noi de către constructor și a 
creșterii gradului de preasamblare la 
montaj. Cu toate acestea, la sfîrșitul ( 
semestrului I, la activitatea de con- * 
strucții-montaj a fost consemnată o 
nerealizare de circa 30 milioane lei, 
iar pe ansamblu, la grupul nr. 1, o 
Intirziere de aproape două luni. In 
loc să aducă schimbarea în bine 
așteptată și necesară, în luna iulie, 
activitatea s-a desfășurat la același 
nivel scăzut. Din situația prezentată 
de beneficiar, întreprinderea „Elec- 
trocentrale" Suceava, reiese că pla
nul la investiții pe iulie nu a fost 
îndeplinit, nerealizările însumînd 28 
milioane lei. Iată deci că restanțele 
s-au dublat practic. Este o situație 
nefirească, tocmai acum, cînd se im
pune, mai mult ca oricînd, o maximă 
concentrare a forțelor, un ritm de 
lucru accelerat pentru realizarea 
noilor capacități energetice.

Căror cauze se datoresc aceste im
portante nerealizări 7 Iată, pe scurt, 
așa cum au fost evidențiate și la ulti
ma ședință de comandament de șan
tier. Programul de activitate pe luna 
iulie, stabilit de' comun acord între 
beneficiar, constructori și montori a 
fost realizat numai în proporție de 
50 la sută. Unitățile aparținînd Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
motivează această situație prin ne- 
asigurarea forței de. muncă și a mij
loacelor tehnice la nivelul necesar, 
dar ss pierd din vedere organizarea 
necorespunzătoare a activității pe 
șantier, nepredarea la termen a fron
turilor de lucru și de montaj. „Lanțul 
slăbiciunilor" continuă cu montorii 
din trustul „Energomontaj", care iși 
justifică nerealizările pe seama lip
sei frontului de montaj și a primirii 
cu întîrziere sau chiar a neprimirii 
unor utilaje și echipamente tehnolo
gice.

TERMOCENTRALA SUCEAVA

Avansuri
întîrzieri
Utilaje achiziționate Stadiul
pină la 31 iulie 1985 (în procente)
Montate 46
In curs de montaj 34
în stoc 20

Ce denotă o atare situație 7 O 
evidentă necorelare intre programele 

; de lucru pe șantier și cele de livra
re ale furnizorilor de utilaje.

Un alt aspect pe care dorim să-l 
aducem în discuție este legat de tur
bina nr. 1 de 50 MW, mai precis de 
nelivrarea ei pe șantier. De la Cen
trala industrială de utilaj energetic 
și metalurgic am aflat 
bricate și expediate 
16 energetice toate 
termen de punere 
în acest an. Dar

că au fost ta
pe șantiere- 
turbinele cu 
în funcțiune 
la Suceava

în grafice,
pe șantier

acest echipament lipsea, fiind solici
tat de urgență datorită ciclului său 
de montaj, de circa 9—12 luni. Care 
este realitatea 7 Ei bine, beneficiarul 
a achitat încă din luna mai .valoarea 
acestui important echipament ca să 
fie sigur că nu va fi livrat altui 
șantier. Iar unitatea furnizoare — 
întreprinderea de mașini grele Bucu
rești — după ce și-a încasat toate 
drepturile financiare n-a expediat 
însă turbina amintită.

Furnizorii de utilaje să-și 
respecte obligațiile contrac
tuale. Punerea in funcțiune a pri
mului grup de 50 
deocamdată, 
titudinii și

MW se află, 
sub semnul incer- 

din cauza unor fur-

nizori de utilaje. Există programe 
detaliate pentru fiecare echipament, 
însușite de unitățile producătoare. 
Totuși, unii furnizori continuă să 
amine onorarea obligațiilor asumate, 
de parcă nu ar ști de existenta aces
tor programe. Astfel, întreprinderea 

-^y.ulcan" București a livrat numai 
10 la sută din cele 410 tone de cir
cuite de înaltă presiune și tempera
tură, iar pentru morile de cărbune 
(circa 335 tone) a expediat numai 
două carcase și patru plăci de bază, 
întreprinderea „Electroputere" Cra
iova este datoare, termenele de li
vrare fiind cu mult depășite, cu 31 
separatori semipantograf, 7 transfor
matori CESO 132 și 11 întrerupători 
10-110 kV. De asemenea, întreprin
derea „Automatica" București este 
restantă, încă din luna aprilie, cu 25 
dulapuri de. automatizare. Șirul fur
nizorilor restanțieri poate fi conti
nuat. Trebuie înțeles de către toate 
colectivele acestor unități menționa
te că este necesar să se acționeze cu 
toată responsabilitatea pentru livra
rea neîntîrziată a echipamentelor și 
instalațiilor solicitate pe șantier. 
Așteptăm răspunsul lor în fapte.

Ion LAZAR 
Sava BEJ1NAR1U 
corespondentul „Scînteii"

Intr-una din halele întreprinderii constructoare de mașini din Reșița, unitate 
industrială unde se realizează turbine pentru Sistemul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier II, motoare navale de mare capacitate șl alte 

mașini și utilaje

tizare, agregate și linii tehnologice, 
celule și linii flexibile.

Un alt domeniu de activitate îl 
constituie conceperea liniilor tehno
logice automatizate destinate prelu
crării pieselor de serie mijlocie și 
mare, unde piesele de diferite for
me geometrice pot fi uzinale in po
ziții fixe cu ajutorul unor utilaje 
prevăzute cu unități de lucru depla- 
sabile, alcătuite din una sau mai 
multe scule. Acestea se pretează in 
principal la fabricarea de piese din 
industria de automobile, electroteh
nică, de armături, de produse de 
larg consum etc. Trebuie precizat 
însă că în industria constructoare de 
mașini fabricația de serie mică și 
mijlocie va deține în cincinalul ur
mător o pondere principală, respec
tiv de 70—90 la sută. în acest sens 
s-au și adoptat măsuri deosebite vi- 
zînd modernizarea și automatizarea 
proceselor tehnologice pentru acest 
gen de fabricație, trecîndu-se la asi
milarea unor celule și sisteme fle
xibile robotizate de prelucrare. Ele 
permit automatizarea totală sau par
țială a operațiilor de prelucrare, 
transport, de fixare a pieselor, ali
mentarea cu scule și stocarea aces
tora.

Efectele economice realizate prin 
introducerea în industrie a celule
lor și sistemelor flexibile de prelu
crare ? în primul rind, creșterea pro
ductivității muncii, concomitent cu 
micșorarea necesarului de operatori 
(în unele țări dezvoltate din punct 
de vedere industrial s-a ajuns, in 
prezent, ca cel puțin un schimb să 
funcționeze fără intervenția omului), 
în al doilea rind, ușurința cu care 
sistemul flexibil de prelucrare poate 
fi programat să prelucreze o întrea
gă familie de piese fără intervenția 
omului.

Pentru realizarea unor întreprin
deri complet automatizate, prin in
troducerea sistemelor computerizate 
de dirijare directă a proceselor de 
producție, institutul nostru a inițiat 
un complex de acțiuni din care au 
rezultat mai multe programe-cadru 
de cercetare-dezvoltare. în acest 
sens, iată și cîteva rezultate concre
te : elaborarea de noi tehnologii de 
grup, realizarea de module, secții și 
sisteme flexibile de fabricație, robo
tizarea și transportul automat, ela
borarea de sisteme complexe de 
software.

■ în privința mașinilor-uneite pro- 
priu-zise, cercetările sînt orientate în 
direcția creării unor structuri noi 
care să implice consumuri mai re
duse de materiale și energie, lanțuri 
cinematice simplificate, de mare ran
dament și cu o comportare dinami
că, ce permite regimuri de lucru 
foarte severe, o mare siguranță în 
funcționare și o precizie de lucru ri
dicată.

în concordantă cu direcțiile de 
dezvoltare stabilite de documentele 
Congresului al XÎII-lea al partidu
lui pentru sectorul nostru de activi
tate, specialiștii din cercetare vor 
contribui la realizarea tipurilor de 
bază de mașini-unelte cu un grad 
ridicat de precizie și automatizare, 
a unor linii automate, echipamente 
și instâlații complexe complet auto-' 
matizate, competitive, la nivelul ce
lor mai înalte performanțe ale teh
nicii mondiale. în același timp, cer
cetătorii vor contribui la înnoirea 
utilajelor și instalațiilor de automa
tizare din unitățile industriale vechi, 
inclusiv la modernizarea și extinde
rea gamelor de produse din progra
mul de fabricație curentă. Specialiș
tii din institutul nostru sînt hotăriți 
să acționeze în așa fel încit să con
tribuie la creșterea performanțelor, 
a calității produselor noastre, încor
porând cele mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii în tot ce realizăm, 
pentru a contribui la edificarea so
cietății noastre socialiste multilateral 
dezvoltate.

Draga ATANASIU 
secretar științific 
la Institutul central pentru 
construcții de mașini - București

REFOLOSIREA

r • --- ----------- NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
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Șl REFOLOSIT ÎN ECONOMIE

Pornind de la unele neajunsuri constatate in magazine privind re
cuperarea ambalajelor de sticlă de la populație, fapte pe care le-am 
consemnat la timpul potrivit, ziarul nostru a publicat in „Scinteia" din 
6 iulie a.c. punctul de vedere al Ministerului Comerțului Interior, cu 
precizări și referiri amănunțite la normele care reglementează diferitele 
aspecte ale problemei aflate în discuție, apreciindu-se că există con
diții ca această activitate de larg interes cetățenesc și economic să se 
desfășoare normal pe viitor.

Intr-adevăr, măsurile anunțate au determinat îndreptarea unor stări 
de lucruri negative, resimțindu-se în multe locuri o creștere a recep
tivității față de problema respectivă. Cu toate acestea, au continuat să 
sosească la redacție numeroase scrisori — și din Capitală și din alte 
localități din țară —■ în care ne sînt semnalate abateri de la normele 
și precizările făcute de M.C.I., motiv pentru care, împreună cu repre
zentanți ai Inspectoratului general comercial de stat și ai inspectora
telor județene, redactori și corespondenți ai „Scînteii" s-au deplasat pe 
teren, pe urmele unora dintre scrisori. Redăm, în continuare, consta
tările făcute la fața locului.

afișeze vizibil. In toate magazinele, 
condițiile în care se pot recupera 
ambalajele de sticlă de la popu
lație. S-ar evita astfel arbitrariui, 
discuțiile ce apar frecvent pe aceas
tă temă între vînzători și cumpă
rători.

Totodată, pornind de la capacita
tea de depozitare a fiecărui maga
zin, de la rulajul său, ar trebui să 
se stabilească disținct sarcinile de 
plan privind recuperarea ambalaje
lor — în vederea cointeresării per
sonalului de servire. Nu așa cum 
am întilnit la unitatea de ape mi
nerale nr. 233 din str. Prundeni nr.

(far into prezenta
pretinde să Ie plătesc bacșiș 
de lei pentru 
sticle goale și 
navetă."

Am spus că 
pentru că, pe . ___,
noi n-am constatat direct asemenea 
fapte, dar un lucru cert de care 
ne-am putut convinge în multe locuri 
este faptul că sînt încă numeroase 
cazurile in care activitatea de re
cuperare a sticlelor și borcanelor 
este influențată negativ de anomalii
le din transport. La un alt centru, 
nr. 330 din Piața Sudului — spe
cializat tot în achiziționarea de sticle

....... 25
fiecare box-palet cu 
1 leu pentru fiecare
este un caz-limită 

timpul documentării,

în practica unor unități comerciale

Criteriile de eficiență eco
nomică insuficient luate în 
considerare. AProaPe un mil5ard 
lei valorează planul de investiții pe 
acest an la Termocentrala Suceava. 
Ponderea o reprezintă valoarea echi
pamentelor și instalațiilor. Cum sint 
utilizate aceste importante resurse 
financiare 7 Datorită atit neasigură- 
rii la termen a unor fronturi de 
montaj de către antreprenorul ge
neral, cît și nepreluării utilajelor cu 
ritmicitate la montaj, de către bri
găzile de montori, stocul este mare, 
fapt ce determină, in primul rînd 
imobilizarea unor serioase fonduri, 
precum și greutăți în depozitarea și 
conservarea echipamentelor. Iată, de 
altfel, o situație edificatoare în acest 
sens.

Simple abateri disciplina*
|.g 2 Primul popas îl facem în Ca
pitală, la magazinul BIG din car
tierul Berceni. în scrisoarea sa, pro
fesorul Marius Bărbulescu ne Besiza 

. că la această unitate se primesc cu 
mare greutate sticlele goale. „în 
unele zile se primesc doar sticle de 
jumătate de litru, in alte zile doar 
sticle de un litru. ...Dacă vrei să 
sesizezi abaterile lucrătorilor maga
zinului. ești tratat cu ironie, insul
tat" — se spunea în încheierea scri
sorii.

La fața locului, în calitate de 
clienți, încercăm să vindem mai 
multe sticle și borcane. La raionul 
de băuturi ne sînt „alese" din saco
șă doar cîteva tipuri de sticlă, res
tul — „încercați la raionul cu auto
servire". Aici, o nouă triere : ni se 
iau doar borcanele ; „sticlele de 

. suc de roșii și borcanele de roșii 
in bulion nu le primim" — ni se 
spune.

— De ce nu se respectă prevede
rile Decretului 146/1980 privind re
cuperarea ambalajelor de sticlă de 
la populație 7 — este întrebat Marin 
Boaldă, șeful unității, de către in
spectorul care ne însoțea.

— I-am tot atenționat pe lucrători, 
dar nu reușesc să fac ordine...

Că acolo unde există interes și 
preocupare activitatea se desfășoa
ră normal, fără probleme, ne-a do
vedit-o unitatea învecinată cu

BIG-ul din Berceni — alimentara 
cu autoservire nr. 34. Aici, fără nici 
o șicană, ne-au fost primite și sti
clele și borcanele (aceleași ca la 
BIG). Deci 
a putut să 
de vînzare 
invitat să 
de client.

se poate. Lucru de care 
se convingă și șeful sălii 
de la BIG. pe care l-am 
ne însoțească în calitate

Normative obligatorii a- 
plicate... facultativ. E adevărat, 
uneori starea de indisciplină a lu
crătorilor din comerț este alimenta
tă și de unele imperfecțiuni orga
nizatorice, de insuficienta atenție 
acordată problemei recuperării am
balajelor de sticlă de către factorii 
de răspundere 
coordonatoare, 
matie întrucît 
pentru toate 
în care să se 
de recuperare. Sint magazine care 
dispun de condiții să primească am
balaje doar la schimb, altele în toate 
cele trei forme prevăzute de lege 
(la schimb, contra mărfii sau contra 
numerar). Or. ar fi trebuit ca. por
nind de la condițiile de depozitare 
specifice fiecărui magazin, de la baza 
materială existentă, 
coordonatoare să 
exactitate, pentru 
parte, ce anume 
primite șl în ce 
funcție de măsurile stabilite să

din întreprinderile 
Facem această afir- 
nu s-au stabilit încă 
magazinele condițiile 
desfășoare activitatea

întreprinderile 
stabilească 

fiecare magazin 
ambalaje pot 
condiții. Iar

cu 
în 
fi 
In 
se

Ancheta „Scînteii"
pe urmele scrisorilor primite la redacție

16 (aparținînd de 
planul lunar 
nediferențiat 
pentru care 
preocupă (și 
că nivelul 
activitatea de vînzare a produselor 
cu cea de recuperare a ambalajelor, 
ci axîndu-se mai mult pe prima 
latură — mai exact, vînzînd, cu 
prioritate, diverse băuturi alcoolice. 
Aceasta în detrimentul cumpărăto
rilor, cărora li se refuză (cum ni s-a 
întîmplat și nouă cu ocazia raidu
lui) primirea ambalajelor de sticlă.

O serioasă piedică — 
transportul. IncePem analiza 
acestei probleme cu un caz-limită. 
La centrul nr. 34 din cartierul Ra
hova, specializat in colectarea sticle
lor și borcanelor de la populație — 
unde am găsit ambalaje neridicate 
din toamna anului trecut, lncît ac
tivitatea de primire a sticlelor și 
borcanelor de la cetățeni este sistată 
aici incă din luna mai — respon
sabilul Constantin Chiriță ne-a făcut 
următoarea declarație : „De luni de 
zile mă tot rog de șoferi să-mi ia 
ambalajele, dar fără folos. Mi se

I.C.L. 5), unde 
este transmis „global", 
pe activități. Motiv 
personalul unității se 
reușește) să depășeas- 

planificat, nu îmbinînd

și borcane goale de la populație — 
nu se primea de asemenea nici un 
fel de ambalaj de Ia cetățeni. 
Cauza : unitatea era blocată cu sti
cle și borcane neridicate. „Așa pă
țesc mereu, ne spune Mircea Dincă, 
responsabilul centrului. Dau tele
foane la depozit, la serviciul co
mercial al întreprinderii, dar eu sun, 
eu aud. Nimeni nu vine să ridice 
ambalajele colectate de la popu
lație. încit mai mult stau cu uni
tatea închisă decît deschisă."

Asemenea anomalii nu le semna
lăm pentru prima dată. Faptul că 
ele persistă, că nu s-au luat mă
suri pentru eliminarea lor, denotă 
dezinteresul celor puși — și obligați 
— să facă ordine in această proble
mă. Avem în vedere, in principal, 
aparatul serviciilor comerciale și 
conducerile întreprinderilor comer
ciale. Nu e vorba de a se afecta un 
parc specia] de mașini pentru a 
căra ambalajele din magazine, ci de 
a folosi rațional — așa cum pre
vede legea — mijloacele de trans
port existente, prin generalizarea 
transportului In sistemul plin-plin. 
Or, din lipsă de control, mulți șo
feri vin, descarcă marfa In magazi
ne și refuză să ia ambalajele — fie

din magazine, fie din centrele de 
colectare aflate în apropiere.

Spre deosebire de cei ce lucrează 
în centrele de colectare, responsabi
lii de magazine par oarecum avan
tajați în relațiile cu șoferii de pe 
mașinile care-i aprovizionează. In 
sensul că, atunci cind li se aduce 
marfa în magazine, au dreptul să 
noteze pe foile de parcurs ale șofe
rilor dacă aceștia refuză să ridice 
ambalajele goale. Cu ce efect însă ?

— în nici un caz efectul nu este 
cel așteptat, acela de a-i ordona pe 
șoferi, ne spune Florica Constanti- 
nescu, responsabila unității C 3 din 
cartierul Drumul Taberei. Dacă 
cumva îndrăznești să faci asemenea 
notații, riști ca cei în cauză să te 
ocolească pe viitor. Nu numai că 
nu-ți iau ambalajele goale, dar nici 
nu-ți mai aduc marfă.

Pe parcursul Întregii documentări 
ne-am putut convinge că dezordinea 
din transporturi (problemă asupra 
căreia vom reveni cu alt prilej, 
făcînd o investigație specială pe a- 
ceastă temă) constituie cauza-cauze- 
lor multora din actualele deficiențe

din activitatea de colectare a amba
lajelor de sticlă de la populație. 
Profitînd de lipsa de control a șefi
lor de garaje, a conducerilor de în
treprinderi comerciale, /șoferii și 
delegații de pe mașini transportă ce 
vor și cind vor. Iată de ce, afirmația 
de mai sus, că transportul repre
zintă o serioasă piedică în de
rularea activității de colectare a am
balajelor de sticlă de la populație 
va trebui să constituie un subiect 
spre care organele în drept să-și în
drepte, cu prioritate, atenția.

...Relatări și pozitive și critice pe 
tema colectării ambalajelor de sticlă 
de la populație ne-au sosit șl din 
provincie, de la corespondenții noș
tri județeni, care au cercetat la fața 
locului scrisorile primite la redac
ție. Apreciind ceea ce este bun, 
vrem să credem, că șe va acționa 
cu fermitate, în continuare, pentru 
ca, pretutindeni, să fie eliminate a- 
baterile de la normele legale din ac
tivitatea de recuperare a ambalaje
lor de sticlă de la populație.

In loc de post-scriptum

Mihai IONESCU

OGLINDA CARE ACUZA
Jurnalul cumpărătorului din ma

gazinul BIG Berceni — plin de 
sesizări pe tema recuperării am
balajelor de sticlă — este o oglindă 
fidelă a stării de indisciplină de 
aici. Aproape in fiecare zi 
scrise în acest jurnal tot 
reclamații — în realitate 
întilhit 2 (două) jurnale, 
contrară prevederilor legale. Faptul 
că uneori se ajunge pină la jigni
rea cumpărătorilor, pină la acte de 
huliganism — cum o dovedesc re- 
clamațiile oamenilor și cum s-a 
confirmat și printr-o anchetă or
donată de organele municipalității 
(s-a mers pînă acolo incit unui ce
tățean care a vrut să reclame lipsa 
de organizare In colectarea amba
lajelor 1 s-a agățat pe spate un

sint în- 
felu! de 
aici am 
practică

bilet jignitor, injurios) — denotă 
spiritul rudimentar, contrar celor 
mai elementare cerințe de bun 
simt în care este concepută de 
către unii, lucrători din această u- 
nitate comercială răspunderea față 
de meseria pe care o practică. A- 
semenea gesturi incredibile sint in
compatibile cu calitatea de lucră
tor intr-o unitate publică, respon
sabilitatea producerii lor revenind 
deopotrivă celor ce le săvîrșesc și 
factorilor de conducere din unita
te, care ar fi trebuit să vegheze la 
întronarea și menținerea unei dis
cipline ferme, la respectarea regu
lilor unui comerț onest, civilizat. 
Situația întilnită obligă, așadar, la 
o analiză atentă a faptelor și, pe 
baza concluziilor, la măsuri cores
punzătoare.
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Tovarășului DESMOND HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

GEORGETOWN
Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Coopera

tiste Guyana, vă adresez călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de succes, iar poporului guyanez prieten prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

RECOLTAREA, TRANSPORTUL 
Șl DEPOZITAREA FURAIELOR

BRAȘOV:

SUB SEMNUL UNEI COLABORĂRIRODNICE, PRIETENEȘTI
Excelenței Sale

Domnului VICTOR PAZ ESTENSSORO
Președintele Republicii Bolivia

LA PAZ
Cu prilejul alegerii si instalării dumneavoastră in înalta funcție de pre-, 

ședințe al Republicii Bolivia, vă adresez călduroase felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de succes, iar poporului bolivian prieten prosperitate 
șl pace.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-boliviene vor continua sa se 
dezvolte, în folosul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere. îmi face o deose
bită plăcere să vă adresez cordiale felicitări, ani mulți de viață, deplină să
nătate și fericire, precum și noi succese poporului pakistanez prieten pe 
calea dezvoltării sale independente, a progresului și prosperității.

Acordînd o deosebită prețuire contribuției dumneavoastră personale la 
Întărirea colaborării rodnice dintre țările noastre. îmi exprim convingerea că 
raporturile româno-pakistaneze se vor dezvolta tot mai mult în viitor in spi
ritul convorbirilor dintre noi și al înțelegerilor la care am ajuns împreună, 
spre binele popoarelor noastre prietene și în interesul cauzei generale a pă
cii, înțelegerii și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în colecția „Din gîndirea social-politică 

a președintelui României, NICOLAE CEAUȘESCU",

TELEGRAMĂ

în Editura politică a apărut, în limba germană, volumul 

„DREPTURILE OMULUI 
IN LUMEA CONTEMPORANĂ"

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
o telegramă tovarășului Hamilton 
Green, prim-ministru al Republicii

Cronica zilei
Luni au avut Ioc la București 

convorbiri Intre ministrul afacerilor 
externe, Ștefan Andrei, și ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocratice Somalia, Abdurrahman 
Jama Barre, aflat în vizită oficială 
In țara noastră.

Cei doi miniștri au analizat stadiul 
relațiilor româno-somaleze pe plan 
politic, economic și în alte domenii 
de interes reciproc. O atenție deo
sebită a fost acordată măsurilor ce 
se impun pentru dezvoltarea în con
tinuare a cooperării economice, a 
schimburilor comerciale, în spiritul 
celor convenite cu prilejul dialogu
lui la cel mai înalt nivel. De aseme
nea, s-a procedat la un schimb de 
păreri cu privire la actuala situația 
politică internațională.

Adunări festive cu prilejul 
„Zilei brigadierilor"

Cu prilejul „Zilei brigadierilor", la 
Drobeta-Tumu Severin a avut loc, 
duminică, o adunare festivă la care 
au luat parte tineri brigadieri, re
prezentanți ai C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist, ai organelor loca
le de partid și de stat, ai unor minis
tere. instituții centrale și unități eco
nomice, foști brigadieri.

în cadrul adunării au fost evocate 
bogatele tradiții ale muncii patrio
tice în țara noastră, dăruirea și ab
negația cu care tinerii de pe tot cu
prinsul patriei au răspuns la chema
rea partidului de a-și consacra efor
turile, aptitudinile și priceperea pen
tru realizarea unor importante obiec
tive economice și social-culturale. în 
același timp, s-a relevat faptul că, în 
perioada inaugurată de istoricul Con
gres al IX-lea al P.C.R., activitatea 
de muncă patriotică a căpătat noi di
mensiuni, datorită concepției nova
toare, profund științifice a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind partici
parea largă a tineretului la măreața

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 august, ora 20—16 august, 
ora 20. în țară : Vreme călduroasă, în
deosebi In sudul tării. Cerul va fl va
riabil. Izolat vor cădea ploi sub formă

cinema
• Pas în doi s SCALA (11 03 72) —
9,15; 11,30; 14,15; 16,30, VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Tineretul României socialisto,: 
SCALA — 19. POPULAR (35 15 17) — 
17: 10
• Actorul șl sălbaticii : STUDIO 
(59 53 15) — 9: 12; 15; 18
• Masca de argint : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
O Nemuritorii : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 19.30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15, ARTA 
(213186) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,45
• Cei mai frumoși 20 de ani — 
EPOCA CEAUȘESCU : COTROCENI 
— 17: 19, PACEA — 17: 19
A Stejar — extremă urgență : PA
CEA (71 30 85) — 15
• Secretul lui Bachus : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Primăvară pentru o oră — 9; 11; 

Cooperatiste Guyana, prin care îi 
adresează, cu prilejul preluării func
ției de prim-ministru, sincere felici
tări, împreună cu cele mai bune 
urări de succes.

La convorbiri a participat 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Seara, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Andrei, a oferit un dineu in 
onoarea oaspetelui.

în aceeași zi, oaspetele a avut o 
întrevedere cu Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Au fost abordate unele aspecte 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice româno-somaleze, în dome
nii de interes comun, lărgirea și di
versificarea schimburilor comerciale 
bilaterale, reciproc avantajoase.

(Agerpres)

operă de edificare a socialismului și 
comunismului pe pămintul românesc.

Făcînd bilanțul activității desfășu
rate pe șantierele naționale ale tine
retului, participanții la adunare au 
dat expresie, totodată, hotărârii ti
nerei generații de a face totul pen
tru a-și aduce o contribuție tot mai 
mare la transpunerea în viață a o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., pentru înflorirea 
multilaterală a scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.

în încheierea adunării festive a 
fost adresată o telegramă tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

★
Cu prilejul „Zilei brigadierilor" au 

avut loc adunări festive de bilanț în 
toate șantierele naționale ale tine
retului organizate la unele din cele 
mai importante obiective de investi
ții ale economiei naționale.

de averse. Ia sflrșltul intervalului, în 
nordul șl vestul țării. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 12 și 22 
de grade, iar cele maxime între 27 șl 
37 de grade. In București : Vreme 
călduroasă, cu cerul variabil. Vint slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 18 și 20 de grade, 
iar cele maxime intre 34 șl 36 de 
grade.

13; 15, Ciuleandra — 16,30; 19; DOI
NA (16 35 38)
• Urmărit: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11: 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Legenda dragostei : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 12; 16; 19
• Așa bunic, așa nepot : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14; 16; 18
• Secretul Apolloniel : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Joe Limonadă : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19,30, Ia grădină — 20,45, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17;
19. GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Paloș contra paloș : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 17,45; 20
• Doctorițele : MIORIȚA (14 27 14) — 
9: 11; 13; 15; 17: 19
C Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20 
O Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15.30: 18,30
• Filiera I : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.45
0 Toată lumea este a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,45; 
18,45. FAVORIT (54 31 70) — 9; 12; 16; 
19. GLORIA (47 46 75) — 9,15; 12,15; 
15,45; 18,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12; 16; 19
0 Clinele electronic : TIMPURI NOI

Rezultate care demonstrează că se
Mulți ani la rînd, In fiecare iarnă, 

numeroase unități agricole din ju
dețul Brașov cumpărau cantități mari 
de fîn pentru care cheltuiau mili
oane de lei. întrucit furajele res
pective erau destinate mai mult asi
gurării rațiilor de întreținere, pro
ducția de lapte s-a menținut la un 
nivel scăzut. Ce întreprind organele 
agricole pentru a nu se mai repeta 
asemenea situații ? Am adresat a- 
ceastă întrebare inginerului Victor 
Popescu, director cu problemele zoo
tehnice în cadrul direcției agricole 
județene. „în acest an, strîngerea și 
depozitarea furajelor au fost organi
zate mai bine — ne spune directo
rul. Cositul fînețelor este pe termi
nate. De asemenea, s-au realizat 
125 000 tone furaje însilozate, față 
de numai 68 000 tone la aceeași dată 
din anul 1984. Măsurile inițiate în 
ultimele zile de comitetul județean 
de partid ne dau garanția că vom 
avea mai multe furaje".

Am reținut că recoltarea finețelor 
este pe terminate. Dar din datele 
furnizate de direcția agricolă rezul
tă că pînă la începutul acestei săp- 
tămîni s-au asigurat, pe ansamblul 
județului, 80 281 tone fîn, față de un 
necesar de 120 722 tone, deci 66,5 la 
sută. în timp ce unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Recea și-au 
asigurat 6 075 tone fîn, cu 428 tone 
peste prevederi, cele din consiliul 
agroindustrial Voila au strins doar 
6 629 tone, față de 9 663 tone nece
sare. • De ce cantități mai mici față 
de cele prevăzute ? La această 
întrebare am căutat răspuns in rai
dul întreprins prin citeva unități a- 
gricole. Am aflat că, în condițiile din 
această vară, în județul Brașov, din 
cauza ploilor, o bună perioadă de 
timp nu s-a putut realiza fîn de ca
litate bună. De aceea s-a trecut la 
însilozarea furajelor. Așa s-a proce
dat în cooperativele agricole din

MARAMUREȘ: Nu în căpițes ci în fina re!
Anul acesta, în județul Maramureș, 

din cauza condițiilor climatice deo
sebite, s-a scurtat perioada favorabi
lă recoltării furajelor. Acum însă 
timpul este excepțional de frumos, 
ceea ce permite obținerea unui fîn 
de bună calitate. Tocmai de aceea, 
în toate unitățile agricole, principa
lele lucrări la care au fost mobilizați 
oamenii sînt recoltarea și transpor
tul furajelor la fermele zootehnice. 
Experiența a numeroase cooperative 
agricole din județ a demonstrat că 
depozitarea imediată și în condiții 
bune a finului în apropierea locului 
de consum constituie un important 
factor de sporire a producției zooteh- 

Inice. De mai mulți ani, în fiecare 
vară, președinții unor cooperative 
agricole din zonele de deal promit 
că nu vor mai lăsa pe cîmp nici o 
claie de fin, totul va fi transportat 
pînă la venirea timpului rece.

Cum se onorează acum această 
promisiune ? Din nou se semnalează 
un mare decalaj între cantitatea de 

J fîn recoltată și cea ajunsă în fermele 
zootehnice. Pînă la 12 august, pe ju
deț, fînețele naturale au fost recol
tate în proporție de 93 la sută și s-a 
depozitat 60 la sută din cantitatea 
prevăzută de fîn.

Pe o vreme frumoasă cum este 
aceasta, transportul finului cu ate
lajele ori cu mijloacele mecanice se 
face ușor, rapid și fără risipă. Așa 
s-a procedat la cooperativa agricolă 
din Satulung, unde s-au asigurat, în 
proporții ridicate față de plan, toate 
sortimentele de furaje. „Noi consi
derăm încheiată sarcina celor Ce se 
ocupă de producerea furajelor doar 
atunci cind fînul este depozitat" — 
ne spune șeful fermei zootehnice, 
Nicolae Stanciu. Așa se face că la 
această unitate acum sînt depozitate 
700 tone de fîn din 910, cît prevede 
programul. Cîmpul a fost curățat de

ALEXANDRIA: O modernă 
bază de agrement

în zona de vest a municipiului 
Alexandria, într-un frumos cadru 
natural, a fost pusă la dispoziția 
cetățenilor o modernă bază de a- 
grement. S-au amenajat aici un 
ștrand cu toate utilitățile necesare, 
terenuri de sport, locuri speciale 
de joacă pentru copii. în imediata 
apropiere a bazei de agrement s-a 
amenajat un parc. Marea majori
tate a lucrărilor au fost efectuate 
prin munca patriotică a cetățenilor 
municipiului, o contribuție deose
bită aducînd-o colectivul întreprin
derii mecanice Islaz. (Stan Ștefan).

t V
30,00 Telejurnal • In întâmpinarea zi

lei de 23 August
30,20 Actualitatea în economie. De pe 

frontul muncii — în cinstea ma
rii sărbători

20,33 Teatru TV. „La porțile Severlnu- 
lul“. Scenariu pentru televiziune 
de Dan Tărchilă, după romanul 
lui Ion Grecea

31.50 Telejurnal

(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20 
e Yankeii : FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 12; 16; 19, la grădină — 20,45 
0 Cursa infernală : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20. AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Superman : UNION (13 49 04) — 
10: 13: 16; 19, FERENTARI (80 49 85) 
— 9; 12; 16; 19, MUNCA (21 50 97) — 
15.30: 19
O Atenție Ia Pană de vultur : VIITO
RUL (10 67 40) — lâ: 17; 19, FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19

teatre 

Rișnov, Cristian, Codlea, Ghimbav, 
Stupini și alte unități. Aceasta ex
plică de ce a rezultat mai puțin fîn. 
Dar chiar și în aceste condiții, bunii 
gospodari au știut cum să acționeze 
pentru a face fin de bună calitate. 
Cooperatorii din orașul Codlea, de 
exemplu, au reușit să-și asigure pînă 
acum 1 140 tone fin, cu 30 tone pes
te necesar. La această cantitate se va 
adăuga finul provenit din coasa a 
doua, respectiv, otava. Cooperativa 
agricolă Hîrseni și-a asigurat deja 
1 827 tone fîn, cu peste 200 tone mai 
mult decît și-a propus. Unitățile a- 
gricole din 'consiliul agroindustrial 
Recea, situate la poalele munților 
Făgăraș, intr-o zonă mai rece, au 
depozitat pînă acum 5 857 tone fin, 
atît cit își stabiliseră.

în numeroase unități, deși supra
fețele de finețe naturale sînt redu
se, prin diferite mijloace s-au asigu
rat cantități apreciabile de fin.. Este 
cazul cooperativei agricole Cristian, 
unitate care nu are decît 21 hectare 
fineață naturală ce se pășunează. 
Pînă în prezent 'aici s-au strins 700 
tone fîn, din care 320 tone fîn de 
trifoliene. La acestea se adaugă 1 300 
tone furaje însilozate. Cum ? „Noi 
am gospodărit bine cele 180 hectare 
cultivate cu furaje — ne spune Ion 
Șoană, președintele cooperativei. Am 
orgațiizat pășunatul rațional și fer
tilizarea pășunii. în acest fel, masa 
verde de pe o anumită suprafață am 
transformat-o în fîn. Apoi am pre
luat anumite suprafețe de finețe de 
la unele unități cărora acestea le pri
soseau. Buna întreținere a fînețelor, 
recoltarea în timpul optim a masei 
verzi ne-au permis ca unele supra
fețe să le cosim a doua oară".

în contrast cu cele arătate, în alta 
unități agricole s-a manifestat o 
insuficientă preocupare din partea 
cadrelor de conducere și specialiști
lor pentru strîngerea și depozitarea 

paie și de alte resturi vegetale, lnsi- 
lozîndu-se 1 450 tone de furaje.

Parcurgînd terenurile unor unități 
agricole cooperatiste din zona de 
deal, am constatat că pe cîmp se 
află mari cantități de fîn în căpițe, 
pe care oricînd ploaia le poate de
grada. De exemplu, la Boiu Mare se 
află, în căpițe, 280 tone de fîn. Dacă 
în perioada ploilor a fost o măsură 
chibzuită așezarea finului Insuficient 
uscat pe cele 3 000 de clincera, 
cum ne explica șeful fermei zooteh
nice. Vasile Topan, acum, .lăsarea în 
continuare a furajelor pe pajiște în
seamnă risipă prin degradare și prin 
acoperirea unei suprafețe din teren 
pe care nu mai crește iarba.

Strădania unor unități agricole din' 
consiliul agroindustrial Șomcuta Mare 
de a-și asigura furaje din abundență, 
spre a nu mai fi nevoite, ca în iar

Mandatul responsabilității obștești
(Urmare din pag. I) 
tatea trebuie să se manifeste in 
timp optim, să se dovedească ope
rativă. Cu cît se realizează mai 
prompt obiectivele propuse, cu atît 
se va dovedi și conlucrarea mai 
eficientă. Departe de a epuiza tră
săturile unei bune conlucrări între 
organele locale ale puterii de stat 
și cetățeni, încheiem această enu
merare parțială cu o caracteristică 
de la sine înțeleasă și întru totul 
corespunzătoare conținutului și 
esenței democrației muncitorești 
revoluționare. Este vorba de caracte
rul reciproc al conlucrării, respectiv 
în manifestarea deplinei receptivi
tăți atît din partea consiliilor popu
lare față de propunerile și opiniile 
cetățenilor, cît și din partea cetățe
nilor față de chemările și solicitările 
formulate de consiliile populare.

Practica dovedește că cele mai 
bune rezultate sînt obținute de acele 
organe locale care folosesc cit mai 
frecvent și deplin căile de asigurars 
a conlucrării strînse cu cetățenii. 
E vorba de căile specifice, instituite 
în mod expres prin lege sau prin 
măsuri organizatorice și politice de 
garantare a legăturii cu masele — 
rezolvarea scrisorilor și audiențelor, 
„Tribuna democrației" ș. a. — din
tre care unele modalități — cum ar 
fi adunările cetățenești — sînt pro
prii consiliilor populare ; este vorba, 
în același timp, de posibilitățile 
suple, diverse oferite de activitatea 
curentă ; a devenit răspîndită ex
presia „la consiliul popular ușile sînt 
permanent deschise", prin care se 
înțelege o stare de receptivitate 
reală și permanentă a activului in
stituției respective. De asemenea, 
consiliile populare dispun și de 
existența unui foarte larg și divers 
activ obștesc, de numeroase orga
nisme obștești menite tocmai să asi
gure în mod continuu și cu folos 
conlucrarea cu cetățenii. Rolul prin
cipal îl au, desigur, deputății, dar 
acestora li se adaugă comitetele de 
cetățeni, comitetele asociațiilor de 
locatari ș.a.

Dar și mai importantă, cu și mal 
mare influență asupra încrederii ce
tățenilor în reprezentanții lor, este 
prezența sistematică a activiștilor 
de stat în mijlocul oamenilor, la 
locul de muncă și de viață, în locu
rile de care se leagă înfăptuirea 
unui deziderat sau altul. Nici un 

putea mai mult!
furajelor. La cooperativa agricolă 
Zămești, pe baza suprafețelor de pa
jiști care există și a unei evaluări 
modeste, conducerea cooperativei 
și-a propus să asigure, în acest an, 
1 278 tone fîn. cu 650 tone peste ne
cesar. Or, pină la această dată a 
realizat abia 180 tone. De ce ? Pentru 
că circa 145 hectare nu au fost nici 
măcar cosite, iar pe o altă suprafa
ță finul se mai afla, la data docu
mentării, in căpițe. Și la cooperativa 
agricolă din Ucea de Jos, din nece
sarul de 1 342 tone fîn s-au realizat 
doar vreo 800 tone. Și aici mai bine 
de 100 hectare erau necosite.

Cu puțin timp în urmă, comitetul 
județean de partid a inițiat măsuri 
ferme, care să ducă la impulsionarea 
lucrărilor de recoltare și depozitare 
a furajelor. S-a hotărât să fie adu
nate toate plantele care pot fi folo
site in hrana animalelor. Se urmă
rește, în principal, strîngerea ierbu
rilor de pe marginea drumurilor, a 
liniilor de cale ferată, de pe locurile 
virane. Și toate acestea, concomitent 
cu mobilizarea tuturor sătenilor apți 
de muncă la cosit, uscat și la trans
portul furajelor. Totodată, au fost 
inițiate măsuri care să asigure o 
bază furajeră mai consistentă pen
tru anii următori, cum ar fi dubla
rea suprafeței cultivate cu trifoliene. 
în acest scop, se urmărește ca fie
care unitate agricolă să-și asigure 
sămînța necesară de trifoliene.

Neîndoios, in asigurarea unei 
baze furajere corespunzătoare efec
tivelor de animale, ceva a început 
să se schimbe în bine și în județul 
Brașov. Trebuie acționat pentru a 
continua intens strîngerea și trans
portul furajelor, astfel încît la un 
număr sporit de animale să se asi
gure mai multe tone de fîn.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

na anului trecut, să le cumpere, 
trebuie întărită acum prin grija de a 
nu lăsa pe cîmp, pînă Ia sosirea 
ploilor, finul strins cu atîta trudă. La 
Șomcuta Mare se aflau în această si
tuație circa 400 tone de fîn, iar la 
Mesteacăn — peste 300 tone. De ase
menea, la Prislop se desfășoară prea 
încet transportul furajelor la ferme, 
deși se știe că aici această lucrare nu 
se poate face in condiții bune decît 
pe timp frumos. Președinții de 
cooperative agricole, specialiștii și 
primarii cu care am stat de vorbă in 
acest raid și-au exprimat hotărîrea 
de a nu mai amina transportul finu
lui. Promisiune care trebuie însă șl 
îndeplinită. '

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

prilej nu trebuie evitat dacă oferă 
posibilitatea cunoașterii sugestiilor 
sau opiniilor cetățenilor. . ori a cu
noașterii de către cetățeni a pre
ocupărilor și sarcinilor din acea pe
rioadă a consiliului popular. Și, din 
acest punct de vedere, experiența 
consiliilor populare fruntașe inclu
de, printre modalitățile conlucrării 
cu cetățenii, folosirea celor mai di
ferite ocazii, unele chiar legate de 
un scop aparent diferit ; la o pri
vire mai atentă se confirmă însă că 
— spre exemplu — expunerea unei 
machete de sistematizare, o consfă
tuire tematică, anumite campanii — 
chiar de mobilizare la efectuarea lu
crărilor agricole, de prestare a lu
crărilor gospodărești, de încheiere a 
contractelor pentru produse agro- 
alimentare — constituie tot atîtea 
prilejuri de întărire a conlucrării 
consiliilor populare cu cetățenii.

Convingerea că la temelia întregii 
activități desfășurate de consiliile 
populare trebuie să se afle legătura 
lor rodnică și permanentă cu masa 
largă a tuturor locuitorilor este 
cu atît mai nestrămutată cu 
cît această cerință caracterizează 
stilul de muncă al tuturor institu
țiilor și organismelor democrației 
noastre muncitorești revoluționare. 
De aceea trebuie însușită și apli
cată în toată profunzimea ei indica
ția subliniată în dese ocazii de to
varășul Nicolae Ceaușescu și reluată 
nu de mult cu următoarele cuvinte: 
„Vom porni neabătut de Ia faptul 
că este necesar să asigurăm o strin- 
să conlucrare între organele de stat 
și noile organisme ale democrației, 
în așa fel incit masele populare să 
poată participa tot mai larg la adop
tarea și înfăptuirea tuturor hotărîri- 
lor privind dezvoltarea patriei noas
tre". Aplicarea întocmai a acestei 
indicații constituie premisa funda
mentală a unei activități cit mai 
fructuoase în folosul dezvoltării, al 
înfloririi tuturor județelor și locali
tăților.

Desigur, Congresul al IlI-lea al 
consiliilor populare — care în țoale 
județele este intimpinat cu noi ac
țiuni și noi succese în munca orga
nelor locale ale puterii de stat — va 
oferi prilejul unui rodnic schimb de 
experiență și sub acest aspect esen
țial pentru activitatea lor : legătura 
și conlucrarea strînsă, permanentă 
cu cetățenii și pentru cetățeni.

Se împlinesc 40 de ani de cind. In 
baza unei înțelegeri reciproce, au 
fost restabilite relațiile diplomatice 
dintre România și Polonia, eveni
ment de mare însemnătate pentru 
cele două țări și popoare, care a dus 
la aprofundarea prieteniei și dezvol
tarea puternică a colaborării multi
laterale dintre ele. Survenind la 
citeva luni după înfrîngerea fascis
mului și instaurarea puterii demo- 
crat-populare în cele două țări, actul 
aniversat astăzi a dat expresie voin
ței comune a popoarelor român și 
polonez de a conlucra strins pentru 
înfăptuirea operei revoluționare de 
edificare a orînduirii socialiste, ca 
și pe plan internațional, în' efortul 
pentru securitate și pace în Europa 
și în întreaga lume.

Și-au găsit, astfel, o continuare 
superioară, în noile condiții istorice, 
legăturile tradiționale de prietenie și 
solidaritate dintre cele două popoa
re, dintre forțele lor progresiste, re
voluționare, care s-au întrajutorat 
adesea în lupta pentru înlăturarea 
dominației străine, pentru libertate 
și independentă națională, împotriva 
imperialismului și fascismului, pen
tru eliberare națională și socială. Cu 
putere s-a exprimat această solida
ritate în momen
tele de grea 
răscruce pentru 
poporul polonez, 
cind Partidul Co
munist Român, 
toate forțele de
mocratice și pro- 
gresiste din 
România și-au 
ridicat cu tărie 
glasul de con
damnare a agre
siunii Germaniei 
hitleriste împo
triva națiunii po
loneze. După cum este știut, po
porul român a oferit o caldă ospita
litate zecilor de mii de militari și 
civili polonezi care s-au refugiat în 
România în acea perioadă de res
triște, acordîndu-Ie asistența nece
sară pentru a se putea regrupa și în
cadra în lupta de rezistență națio
nală împotriva cotropitorilor naziști.

Marcînd astăzi împlinirea a patru 
decenii de la restabilirea relațiilor 
diplomatice între România șl Polo
nia, poporul român apreciază cu sa
tisfacție faptul că, în perioada ce a 
trecut de la acest eveniment, colabo
rarea prietenească dintre cele două 
țări s-a dezvoltat continuu, pe mul
tiple planuri. Această evoluție rod
nică a fost puternic facilitată de în
cheierea, în 1949, a primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România șl Polonia, 
care, avînd ca temelie comunitatea 
de orînduire, de ideologie și țeluri 
fundamentale, a deschis un capitol 
nou in raporturile reciproce, rldicind 
legăturile noastre de bună vecinătate 
și conlucrare pe o treaptă calitativ 
nouă. In condițiile victoriei depline 
a socialismului în cele două țări, ale 
marilor schimbări înnoitoare petre
cute în Europa și în lume, în 1970 a 
fost încheiat cel de-al doilea Tra
tat româno-polon, ale cărui preve
deri au fost dezvoltate șl aprofunda
te în Declarația comună din 1984. 
Consacrînd ca bază indestructibilă a 
relațiilor reciproce principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale) neamestecului în treburile in
terne, sprijinului și întrajutorării to
vărășești, aceste documente au jalo
nat pentru o lungă perioadă raportu
rile noastre de conlucrare, în Inte
resul progresului mai rapid, al ope
rei de construcție socialistă în cele 
două țări.

Experiența, viața însăși au înve
derat că factorul motor al dezvoltă
rii acestor rodnice relații îl constituie 
legăturile de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez. O însem- 

I nătate deosebită au avut în acest 
I sens întâlnirile la nivel înalt, care, 

de fiecare dată, prin înțelegerile 
șl hotărîrile adoptate, au deschis 
perspective mereu mai largi rapor
turilor româno-polone. Asemenea 
rezultate pozitive, reciproc avan
tajoase, au definit convorbirile pri
lejuite de vizita oficială de prietenie 
efectuată în 1984 în Polonia de de
legația de partid șl de stat a

40 de ani
de la restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre România 

si Polonia r>

TELEGRAME
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 

de la restabilirea relațiilor diploma
tice dintre România șl Polonia, între 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România și minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone a avut loc un schimb 
de telegrame de felicitare.

în telegrama ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România se arată că, acționînd îm
preună pe baza înțelegerilor ad.op- 
tate în timpul întâlnirilor la nivel 
înalt și a principiilor tratatului ro
mâno-polon de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, raporturile de

INFORMAȚII SPORTIVE
Duminică, la Timișoara, pe sta

dionul feroviarilor din localitate a 
avut loc finala pe țară a Festivalu
lui sporturilor tehnico-aplicative, 
amplă manifestare formativă, poli- 
tico-educativă și de pregătire a ti
neretului pentru muncă și viață. 
Organizat de C.C. al U.T.C., cu 
sprijinul federațiilor de specialitate 
ale C.N.E.F.S., festivalul s-a înscris 
in cadrul competiției naționale „Da- 
ciada" și al Anului Internațional al 
Tineretului, reunind la startul între
cerilor 1 500 de concurenți din toate 
județele și din municipiul București.

După desfășurarea probelor teh
nico-aplicative, pe primele locuri în 
clasamentul general al festivalului 
și cîștigătoare ale „Cupei C.C. al 
U.T.C.-1985" s-au situat, in ordine, 
reprezentativele județelor Bacău, 
Timiș, Satu Mare, Teleorman, Dîm
bovița și Iași.

LUPTE GRECO-ROMANE. La 
campionatele mondiale de lupte 
greco-romane de la Kolbotn (Norve
gia), in clasamentul final pe medalii 
primul loc a fost ocupat de U.R.S.S. 
(3 medalii de aur, 5 de argint și una 
de bronz), urmată de Bulgaria 
(3—1—1), România (1—2—2), Polonia 
(1—1—0), Norvegia, S.U.A. (1—0—1), 
Ungaria (0—1—1), Cuba, Finlanda și 
Iugoslavia (0—0—1). Medaliile luptă
torilor români au fost obținute de 
Ștefan Negrișan — aur la categoria 
68 kg, Ștefan Rusu (74 kg), Ion 
Grigoraș (130 kg) — argint, Mihai 
Cișmaș (52 kg) și Gheorghe Savu 
(62 kg) — bronz.

TIR. în ultima zi a finalelor „Da- 
ciadei" șl ale campionatelor națio
nale de tir, desfășurate pe poligonul 
Tunari din Capitală, Ana Ciobanu 

țării noastre, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, ca și înțelegerile 
la care s-a ajuns anterior, cu ocazia 
vizitei întreprinse în țara noastră în 
1982 de delegația de partid șl de 
stat a R.P. Polone, condusă de to
varășul Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone.

Sintetizînd evoluția relațiilor din
tre cele două țări, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „în 
spiritul și pe baza Tratatului do 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă, s-au dezvoltat și diversificat 
continuu colaborarea șl cooperarea 
economică, s-au amplificat contac
tele și schimburile de experiență 
între partidele noastre, între organi
zațiile politice și obștești din cele 
două țări".

La rindul său, tovarășul WOJ
CIECH JARUZELSKI releva : „Do
rim să dezvoltăm in continuare le
găturile multilaterale între Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez șî Partidul 
Comunist Român, între oamenii 

muncii din țările 
noastre. Vom de
pune toate efor
turile pentru per
manenta ampli
ficare a colabo
rării polono-ro- 
mâno reciproc a- 
vantajoasă, fruc
tuoasă în toate 
domeniile".
într-adevăr, prin 

traducerea în via
ță a înțelegerilor 
convenite Ia ni
vel înalt, legătu

rile româno-polone prezintă astăzi 
tabloul unei colaborări bogate, 
multilaterale — pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural, în 
toate domeniile de Interes comun. 

O importantă pondere în ansam
blul acestor relații revine colaboră
rii economice, care a cunoscut o 
continuă extindere șl diversificare. 
Pornindu-se de la rezultatele obți
nute în acest domeniu, de la dorința 
reciprocă de a valorifica în măsură 
sporită posibilitățile oferite de eco
nomiile naționale ale României șl 
Poloniei, prin Programul de lungă 
durată al dezvoltării colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, încheiat 
între cele două țări, s-au stabilit noi 
obiective importante ale conlucrării. 
O atenție deosebită se acordă coope
rării multilaterale în producție, în 
vederea folosirii mai depline a ca
pacităților industriale existente, sa
tisfacerii cerințelor economiilor na
ționale ale celor două țări în ce pri
vește unele materii prime, energia, 
diverse mașini și utilaje moderne.

In spiritul bunelor relații recipro
ce, se dezvoltă legăturile în dome
niile științei șl tehnicii, culturii, în
vățământului, schimburile de «x- 
periență între organizațiile obștești, 
ca și pe alte planuri — toate acestea 
contribuind la mai buna cunoaștere 
reciprocă a realizărilor șl preocupă
rilor celor două popoare, la întărirea 
prieteniei dintre ele.

Relațiile româno-polone sînt 5n- 
. tregite de colaborarea între cele două 
țări pe plan Internațional. Așa cum 
este cunoscut, România șt Polonia 
acționează hotărlt pentru pace și li
chidarea primejdiei de război ta 
Europa șî în întreaga lume, pentru 
destindere, stabilitate șl recunoaște
rea realităților istoricește constituite, 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
nucleare și trecerea la dezarmare, 
pentru securitate șl cooperare pa 
continentul nostru șî ta întreaga 
lume.

Adresînd calde felicitării poporului 
polonez cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a restabilirii relațiilor di
plomatice dintre România și Polonia, 
poporul nostru nutrește convingerea 
că legăturile de prietenie și colabora
re româno-polone vor cunoaște șl de 
aici înainte o continuă și fructuoasă 
dezvoltare, în interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului, pă
cii și înțelegerii în Europa, ca și pe 
plan mondial.

AI. CĂMPEANU

prietenie șî colaborare pe multiple 
planuri dintre România și Polonia 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, 
în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și socialismului.

în telegrama ministrului afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Polone se exprimă convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală care unesc Republica 
Populară Polonă șl Republica Socia
listă România se vor dezvolta și în
tări și in viitor, în interesul statelor 
șl popoarelor noastre, al cauzei so
cialismului, securității șl păcii la 
Europa și in lume.

(Dinamo) a cîștlgat proba de pistol 
sport 60 f. viteză, cu 592 puncte. în 
aceeași probă, la junioare a terminat 
învingătoare Daniela Dumltrașcu 
(C.T. Alexandria) — 395 puncte. în 
proba masculină de pușcă liber 60 f. 
genunchi, pe primul loc s-a situat 
C. Stan (Steaua) — 582 puncte.

ȘAH @> După șapte runde, în tur
neul internațional feminin de Ia 
Băile Herculane conduce Irina Le
vitina (U.R.S.S.), cu 5,5 puncte (1), 
urmată de Cristina Bădulescu 
(România), Margarita Voiska (Bulga
ria) — cu cite 4 puncte (1), Elisabe- 
ta Polihroniade și Ligia Jicman 
(ambele România) — cu cîte 3,5 
puncte * * La Călimănești-Căciulata 
s-a încheiat ediția de vară a Fes
tivalului șahlst vîlcean, Ia care au 
participat 180 de jucători șl jucătoa
re. în turneul internațional masculin, 
pe primul loc s-au clasat, la egalita
te, maestrul român Gheorghe Ciolac 
și Mita Pavlovici (Iugoslavia) — cu 
cîte 8,5 puncte din 11 posibile. Tur
neul „open" a fost cîștigat de Lucian 
Vasilescu, cu 9 puncte. La feminin, 
locul întîi a fost ocupat de Voichița 
Călinescu — 7,5 puncte. Premiul 
pentru cel mai tinăr participant a 
fost oferit de organizatori lui Costln 
Marcu (C.S.Ș. Hm. Vîlcea), în virstă 
de șase ani.

• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda- 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ev de lumină. 
Ev de eroism" — 21
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satiric-muzical .,C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Boe
ma. bucuria mea ! — 19,30; (grădina 
Cărăbuș) : Melodii, melodii — 19,30

GIMNASTICA. în concursul spe
cial pe aparate din cadrul competi
ției internaționale de gimnastică 
pentru juniori de la Lodz (Polonia), 
sportivul nostru Marius Tobă a ter
minat învingător la inele, cu 19,60 
puncte. Un alt gimnast român, Ma
rius Gherman, s-a clasat pa locul 
întâi la sărituri, cu 18,925 puncte.
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TRECEREA LA DEZARMARE!
JUPOM: „Să fie interzise armele nucleare!"

I TOKIO. — Mii de locuitori oi 
i orașului Nagasaki au organizat du- 
J minică un marș pentru comemora- 
ț rea bombardamentului atomic din 
i anal 1945, relatează agenția T.A.S.S. 
1 Participanta, purtind lozincile „NU 
( războiului!", „Să fie interzise ar- 
J mele nucleare!", s-au oprit in 
ț Parcul Păcii pentru a păstra un 
ț moment de reculegere in memoria

\ 
\
J le implică pentru omenire continua- 

’ rea cursei înarmărilor și extinde-

celor care, tn august 1945, și-au 
pierdut viata de pe urma bombei 
atomice lansate asupra orașului Na
gasaki. Luind cuvintul, primarul 
orașului a subliniat că poporul 
nipon trebuie să facă tot posibilul 
pentru ca Nagasaki să fi fost ultima 
localitate de pe Pămint care a su
ferit de pe urma 'unui bombarda
ment atomic.

R.F.G.: Campanie a
împotriva militarizării Cosmosului

oamenilor de știință

BONN. — Preocupați în 
mare măsură de pericolele

tot mal 
pe care

ț rea acesteia în spațiul cosmic, oa- 
4 menii de știință din R.F.G. au lan- 
j sat o campanie de amploare împo- 
ț triva Inițiativei de Apărare Strategi- 
i că („războiul stelelor") a Statelor 
/ Unite, transmite agenția Reuter, 
’ Unul dintre inițiatorii acțiunii, cu- 
ț noscutul fizician Werner Buckel, a 
l declarat presei că pînă în prezent 
’ 13 000 de cercetători și oameni de 
1 știință vest-germani 
' textul

trage

au semnat 
unei declarații în care se a- 
atenția asupra caracteruluiI

Ji
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i

ț

VIJi
i.....................
I ham Common, unde au fost ampla- 
J sate rachete nucleare americane 
ț „Pershing", și a Centrului nuclear 
■ de la Oldermaston au avut loc de

monstrații ale partizanilor păcii din

nociv al acestui program de înarma- [ 
re, care constituie o uriașă risipă 5 
de resurse materiale șl fonduri. Do- | 
cumentul cere, totodată, guvernului i 
vest-german să nu participe la acest » 
program. |

Agenția citată menționează că i 
inițiativa oamenilor de știință vest- / 
germani este susținută de cvasito- ț 
talitatea presei din R.F.G., inclusiv ( 
cele mai mari săptămînale, „Der ț 
Spiegel" și „Der Stern", ce au pu- 1 
blicat în paginile lor numeroase ? 
articole semnate de prestigioși sa- ț 
vanți prin care sint exprimate i 
critici la adresa acestui program < 
de cercetări militare. *

Convoi de nave în Pacific 
împotriva experiențelor atomice

WELLINGTON. — O flotilă a organizației ecologiste „Greenpeace" 
se va constitui in următoarele 30 de zile, in largul atolului Mururoa, din 
Pacific, pentru a protesta împotriva experiențelor nucleare subterane 
franceze de aici, a anunțat, la Auckland, in Noua Zeelandă, un purtător 
de cuvint al acestei organizații, citat de agenția France Presse. Prima 
navă a acestui convoi — „Alliance" — a părăsit deja portul neo-zeelandez 
Auckland, cu șapte persoane la bord, ea fiind urmată in zilele viitoare 
de yachturile „Vega" și „Verangian". Alte două vase’ — „Breeze" și 
„Shiloh" vor încerca să-și termine cit mai curind pregătirile pentru a 
putea să se alăture flotilei.

ITALII: 0 mare demonstrație pentru pace 
în centrul Romei

ROMA. — Mii de oameni ai mun
cii italieni, parlamentari, reprezen
tanți ai partidelor politice, ai sin
dicatelor și ai altor organizații de 
masă au luat parte, în Piața San 
Pietro din Roma, la o mare mani
festație pentru pace. Participant!! 
au scos în evidență pericolul unei

catastrofe nucleare și au chemat la 
acțiuni ferme pentru interzicerea 
armelor nucleare. într-o declarație 
adoptată cu acest prilej s-a făcut 
apel la unitatea tuturor forțelor de
mocratice și iubitoare de pace în 
lupta împotriva planurilor de mili
tarizare a spațiului cosmic.

MfiREH BBITINIE: „NU, armelor 
de exterminare în masă!"

LONDRA. — în zona bazei aerie
ne militare a S.U.A. de la Green-

I

Marea Britanie. Participant!! au 
cerut retragerea rachetelor nucleare 

. de pe teritoriul țării și renunțarea
Ia dotarea armatei britanice cu noi 
arme de exterminare în masă, re
latează agenția T.A.S.S.

GROENLANDA: Pentru o zonă denuclearizata 
în nordul Europei

COPENHAGA. — într-un articol 
publicat de ziarul danez „Land Og 
Folk", primul ministru al.Groen- 

4 landei, Jonathan Motzfeldt, a spri- 
/ iinit iHppn nroarti linei fărăjinit ideea creării unei zone fără 
ț arme nucleare în nordul Europei, 
ț relatează agenția T.A.S.S. El a sub-

liniat că hotărîrea parlamentului 
groenlandez, din noiembrie 1984, de 
a proclama Groenlanda zonă fără 
arme nucleare semnifică și dorința 
insularilor ca țara lor să fie inclusă 
într-o zonă nord-europeană fără 
asemenea arme.

ABU DHABI 12 (Agerpres). — 
Kamal Al-Surani, membru al Con
siliului Național Palestinian, a sub
liniat, într-un interviu acordat zia
rului „Al Ittihad", necesitatea orga
nizării unei conferințe internaționa
le cu participarea U.R.S.S., a State
lor Unite, precum și a tuturor păr
ților implicate în conflictul din re
giune, inclusiv a O.E.P. în calitatea 
sa de unic reprezentant legitim al 
poporului palestinian, transmite a- 
genția Warn.

Pe de altă parte, Kamal Al-Surani 
a subliniat necesitatea revenirii 
Egiptului în cadrul Ligii Arabe.

CAIRO 12 (Agerpres). — Referin- 
du-se Ia recenta conferință arabă la 
nivel Înalt extraordinară de la Ca
sablanca, președintele Egiptului. 
Hosni Mubarak, și-a exprimat regre
tul în legătură cu situația actuală pe 
plan arab și cu absența legăturilor 
și cooperării dintre țările arabe.

în legătură cu războiul dintre Iran 
și Irak, problemă care s-a aflat în 
atenția participanților la reuniunea 
de la Casablanca, șeful statului e- 
giptean a opinat că în prezent este 
necesară găsirea unei căi practice 
care să ducă la încetarea conflic
tului.

BEIRUT (Agerpres). — Primul 
ministru libanez, Rashid Karame, a 
declarat că reformele în Liban vor 
afecta „inevitabil Constituția țării și 
regimul politic, în ciuda tentativelor 
unora și altora de a ocoli această 
realitate". El a invitat toate părțile 
să prezinte programele lor pentru a 
se putea reuni în jurul unui proiect 
unic al unui Liban unit — relevă 
agențiile France Presse și Associa
ted Press.

In Liban situația s-a menținut în
cordată, incidentele declanșate du
minică la Beirut prelungindu-se pe 
întreg parcursul nopții, pînă luni 
dimineață, cînd schimburile de 
focuri au scăzut în intensitate.

Luptele de duminică, calificate 
drept cele mai violente între gru
pările rivale în ultimele opt săptă- 
mîni, s-au soldat cu moartea a 6 
persoane și rănirea altor 47, relatea
ză agențiile France Presse și United 
Press International. în mai multe 
cartiere rezidențiale, bombardate 
fără discriminare de ambele părți, 
au fost distruse numeroase locuințe.

De asemenea, s-a înregistrat o 
creștere a tensiunii la Zahle, centrul 
administrativ al zonei Bekaa, unde 
s-au produs schimburi de focuri în
tre grupările șiite și creștine, men
ționează A.F.P.

KHARTUM (Agerpres). — Primul 
ministru al Sudanului, Dafallah El 
Gizouli. a declarat că tara sa spri
jină principiul integrării egipteano- 
sudaneze, dar că structura și forma 
acesteia trebuie să fie reconsidera
te, pentru a o face mai realistă și 
eficientă.

El a menționat, totodată, că Suda
nul a cerut oficial Egiptului extră
darea fostului președinte sudanez, 
Gaafar Nimeiri, înlăturat de la pu
tere. dar nu a primit pînă acum nici 
un răspuns. „Apreciem că Nimeiri 
nu poate fi considerat refugiat po
litic" — a spus premierul sudanez, 
potrivit agenției China Nouă.

DELHI 12 (Agerpres). — Rajiv 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
tară ce deține președinția mișcării 
de nealiniere, și-a exprimat preocu
parea față de continuarea conflic
tului iraniano-irakian — informează 
agenția I.N.A. într-un interviu acor
dat ziarului „Gulf News" din Dubal 
(Emiratele Arabe Unite), el a subli
niat că India depune toate efortu
rile posibile pentru a se pune capăt 
ostilităților. Premierul indian a re
afirmat, totodată, sprijinul țării sale 
față de cauza poporului palestinian, 
arătînd că pacea în Orientul Mijlo
ciu nu poate fi instaurată decît în 
condițiile respectării drepturilor le
gitime ale palestinienilor.

AMERICA CENTRALA 

„Grupul de la Contadorr 
conlinuă demersurile 

de pace
CIUDAD DE PANAMA (Agerpres). 

— „Grupul de la Contadora" consi
deră că au fost depășite ultimele I 
obstacole în calea demersurilor de 
pace în America Centrală, după 
turneul efectuat în regiune de mi
niștrii adjuncți de externe ai Co
lumbiei, Mexicului, Republicii Pa
nama și Venezuelei, în comunicatul 
oficial publicat se apreciază că 
turneul „a contribuit la crearea con
dițiilor propice pentru continuarea 
negocierilor în vederea stabilirii de 
soluții eficiente și de durată, care să 
ducă la eliminarea conflictelor cen- 
tro-americane".

★
QUITO 12 (Agerpres). — în rapor

tul anual prezentat Congresului Na
țional (parlamentul), președintele 
Ecuadorului, Leon Febres Cordero, 
a relevat că politica economică pro
movată în perioada de cînd se află 
la conducerea țării a permis evitarea 
unei grave crize financiare, sporirea 
investițiilor și crearea de noi locuri 
de muncă, informează agenția E.F.E. 
Referitor la criza din America Cen
trală, el a apreciat că numai aplica
rea plenară a mecanismelor democra- | 
tice poate duce la rezolvarea situa- I 
ției și instaurarea păcii în regiune.

Convorbiri
libiano - iugoslave

TRIPOLI 12 (Agerpres). — La Tri
poli au avut loc convorbiri între co
lonelul Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, și Ra
dovan Vlaikovici. președintele Pre
zidiului R. S. F. Iugoslavia, care se 
află într-o vizită oficială de priete
nie în Jamahiria Arabă Libiană. Au 
fost evidențiate, cu acest prilej, bu
nele relații de cooperare existente 
intre cele două țări, relevă agenția 
Taniug, adăugind că. în ce privește 
situația mondială, a fost reliefat ro
lul ce revine țărilor nealiniate în di
minuarea încordării și deschiderea 
unui larg proces de negocieri pe plan 
internațional.

Obiective ale construcției socialiste în procesul 
de modernizare a R. P. Chineze

BEIJING 12 (Agerpres). — Hu 
Yaobang, secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez, în cadrul unei întîlniri 
cu cadre de partid și de stat, a de
finit cele trei etape importante în 
realizarea obiectivelor construcției 
socialiste, în cadrul procesului de 
modernizare a tării, eșalonat pe mai 
multe decenii — informează agenția 
China Nouă.

în primul rînd — a spus el — va 
trebui să creștem de patru ori va
loarea producției industriale și agri
cole a tării în anul 2000, fată de 
1980. In al doilea rînd. China va

ajunge in rîndul statelor mediu dez
voltate în anul 2 021, cînd se vor 
aniversa 100 de ani de la înființa
rea P. C. Chinez. în al treilea rînd. 
China va fi transformată intr-un 
stat socialist puternic., cu un grad de 
civilizație materială dezvoltat și cu 
o etică și cultură socialistă, la cea 
de-a 100-a aniversare a formării 
R. P. Chineze, in anul 2049.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez a arătat că aceste idealuri și 
teluri vor fi atinse în cele trei eta
pe. ele fiind integrate una în cea
laltă.

R. D. AFGANISTAN

Alegeri pentru organele locale ale puierii de stat
KABUL (Agerpres). — în R. D. 

Afganistan au început alegerile pen
tru organele locale ale puterii de 
stat. După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. ele se desfășoară pe etape. 
La 11 august, în cadrul lor s-a des
fășurat scrutinul din unele sectoare 
ale capitalei afgane și ale provin
ciei Kabul.

Luind cuvintul în ajunul alegeri
lor. Babrak Karmal. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Democratic

al Poporului, președintele Consiliu
lui Revoluționar al R. D. Afganis
tan. a evidențiat succesele obținute 
in anii revoluției, subliniind că seca
torul de stat deține în prezent 20 
Ia sută din economia afgană și că 
venitul național a crescut anul tre
cut cu 14,3 la sută.

Vorbitorul a reliefat, de aseme
nea, principiile politicii externe pro
movate de Afganistan.

In sprijinul renegocierii datoriilor țărilor africane
ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — 

Pentru ca Africa să poată depăși 
foametea actuală și evita crizele ali
mentare in viitor trebuie să se pună 
capăt datoriilor externe care cresc 
în spirală și care au atins. în pre
zent, proporții intolerabile, a apre
ciat Edouard Saouma, directorul ge
neral al Organizației Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.). EI a spus că anul trecut, 
numai serviciul datoriei externe a 
„înghițit" peste 25 la sută din veni
tul obținut la export, secătuind re
zervele de devize ale țărilor africa
ne și limitind posibilitățile acestora 
de a investi în proiecte de dezvol
tare care ar putea contribui la evi
tarea sau cel puțin la reducerea 
efectelor crizelor viitoare. Potrivit

statisticilor Organizației Unități! 
Africane, datoriile externe ale țări
lor continentului vor ajunge la 170 
miliarde dolari în acest an. compa
rativ cu 158 miliarde în 1984, iar 
plățile dobînzilor se așteaptă să tor 
talizeze 20,4 miliarde dolari, în con
dițiile în care prețurile la produsele 
agricole exportate de Africa s-au 
prăbușit pur și simplu.

Pe de altă parte, a spus el, măsu
rile protecționiste privează statele 
africane de fonduri și subminează 
încercările lor de a-și crea propriile 
industrii prelucrătoare. ■ =

E. Saouma și-a exprimat spriji
nul pentru apelul lansat de O.U.A. 
creditorilor de a renegocia datoria 
Africii in termeni mai favorabili și 
chiar de a anula unele credite.

st
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pe scurt
ÎNTÎLNIRE. în declarația comu

nă adoptată la Georgetown la în
cheierea unei întîlniri consultative 
a reprezentanților unor partide co
muniste, muncitorești și democra
tice din țări situate în bazinul Mă
rii Caraibilor, este evidențiată ne
cesitatea edificării unei noi ordini 
economice internaționale. Partici- 
panții și-au manifestat îngrijorarea 
în legătură cu agravarea situației 
internaționale, condamnînd unelti
rile împotriva forțelor socialismu
lui, eliberării naționale și progre
sului social.

ÎN ZIMBABWE a fost sărbătorită 
Ziua Eroului, zi in care sint come
morați patrioții căzuți in lupta pen
tru independența patriei, pentru 
lichidarea rasismului. După cum 
relatează agenția T.A.S.S., cu acest 
prilej, in fata Monumentului Eroi
lor de la Harare, a avut loc o cere
monie solemnă. in cadrul căreia 
președintele Canaan Sodindo Ba
nana, și primul ministru, Robert

Mugabe, au rostit cuvintări, subli
niind fidelitatea poporului Zim
babwean față de idealurile mișcării 
de eliberare națională.

FORȚELE ARMATE BRAZILIE
NE au reafirmat sprijinul lor față 
de procesul democratic inițiat in 
tară, exprimind hotărîrea de a se 
conforma atribuțiilor specifice pre
văzute în Constituție — informează 
agenția E.F.E. In declarații făcute 
la Rio de Janeiro, miniștrii flotei 
maritime, forțelor terestre și aero
nauticii — amiralul Enrique Sa- 
boya, generalul Leonidas Pires 
Gonzalves, și, respectiv, generalul 
Otavio Moreira Lima — au subli
niat că instituțiile pe care le con
duc vor desfășura misiunile consti
tuționale ce le revin, fără amestec 
în problemele politice,

ANCHETA. Primul ministru al 
Noii Zeelande, David Lange, a de
clarat luni că guvernul său va coo
pera cu guvernul francez în desfă

șurarea anchetei privind sabotajul 
comis împotriva principalei nave, 
„Rainbow Warrior", a organizației 
ecologiste Greenpeace, scufundată 
în urma unui atentat cu bombe în 
rada portului Auckland, la 10 iulie, 
transmite agenția Associated Press. 
El a precizat că a trimis un răs
puns la scrisoarea președintelui 
Franței, Francois Mitterrand, prin 
care a fost informat despre insti
tuirea, în Franța, a unei investiga
ții privind orice posibilă implicare 
franceză în acest caz.

LA QUITO, Congresul Național 
al Ecuadorului l-a ales în funcția 
de președinte al forului legislativ 
pe Averroes Bucaram, din partea 
coaliției „Concentrarea Forțelor 
Populare" — informează agențiile 
I.P.S. și E.F.E. El îi succede lui 
Râul Baca (Partidul „Stînga Demo
cratică").

MANIFEST ELECTORAL. Parti
dul Muncitoresc Social-Democrat

din Suedia a dai publicității, la 
Stockholm, manifestul său electoral 
în vederea scrutinului de la 15 sep
tembrie. Printre obiectivele urmă
rite de această formațiune politică 
se înscriu combaterea șomajului și 
asanarea situației financiare.

INCIDENTE. Surse ale poliției 
din Noua Caledonie, citate de agen
ția France Presse, au făcut cunos
cut că la Noumea s-au înregistrat 
incidente între forțele de ordine și 
cetățeni de origine melaneziană. 30 
de persoane au fost arestate. Doi 
polițiști au fost răniți. Incidentele 
s-au produs în preajma sesiunii ex
traordinare a Adunării Naționale a 
Franței, convocată pentru examina
rea unor prevederi din legea refe
ritoare la statutul acestui departa
ment francez de peste mări.

DEFECȚIUNE LA O UZINA 
CHIMICA. Peste 170 de persoane 
au fost afectate ca urmare a unei 
emanații necontrolate de gaze toxi
ce de la o uzină chimică aparțihind 
companiei „Union Carbide", situată 
in apropiere de orașul Institute, din 
statul Virginia de Vest, relatează 
agențiile Reuter și France Presse. 
Incidentul, datorat defecțiunii unei 
valve de la un rezervor, a provocat 
o panică de proporții printre cei 
3 200 de locuitori care, după dezas
trul de la Bhopal din India, petre
cut tot la o filială a aceleiași com
panii, au trăit in permanență in
tr-o stare de tensiune de teama

unor astfel de accidente. Cele mai 
multe victime suferă de tulburări 
respiratorii și ale vederii, relevă 
agenția Reuter.

CURSUL DOLARULUI A SCĂ
ZUT, din nou, luni, la deschiderea 
burselor vest-europene, ca reflex la 
persistența tendințelor de stagnare 
din economia S.U.A. și a eventuali
tății unei scăderi a ratelor dobînzf- 
lor bancare. După ce pierduse la 
Bursa din Tokio 0,63 yeni, fiind 
cotată la 237,30 yeni, moneda ame
ricană a coborît la bursele vest- 
europene, obținînd 2,7967 mărci 
vest-germane (față de 2,8373 mărci, 
vineri, la închidere), 2,3143 franci 
elvețieni (față de 2,3480 franci), 
8,5688 franci francezi (8,6725), 3,1420 
guldeni (3,1985), 1 880,50 lire italie
ne (1 899,50).

UN AVION „BOEING-74T», 
aparținînd Companiei de aviație 
civilă „Japan Air Lines", cars 
făcea curse regulate între Tokio și 
Osaka, s-a prăbușit, luni, la 30 mi
nute după decolarea de pe aero
portul JHaneda din Tokio. Apara
tul, avînd la bord 524 de persoane 
— 509 pasageri și 15 membri ai 
echipajului — s-a prăbușit într-o 
zonă muntoasă la aproximativ 120 
km nord-vest de Tokio, după ce 
căpitanul aeronavei comunicase 
prin radio că „există probleme la 
bord" și este necesar să recurgă la 
o aterizare forțată. Avionul a fost 
reperat, arzînd, în zona muntoasă 
din teritoriul prefecturii Nagano.

Qîm ACTUALITATEA POLITICĂ)

„OCEANUL PACIFIC JUSTIFICE NUMELE!“
Reprezentanți a 14 state din zona au convenit sâ semneze 

Tratatul de denuclearizare a Pacificului de sud

In cuvintarea rostită la marea adunare populară din 
municipiul Galați, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a subliniat din nou că viața internațională străbate 
o perioadă de încordare deosebită, in condițiile in
tensificării cursei înarmărilor, amplasării de noi arme 
nucleare in Europa, proiectelor de militarizare a Cos
mosului, reafirmînd că problema fundamentală a zi
lelor noastre este oprirea acestei evoluții nefaste, 'tre
cerea la dezarmare și în primul rînd la dezarmarea 
nucleară, asigurarea păcii, a dreptului suprem al oa
menilor, al popoarelor ia viață, la libertate. „Avem 
deplina încredere - arăta secretarul general al parti

dului - că popoarele de pretutindeni, acționind uni
te, pot să oprească cursul foarte periculos al eveni
mentelor, să asigure realizarea unei politici noi, de
mocratice, de egalitate, să asigure pacea".

Marile acțiuni, mitinguri, demonstrații ale mișcărilor 
pentru pace din întreaga lume, declarațiile și măsu
rile preconizate de un șir de oameni lucizi atestă că 
popoarele și statele lumii sint tot mai conștiente de 
uriașele răspunderi care le revin în ce privește salv
gardarea omenirii de amenințarea unui holocaust nu
clear, crearea condițiilor pentru un viitor pașnic al în
tregii planete. Semnificative în acest sens sint și evo
luțiile recente din zona Pacificului de sud.

La 6 august, cînd întreaga ome
nire comemora împlinirea a 40 de 
ani de la tragedia de la Hiroshi
ma — orașul transformat de ex
plozia atomică într-un uriaș rug în 
care au pierit zeci și zeci de mii 
de oameni — la Rarotonga, în insu
lele Cook, 14 șefi de stat și de gu
vern din Pacificul de sud au hotărit, 
după cum s-a relatat. încheierea 
unui Tratat privind denuclearizarea 
regiunii respective. Acest act poli
tic deosebit de important, dobîndind, 
In împrejurările date, valoarea unui 
adevărat simbol, arată încă o dată 
că lupta pentru pace și dezarmare, 
în primul rînd nucleară, nu este un 
fenomen conjunctural ; dimpotrivă, 
ea exprimă cu deosebită forță un de
ziderat vital al tuturor popoarelor de 
pe întreaga planetă. Hotărîrea celor 
14 state din Pacificul de sud dove
dește, totodată, că acțiunile în fa
voarea păcii și dezarmării nu sînt 
circumscrise unui continent sau al
tul, ci au cuprins întreg globul. Pe 
toate meridianele, forte uriașe, cum 
n-a cunoscut niciodată istoria, își ri
dică cu putere glasul cerind pre- 
întîmpinarea unei catastrofe nuclea
re, distrugerea armelor atomice.

în acest cadru, ideea creării de 
zone denuclearizate in diferite re
giuni ale planetei, idee consecvent 
susținută și promovată de Româ
nia socialistă, de președintele ei, se 
bucură de o tot mai largă adeziune, 
fie că este vorba de realizarea unor 
asemenea zone în Balcani. în Nor
dul și Centrul Europei, în Medi- 
terană, în Africa, Orientul Mijlociu 
și Apropiat, în zona Oceanului In
dian.

De altfel, după cum se știe, ®- 
semenea zone există. Antarctica, de 
exemplu, a fost declarată zonă demi
litarizată, lipsită de orice activitate 
nucleară încă din 1959. Prin Trata
tul de la Tlatelolco, din 1967, Ame
rica Latină a devenit la rîndul său 
zonă denuclearizată. în ceea ce pri
vește țările africane, acestea au a- 
doptat în 1964 Declarația solemnă cu 
privire la proclamarea continentului 
drept zonă denuclearizată, semnata
rii exprimind dezideratul ca în Afri
ca să nu se producă și ca țările 
continentului să nu procure arme 
nucleare. Toate acestea au avut, fără 
îndoială, un efect pozitiv în viața 
internațională.

Din păcate însă, în perioada care

a trecut de atunci, în ciuda dorin
ței fierbinți a popoarelor lumii, nu 
s-au mai realizat asemenea înțele
geri cu privire la denuclearizarea și a 
altor regiuni ale globului. Ce-i drept, 
în unele țări ca Marea Britanie, R.F. 
Germania, Belgia, Olanda. Italia, Ja
ponia etc., numeroase orașe au fost 
proclamate teritorii lipsite de arme 
nucleare ; acestea sint însă hotărîri 
ale unor autorități locale, fără pu
tere juridică. Tocmai de aceea, Tra
tatul realizat de cei 14 șefi de stat 
și de guvern din Pacificul de sud. 
care are un astfel de caracter, do- 
bîndește o semnificație deosebită.

Zona vizată de tratatul amintit se 
întinde din Australia și Papua-Noua 
Guinee. în vest, pînă în regiunea cu
prinsă în Tratatul de la Tlatelolco 
(respectiv. America Latină), la est ; 
ea va fi delimitată de Ecuator, la 
nord, și de Antarctica, la sud. avînd 
în total o suprafață de circa 90 mi
lioane kilometri pătrați.

Ideea transformării într-o zonă li
beră de arme nucleare a acestei re
giuni, unde sint situate cele 14 sta
te, nu este deloc nouă. Mișcarea în 
acest sens a luat proporții tot mai 
mari o dată ce popoarele respective
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au devenit tot mai conștiente de pe
ricolul grav care le amenință. După 
cum este bine cunoscut, în imedia
ta apropiere a acestei zone au a- 
vut loc bombardamentele de la Hi
roshima și Nagasaki. în perioada ur
mătoare. în Pacificul de sud s-au e- 
fectuat zeci și zeci de experiențe 
cu arme nucleare. Numai pe atolul 
Bikini, din arhipelagul insulelor 
Marshall, între 1946 și 1958, State
le Unite au efectuat 23 de explo
zii nucleare, astfel încît după apre
cierea oamenilor de știință, iradie
rea se va menține aci pentru încă 
cel puțin 100 de ani. De asemenea, 
Marea Britanie și Franța au efec
tuat numeroase experiențe nucleare 
în zonă. Pe lingă acestea, în regiu
nea Pacificului de sud navighează 
permanent submarine nucleare lan
satoare de rachete, portavioane și 
portelicoptere, alte nave militare do
tate cu arme nucleare, tot aici fiind 
amplasate un mare număr de baze 
aeronavale.

Izolați pe întinsul apelor Pacifi
cului de sud, locuitorii zecilor și su
telor de insule, insulițe și atoluri au 
protestat în repetate rînduri împotri
va transformării teritoriilor lor in
tr-un poligon de experimentare a 
armelor nucleare. Ei și-au ridicat de 
multe ori glasul arătînd că doresc 
să fie lăsați să trăiască in liniște șî 
pace, fără arme și explozii nuclea
re. Dar protestele lor nu au fost 
luate în seamă. Cele citeva sute de 
locuitori ai atolului Bikini au fost 
îndepărtați cu forța, fiind duși la o 
mare depărtare de meleagurile na
tale. pentru a nu „împiedica" des
fășurarea experiențelor nucleare. 
Iar cînd o parte din ei au vrut să 
se întoarcă, s-a constatat că urmă
rile exploziilor se mai făceau sim
țite în ciuda operațiunilor de de
contaminare radioactivă.

Acțiuni tot mai energice de pro
test au organizat și locuitorii Aus
traliei și Noii Zeelande. țări în a- 
propierea cărora au avut și mai au 
ioc experiențe nucleare și ale că
ror porturi au fost sau sînt folosi
te pentru acostarea unor nave cu 
arme atomice la bord. înțelegind că 
însăși existența lor este în pericol, 
popoarele australian și neo-zeelan
dez și-au intensificat manifestațiile 
antinucleare, cu participare tot mai 
largă, iar guvernele respective n-au 
putut să nu țină seama de voința lor. 
în acest context, se cuvine sublinia
tă poziția deosebit de fermă adop
tată de guvernul Noii Zeelande, con
dus de David Lange, care, pronun- 
tîndu-se pentru înfăptuirea dezarmă
rii nucleare, s-a declarat în favoa
rea „instaurării unei zone fără arme

nucleare în regiunea Pacificului de 
sud". Mai mult decît atît : autori
tățile neo-zeelandeze au interzis ac
cesul oricăror nave propulsate sau 
dotate cu arme nucleare în portu
rile tării. Și guvernul australian, in 
frunte cu Bob Hawke, a adoptat o 
serie de poziții realiste, exprimîn- 
du-și preocuparea pentru înfăptuirea 
dezarmării nucleare și pentru crea
rea zonei denuclearizate în sudul Pa
cificului.

In jurul celor două țări s-a creat, 
cu un deceniu și jumătate în urmă, 
„Forumul Pacificului de sud", cu- 
prinzînd și alte state din zonă. Acum 
ele au căzut de acord „să nu posede, 
să nu testeze și să nu utilizeze" arme 
nucleare, hotărînd încheierea tratatu
lui amintit. Opt din țările membre 
ale forumului au și semnat Tra
tatul privind denuclearizarea Paci
ficului de sud. Ele sint : Australia, 
Noua Zeelandă. Fiji, Samoa de Vest, 
Niue, Kiribati, Tuvalu și Insulele 
Cook ; alte cinci state membre ale 
forumului — Tonga, Papua-Noua 
Guinee. Vanuatu, Insulele Solomon 
și Nauru — urmează să semneze do
cumentul în următoarele două luni 
(Micronezia, cel de-al 14-lea parti
cipant, a fost prezentă cu statut de 
observator). S-a hotărît că statele 
semnatare care doresc să permită 
tranzitul și accesul navelor nuclea
re în porturile lor sint libere s-o 
facă. Dar trei țări : Noua Zeelandă, 
Vanuatu și Papua-Noua Guinee au 
declarat categoric că interzic acce
sul în porturile lor a oricăror nave 
propulsate nuclear sau cu arme nu
cleare la bord.

Cu prilejul încheierii reuniunii de 
la Rarotonga a „Forumului Pacifi
cului de sud", primul ministru al 
Noii Zeelande. David Lange, a pre
cizat că trei protocoluri de acord 
vor fi supuse Franței (pentru Noua 
Caledonie și Polinezia franceză). Ma
rii Britanii (pentru Insulele Pit
cairn) și S.U.A. (îndeosebi pentru 
Insulele Samoa americane), cerîn- 
du-li-se să autorizeze asocierea te
ritoriilor respective la tratat.

Acțiunile și demersurile statelor 
din Pacificul de sud pentru înlătu
rarea primejdiei nucleare în aria 
geografică în care sînt situate se a- 
daugă marilor mișcări pentru pace 
și dezarmare din întreaga lume, spo- 
rindu-le amploarea și intensitatea și 
evidențiind — așa cum a subliniat 
din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că stă în puterea popoarelor să 
bareze calea unui holocaust gene
ral. să asigure un viitor pașnic ome
nirii.

Nicolae PLOPEANU

..Desființarea apartheidului și instaurarea democrației"
— țeluri ale Congresului Național African la negocierile p® 

care Ie reclamă cu guvernul de la Pretoria
BONN 12 (Agerpres). — într-un 

interviu publicat de revista vest- 
germană „Der Spiegel", președintele 
Congresului Național African 
(A.N.C.), Oliver Tambo, a declarat 
că negocierile pe care le reclamă 
această organizație cu guvernul de 
la Pretoria nu au în vedere orice 
tip de reformă, ci „desființarea a- 
partheidului și instaurarea democra
ției".

Totodată, el a cerut eliberarea 
fără condiții a lui Nelson Mandela, 
aflat în închisoare de peste 20 de 
ani, și a altor prizonieri politici din 
Africa de Sud, estimînd că un ase
menea act ar fi o dovadă că re" 
gimul de la Pretoria ar dori să ne
gocieze cu reprezentanții populației 
majoritare, de culoare.

Extinderea mișcării de protest a populației 
de culoare din R.S.A.

JOHANNESBURG 12 (Agerpres). 
— Acțiunile de protest ale popu
lației de culoare, majoritare, din Re
publica Sud-Africană împotriva po
liticii de apartheid promovată de 
regimul de la Pretoria a cuprins 
practic întregul teritoriu al țării — 
relatează agențiile internaționale de 
presă. Multe orașe se află în „stare 
de asediu".

Prin metode de teroare autorită
țile încearcă să impună o oarecare 
stabilizare a situației deosebit de 
explozive. în ultimele trei săptă- 
mîni, după decretarea stării excep
ționale, au fost arestate peste două 
mii de persoane ce se pronunță îm
potriva apartheidului și discrimină
rii rasiale. Printre aceștia se află 
militanți ai Frontului Democratic 
Unit (F.D.U.), ai organizațiilor sindi
cale, studențești și de femei. Ares
tări în masă au fost operate în in
stituțiile de învățămînt superior.

Agravarea situației provoacă în
grijorare în rîndul populației albe. 
Președintele unei importante uni
uni studențești, M.W. Skalki, a de
clarat că „mai devreme sau mai tîr-

ziu trebuie să se recunoască rolul 
pe care Frontul Democratic Unit îl 
va avea în stabilirea viitorului țării".

Șe anunță, pe de altă parte, că 
primarii din 40 de localități africane 
au cerut autorităților eliberarea ime
diată a liderului Congresului Națio
nal African din R.S.A., Nelson Man
dela, și s-au pronunțat pentru abro
garea legilor discriminatorii.

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 
într-o declarație oficială, guvernul 

' Uruguayului a condamnat regimul 
rasist de la Pretoria pentru repre
siunile la care supune populația de 
culoare majoritară din R.S.A., sol
date cu zeci de morți și răniți — 
informează agenția I.P.S. în docu
ment se arată că Africa de Sud, 
prin sistemul de apartheid impus, 
violează drepturile cetățenilor de cu
loare și continuă să sfideze nenu
măratele apeluri ale opiniei publice 
internaționale de a pune capăt po
liticii de discriminare rasială pa 
care O.N.U. a definit-o crimă împo
triva umanității.

Contencios comercial nipono-american
TOKIO 12 (Agerpres). — Repre

zentantul special american pentru 
negocieri comerciale, Clayton Yeut- 
ter, care se află in vizită la Tokio, 
a cerut luni, în cursul convorbirilor 
cu ministrul japonez al comerțului 
internațional și industriei. Keijiro 
Murata, ca partea niponă să importe 
din S.U.A. avioane de tipul „Boeing 
767", să sporească importurile la 
unele produse și să reducă tarifele 
vamale la produsele de hîrtie, alu
miniu și fibre optice, informează 
agenția Reuter citind un purtător 
de cuvint oficial. Ministrul japonez.

a precizat purtătorul de cuvint, a 
replicat că este dificil pentru guver
nul de la Tokio să reducă imediat 
tarifele vamale la cele trei produse.

Clayton Yeutter întreprinde aceas.- 
tă vizită în Japonia — prima in 
străinătate de la preluarea funcției 
— in cadrul eforturilor de a deter
mina guvernul de la Tokio să acțio
neze cît mai rapid posibil pentru 
reducerea deficitului comercial ame
rican, pe relația niponă, care se 
estimează că va ajunge la 50 mi
liarde de dolari pînă la sfîrșitul 
anului.
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