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Am intrat in ultima lună a celui 
de-al treilea trimestru din acest an 
— an ale cărui sarcini economice au 
o însemnătate cu totul deosebită 
pentru înfăptuirea prevederilor ac
tualului cincinal, la încheierea căruia 
România va atinge stadiul de țară 
socialistă mediu dezvoltată. După 
cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea 
rostită la cel de-al III-lea Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste. in primul an al actualului 
cincinal și în prima jumătate a aces
tui an au fost obținute o serie de rea
lizări importante in toate domeniile 
do activitate. Cu toate acestea, in pri
mele șase luni din anul 1987 s-a în
registrat o serioasă răminere in 
urmă, ceea ce impune ca in perioada 
ce a mai rămas pină la sfîrșitul anu
lui să se acționeze cu toată hotă- 
rirea pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a planului pe acest an, 
punind astfel o bază trainică îndepli
nirii intregului plan cincinal.

în spiritul exigențelor formulate 
da secretarul general al partidului, 
esențial este acum ca îp fiecare în
treprindere, in fiecare județ și ra
mură# economiei naționale să se asi
gure o amplă și puternică mobilizare 
a tuturor oamenilor muncii, in frunte 
cu comuniștii, astfel incit printr-o 
muncă plină de dăruire și abnegație 
să so intimpine Conferința Națională 
a partidului cu rezultate cit mai bune 
în producție, practic cu planul înde
plinit la toți indicatorii și chiar cu 
depășirea lui intr-o serie de domenii 
de activitate.

De bună seamă, eforturile trebuie 
concentrate spre realizarea ritmică si 
integrală, la toate sortimentele, a pla
nului la producția fizică, asigurîn- 
du-se respectarea riguroasă a preve
derilor din contractele economice 
perfectate. în condițiile economiei 
noastre planificate, nu de realizări 
valorice globale este nevoie, ci de 
produse fizice, concrete. Este de la 
sibo ințeles că orice nerealizare cît 
de mică a producției fizice la un 
sortiment sau altul din cele stabi
lite prin plan, prin balanțele ma
teriale și incluse în 
nomice, generează 
amplificate „ca un 
padă" în activitatea 
trepfinderi, intrîndu-se 
tr-un adevărat cerc vicios al 
tanțelor. Așadar, fiecare 
fiecare om al muncii trebuie să în
țeleagă limpede 
nilor concrete 
revin la locul 
aibă permanent 
că realizarea integrală a planului la

fizică reprezintă una din 
hotăritoara pentru func- 
riguroasă a mecanismului

ÎNSĂMTNTARILE DE TOAMNĂ
1

pregătite temeinic, cu răspundere
maxima pentru recolta viitoare!

contractele eco- 
efecte negative, 
bulgăre de ză- 
mai multor în- 

adeșea în- 
res- 

comuni st,
insemnătatea sarci- 
de producție care-i 
său de muncă, să 

conștiința faptului

producția 
condițiile 
ționarea 
economic, pentru aprovizionarea teh- 
nico-materială ritmică a unităților 
productive, pentru onorarea la . ter
menele prevăzute a contractelor. 
Justificările, explicațiile nu pot 
ține în nici un caz locul produse
lor înscrise in plan și in contracte, 
produse care trebuie asigurate la 
termenele stabilite și la nivelul ca
litativ impus de cerințele actuale ale 
economiei.

în acest context, se cuvin relevate 
răspunderile directe care revin cen- 

. tratelor și ministerelor de resort, 
coordonatorilor de balanțe în privința 
creării condițiilor necesare îndepli
nirii planului in întreprinderi, in 
urmărirea îndeaproape a modului in 
care se înfăptuiesc sarcinile de plan 
și se respectă contractele economice. 
Este cit se poate de dăunătoare, și 
în fond contrară legii, practica unor 
factori de răspundere sau specia
liști din ministere sau centrale de a 
da soluții in diferite probleme re
feritoare la aprovizionarea tehnico- 
materială, la cooperarea între în
treprinderi sau in alte domenii fără 
a se mai interesa apoi dacă ele sint 
aplicate sau aplicabile in realitate, 
dacă nu sint necesare anumite co
rectări la deciziile inițiale. în fața 
unor probleme pe care le ridică ac
tivitatea practică da zi cu zi, nu de 
hirtii fără acoperire, de decizii for
male este nevoie, ci — așa cum a 
cerut secretarul general al parti
dului — de intervenții directe, de 
analiza concretă, permanentă, la fața 

. locului, a fiecărei situații în parte, 
pentru a nu șe tărăgăna soluționa
rea problemelor, ci pentru a se adop
ta măsuri viabile, eficiente.

în strinsă legătură cu realizarea 
exemplară a sarcinilor la producția 
fizică, cea mai mare însemnătate 
trebuie acordată îndeplinirii și de
pășirii planului la export, sporirii 
competitivității produselor rotpâ- 
nești pe piețele externe — aceasta 
reprezentînd o cerință esențială a 
întregii activități economice, condi
ția fundamentală pentru asigura
rea resurselor valutare necesare im
porturilor și plății datoriei externe. 
Aplicind neabătut în practică indi
cațiile secretarului general al parti
dului. este necesar ca. în fiecare 
unitate cu sarcini directe sau indi
recte in acest domeniu, activitatea 
să fie astfel organizată incit produc
ția pentru export să fie lansată din 
timp in fabricație și realizată eu 
prioritate. in primele două de
cade ale lunii, pentru ca toate con-

tractele incheiate cu partenerii ex
terni să fie onorate la timp sau 
chiar în avans, livrîndu-se produse 
la un înalt nivel calitativ.

Recentele măsuri stabilite de con
ducerea partidului și statului privind 
acordarea unor importante stimu
lente materiale oamenilor muncii 
pentru realizarea producției de ex
port și a exportului, în condițiile in 
care, pe total întreprindere și pe 
relații de decontare, planul fiecă
rei luni in acest domeniu este inte
gral îndeplinit, 
mobilizeze și mai puternic efortul de 
muncă și creație al colectivelor din 
unitățile economice, spiritul lor de 
răspundere pentru realizarea cu 
promptitudine a fiecărei comenzi la 
export, pentru sporirea competiti
vității produselor fabricate. Așa cum 
a demonstrat practica unităților 
fruntașe, cele mai bune rezultate 
se obțin acolo unde producția pen
tru export este bine organizată, pe 
secții, ateliere, linii tehnologice 
formații 
produse 
adoptat 
ritmică, 
muncă și metode de urmărire per
manentă a stadiului realizării fie
cărei comenzi sau lot de produse în 
parte, unde s-a stabilit o conlu
crare fructuoasă, pe de o parte, cu 
unitățile furnizoare și colaboratoare 
și, pe de altă parte; cu întreprin
derile specializate de comerț ex
terior. Tocmai de aceea, asemenea 
metode superioare de lucru, de or
ganizare a producției pentru ex
port trebuie preluate și extinse pe 
scară tot mai largă. astfel incit 
pretutindeni să se asigure cele mai 
bune condiții în vederea îndeplini
rii exemplare a prevederilor din 
plan și din contractele economice în
cheiate cu partenerii de peste ho
tare.

După cum se știe, din indicația și 
sub coordonarea conducerii parti
dului, în toate unitățile economiei se 
desfășoară o amplă acțiune de per
fecționare a organizării și de moder
nizare a producției. înfăptuirea pro
gramelor de modernizare presupune 
sporirea eforturilor organizatorice 
'pentru promovarea și aplicarea pe 
scară largă a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii contem
porane, pentru creșterea mai pu
ternică a productivității muncii, pen- 
•tru utilizarea cit mai eficientă a bâ
zei proprii de materii prime

de locomotive 
„Eleetroputere" 
unde se reali- 
intreaga pro- 

de locomotive 
a

sînt de natură să.

Șl 
înde lucru specializate 

pentru export, unde s-au 
măsuri de aprovizionare 

prioritară a locurilor de

Locomotiva 
cu numărul 

de fabricație 3 500
La fabrica 

a întreprinderii 
din Craiova — 
zează aproape 
ducție a tării
diesel electrice și electrice — 
ieșit de pe linia de montaj lo
comotiva cu numărul de fabri
cație 3 500. Este o locomotivă 
diesel electrică de 2 100 CP tip 
ND-3, cu performante țehni- 
co-funcționale superioare.' fiind 
destinată exportului. „Demn do 
relevat este faptul că am fi
nalizat-o cu două luni mai devre
me. ne-a spus Stelian Stegaru, 
secretarul comitetului de partid 
al fabricii. Acest succes, con
stituit intr-un frumos jubileu 
de producție, precum și cel 
consemnat cu citeva zile mai 
înainte — livrarea în R. P. 
Bulgaria a celei de-a 45-a lo
comotive. electrice de 5100 kW, 
cu care am încheiat obligațiile 
contractuale pe acest an față 
de acest important partener de 
peste hotare — le dedicăm Con
ferinței Naționale a partidului". 
(Nicolae Băbălău).

Terenurile destinate însâmmțâri'or — 
eliberate grabnic pentru executarea 
arăturilor pe un front larg

Asigurarea în timp util a cantităților 
de sămînțâ necesare trebuie să pre
ocupe mai mult conducerile unităților 
agricole și organele agricole de spe
cialitate

în fiecare unitate agricolă, în toate 
fermele — ordine și disciplină fermă 
pentru executarea semănatului în li
mitele
bună

timpului optim, de cea mai 
calitate

Produse noi 
și reproiectate

Lucrătorii din unitățile econo
mice sucevene au obținut bune 
rezultate în activitatea de în
noire și modernizare a produ
selor. în perioada ce a trecut 
din acest an, ponderea produ
selor noi și reproiectate în in
dustria județului a ajuns la 34 
la sută din totalul producției- 
marfă. cu 4.6 la sută mai mare 
față de nivelul planificat. Reali
zări deosebite în acest domeniu 
înscriu colectivele de la între
prinderea de prelucrare a lem
nului din Rădăuți. întreprinde
rea de mașini-unelte din Sucea
va. Filatura_de in și cînepă din 

de. încălță- 
din C.impu- 

și

Fălticeni. Fabrica 
minte „Montana" 
lung-Moldovenesc 
(Sava Bejinariu).

altele.

O dată cu începutul lunii septembrie, pregătirile 
pentru insămînțarea cerealelor păioase au intrat sub 
semnul urgenței. Și aceasta întrucit, 
bine. cunoscut, 
griu și orz în 
acestor culturi 
Este o cerință 
secretarul general 
Nicolae Ceaușescu, in analizele efectuate la fata locu
lui cu prilejul recentelor vizite de lucru întreprinse in 
unități agricole din 14 județe. Tocmai de aceea, așa 
cum accentua secretarul general al partidului, pentru 
etapa imediat următoare, una din sarcinile cele mai 
importante ce revin organelor și organizațiilor de 
partițj de la sate, organelor agricole de specialitate, 
practic tuturor oamenilor muncii din agricultură. e.s.e 
de a întreprinde măsurile ce se impun pentru accele
rarea la maximum a pregătirilor privind insămin- 
țarea cerealelor de toamnă, astfel incit acestea să fie 
încheiate în timp util, pentru ca lucrările propriu-zise 
să se poată desfășura în ritm intens pe toată durata 
insămințărilor. Aceasta constituie prima condiție ca 
semănatul să se realizeze pretutindeni numai în limi
tele timpului optim stabilit pentru fiecare zonă.

Tinînd seama că limitele perioadelor optime pen
tru semănat sînt foarte strînse — In zonele colinare și 
din nordul țării, această lucrare trebuie să se încheie 
pînă la 1 octombrie, iar în celelalte zone pină cel 
tîrziu la 10 octombrie — rezultă că în intervalul scurt 
ce a mai rămas pînă la declanșarea insămințărilor 
trebuie încheiate toate lucrările pregătitoare. Și, se 
cuvine accentuat, in acest scurt răstimp mai este de 
executat un mare volum de asemenea lucrări, ceea 
ce impune o puternică concentrare de forțe in toate 
unitățile agricole.

in prim-planul urgențelor se situează recoltarea cu 
prioritate a culturilor de bază și a resturilor vegetale 
pentru eliberarea cit mai grabnică a terenurile’- des
tinate cerealelor păioase prin amplasarea stabilită in 
fiecare unitate și fermă agricolă. Este inutil să mai 
insistăm asupra importanței pe care o prezintă res-

după cum este 
pentru realizarea de producții mari de 
anul viitor, esențial este ca semănatul 
să se facă cit mai devreme posibil, 
majoră subliniată cu insistență de 

al partidului, tovarășul

pectarea cupectarea cu strictețe a amplasării griului și orzului 
după cele mai bune plante premergătoare. Esențial 
este acum ca. peste tot, comisiile înființate in fiecare 
unitate agricolă pentru organizarea și coordonarea 
desfășurării insămințărilor de toamnă să stabilească 
forțele umane și mecanice necesare reooltării, astfel 
incit toate aceste terenuri să fie eliberate de culturile 
de bază pină la data de 10 septembrie. Numai in felul 
acesta se poate crea front larg de lucru executării 
arăturilor și pregătirii terenului cu avansul de timp 
necesar pentru a nu se intirzia semănatul. Stadiul la 
zi al executării arăturilor pentru însămînțările de 
toamnă dovedește că în acest domeniu_trebuie să se 
acționeze 
zultă din 
rii, la 30 
efectuate, 
prefețele

cu toate forțele disponibile. După cum re- ■ 
datele comunicate de Ministerul Agricultu- 
august arăturile pentru inSămînțări erau 
în ansamblu, numai pe 39 la sută din sn- 

__ , . planificate. Dar față de etapa în care ne 
aflăm, stadiul arăturilor este mult întârziat tocmai în 
județele din zona a IlI-a și a Il-a. care încep prime
le semănatul,, unde realizările însumează doar 27 și, 
respectiv, 33 la sută din prevederi.

Totodată, o atenție deosebită trebuie să se acorde 
asigurării in timp util a cantităților de sămînță ne
cesare pentru însămînțări. De altfel, urmărirea apro
vizionării cu semințe de orz și grîu, in structura de 
soiuri stabilită și numai din categorii biologice supe
rioare, constituie una din sarcinile de bază ce revin, 
comisiilor din unități, sarcină pe care acestea aU da
toria să o traducă în viață cu promptitudine și maxi
mă răspundere. Pentru folosirea de semințe de înaltă 
valoare biologică este necesar ca organele agricole de 
specialitate să urgenteze condiționarea lor și efectua
rea probelor de germinație, iar. pe un plan mai larg 
să se definitiveze și să se realizeze in următoarele 
zile mutațiile și transferul de semințe între județe. 
Sint acțiuni ce trebuie mult intensificate. întrucît în 
aceste domenii se constată la această dată anumite 
rămîneri in urmă, care trebuie înlăturate pină la în
ceperea insămințărilor de toamnă.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Resurse refolosibile 
valorificate în producție 

în cadrul programului de per
fecționare a organizării si de 
modernizare a producției la în
treprinderea chimică „Carbosin" 
din Copsa Mică a fost elabora
tă o nouă tehnologie de recu
perare prin depolimerizare a 
metacrilatului de metil din de
șeuri de polimetacrilat de me
til. Eficienta economică anuală 
a noii tehnologii include un spor 
de productie-marfă de peste 6 
milioane lei. o creștere a pro
ductivității muncii cu 3 000 lei 
pe o persoană si reducerea 
cheltuielilor materiale cu 1,2 
milioane lei. (Ion Onuc Nemeș). Rimnicu Vilceo, ca de altfel toate orașele patriei, a cunoscut in ultimii ani o puternică dezvoltare urbanistică 

(Foto : Agerpres)

Noul magazin universal „Unirea"
în municipiul 

Alba Iulia. pe strada 
Tudor Vladimirescu. a 
fost inaugurat maga
zinul universal „Uni- 
rea“. Avind o suprafa
ță desfășurată de 1 100 
metri pătrati. noua*  
unitate comercială, cu 
zeci de raioane si nu
meroase puncte de 
desfacere. cuprinde, 
s-ar putea spune. 30 
de magazine într-unul 
singur. în clădirea' sa.

realizată într-o arhi
tectură modernă, pe 
cele patru niveluri, se 
desface, cu excepția 
articolelor chimice și 
electrice, toată gama 
de produse industria
le destinate publicului 
cumpărător. în preaj
ma acestui magazin se 
află in curs de reali
zare un ansamblu de 
obiective social-cul- 
turale. alte citeva 
construcții, fîntini ar-

teziene si spatii verzi 
care vor intregi a- 
ceastă zonă orășeneas
că. punind totodată 
mai bine' in valoare 
noul „universal". Este 
interesant 
cat că 
„Unirea" 
tot atîtia 
trati cit
vechiul vad comercial 
al municipiului Alba 
Iulia. (S. Truță).

de remar- 
magazinul 
însumează 
metri pă- 
reprezenta

Oglinzile realității

mitologia, 
și memoria 
colectiv ori 
au 
de

Mașini-unelte 
cu performanțe 

superioare
întreprinderea „înfrățirea" din 

Oradea. Realizările perioadei 
care a trecut din acest an ridică 
la peste 126 000 numărul 
nilor-unelte realizate 
aproape cinci decenii 
tență a unității.

Mașinile-unelte cu 
numerice. împreună 
nile speciale dețin în 
45 la sută din producția uni
tății. Recenta vizită de lucru 
întreprinsă de secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, mo
bilizează plenar eforturile 
lectivului în realizarea 
produse de virf in domeniul 
construcțiilor de mașini. Vor
bind despre creația tehnică, 
edificator este faptul că anuî 
în curs va marca în cartea de 
vizită a întreprinderii reali
zarea primei celule flexibile 
derivată din centrul de prelu
crare orizontal, mașină ale cărei 
performanțe se aliniază celor 
atinse pe plan mondial. Compe
titivitatea produselor fabricate 
aici este atestată si de volumul 
în continuă creștere a produc
ției destinate exportului. în 
fotografie: se finalizează execu
ția unei mașini de găurit cu 
cap revolver GCR 50 NC și 
o dată cu aceasta și un nou con
tract la export. (loan Laza).

mași- 
in cele 

de exis-

comenzi 
cu mași- 

prezent

co- 
un’or

Străbatem, însoțiți 
tovarășul Marin Iancu, se
cretarul comitetului de 
partid de la întreprinde
rea de motoare electrice 
din Pitești, secțiile de pro
ducție. Mergem la intim- 
plare. La tot pasul, ghive
ce cu flori.

— Mărturisesc 
prima uzină in 
nesc și flori, și 
tehnică de virf 
pătrat.

— Adevărat ? 
noastră n-a fost decit 
creăm ambianța. De fapt, 
ce zic ? în ambianța crea
tă, oamenii au simtit că 
nu mâi lipsesc decit ghi- 
vecele și vazele cu flori. 
Și-au adus de-acasă. si. 
incet-incet, floarea a de
venit o prezentă firească 
in atelierul de producție. 
Nici nu se putea altfel : 
este atita lumină, atita 
curățenie, atita liniște si. 
mai ales, sint atitea femei 
în întreprinderea noastră !

— Se zice că omul sfin
țește locul...

— Așa e. Dar depinde 
și de... loc. Omul este tă
cut să se adapteze. Con
dițiile pe care le-am creat 
muncitorilor noștri ii obli
gă pe aceștia să se com
porte civilizat, să le apere 
ca pe un bun al lor.

— Să vă dau un exem
plu — intervine tovarășul

că este 
care întil- 
oameni. și 
pe metrul

Intenția
să

Mihai Zisu, directorul în
treprinderii. într-o 
zi am vopsit toate 
nile din secții în 
foarte deschisă, 
săturaserăm de 
terne, unele de-a 
oribile, în care ne vin vop
site de la furnizor. Multi 
ne-au spus : se vor între-

bună 
mași- 

culoare 
bej. Ne 
culorile 
dreptul

— Am mai văzut și ace
le locuri unde unii colegi 
de-ai dumneavoastră evi
tă să ducă vizitatorii ; 
vestiarele muncitorilor, 
grupurile sanitare... De 
fapt, ce spun eu „vestia
re", garderobă, ca 
„Operă", poate ceva 
bine pusă la punct.

la 
mai

ventuale preferințe. Arun
căm o privire ; cărți de 
specialitate, dar și multă 
beletristică — „cartea 
este cel mai statornic prie
ten" — spune, și poate că 
are argumentele sale... în 
stingă — terminalul calcu
latorului. în dreapta — 
ecranul televizorului cu

Oameni, tehnică de vîrf

ține greu. Vă băgați sclavi 
la propriile mașini, o să 
angajați personal special 
insărcinat cu spălatul lor. 
sau veți vedea cum. sub 
ochii voștri, capătă altă 
culoare, mai rezistentă...

— Le-am văzut ; sint 
de un bej plăcut, aproape 
de alb...

— De ani de zile arată 
așa ; fiecare muncitor îsi 
curăță mașina, o predă 
schimbului nu numai in 
stare de funcționare, ci si 
curată ca oglinda, fără 
„amprente" de murdărie. 
A devenit un reflex.

— Este normal să facem 
totul pentru a avea asigu
rate cele mai bune condi
ții de muncă. în definitiv, 
din 24 de ore ale zilei, mai 
bine de o treime le petre
cem aici, în uzină. Uzina 
este a doua casă a noas
tră, iar colectivul a doua 
familie.

Și in biroul directorului 
te poți simți „acasă". Este, 
poate, și efectul mirosului 
puternic de cerneală tipo
grafică, de carte abia ie
șită de sub‘ tipar: pe 
masă, un pachet de cărți 
abia desfăcut trădează c-

ecran, 
de pro-

foarte

circuit închis. Pe 
imagini din secțiile 
ducție.

— Am văzut 
mulți tineri in uzină —
reluăm firul discuției. 
Chiar acum, privind ecra
nul televizorului, văd că 
și chipurile inginerilor, si 
ale maiștrilor și muncito
rilor (exista un „cod" al 
vestimentației, după care 
ghicești profesia omului 
și secția în care lucrează!) 
sînt de o tinerețe dezar
mantă. Schimbul de mii- 
ne este de pe acum la

pupitrul de comandă, aici, 
la dumneavoastră.

— Cu toate acestea, să 
știți, că avem incă nevoie 
acută de cadre cu pregăti
re superioară, de tineri 
absolvenți de electrotehni
că pe care să ni-i formăm 
noi. nu să-i luăm gata... 
descalificați de alții — știți 
că nu puține sînt între
prinderile unde stagiarilor 
li se pun în brațe niște 
hîrtii, pe care să le plimbe 
și care să le dea sentimen
tul utilității. Noi, aici, pe 
stagiari ii aruncăm „direct 
in foc". Vin cu elan, vin 
cu acea frumoasă lipsă de 
cumpătare care-i îndeamnă 
să se înhame la greu, vin 
cu idealuri. Nu-i trecem 
prin „purgatoriul" tem
perării, nu ne sperie ci ne 
incintă pofta lor năvalnică 
de acțiune, setea de afir
mare. E loc de afirmare 
pentru oricine. Din motive 
independente de voința 
noastră, in ultimii ani 
n-am putut primi stagiari. 
Dintr-o disciplină prost 
înțeleasă, de care mă fac 
personal 
sesizat la 
competente, 
rat că e o 
nos.ută de

vinovat, nu am 
timp forurile 
Am consi de- 

problemă cu- 
superiorii mei

Anica FLORESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Reflexul vieții, al is
toriei, in literatură 
capătă forme și înțe
lesuri infinite, pentru 
că e filtrat prin ta
lentul și sensibilitatea 
scriitorului. Cum isto
ria noastră a fost deo
sebit de dramatică, iar 
creația spirituală a 
fost secole la rind a- 
nonimă — 
folclorul 
eroismului 
individual 
tuit surse
ție pentru 
intr-o sinteză 
nentă de 
ficțiune, < 
cronicari 
Stănescu 
talizat in 
bogăția 
aspirațiile 
ale acestui popor. Pa
ralel cu marile con
strucții de azi, mărtu
rii ale noii civilizații,' 
așteptăm mereu mari
le sinteze ale culturii 
naționale in care să 
se oglindească geniul 
creator al neamului și 
pulsul geniului, emu
lația talentelor fer
tile ale acestei culturi 
romanice. Tratatele 
demult proiectate și, in 
parte, realizate de is
torie, de civilizație, de 
literatură și de limbă 
vor configura, ca măr
turii autentice, rivna 
noastră către noile 
zări ale progresului, 
intr-un final de mile
niu frămințat și totuși 
grandios prin fapte de 
mare inspirație, 
vilizația, care a luat 
un mare i 
ales prin 
rile tehnice 
slujba omului, 
ciază cartea 
ca o cristalizare a stă
rilor 
aflate 
pactul 
tuale. 
culturii in. 
un ritm alert de

consti- 
inspira- 
creatori. 
perma-

realism și 
care de la 

la Nichita 
a. cris- 

atltea opere 
spirituală și 

• umaniste

noire și de rafina
ment.

Cărțile sint etalonul 
unei culturi, și printre 
ele operele literare 
conțin esența umanis
mului ; ele sint expre
sia acelor stări sufle
tești și conflicte mo
rale, sociale, materia
le care definesc un 
mediu, un timp, o eta
pă a dezvoltării isto
rice. Sint mari opere 
ce definesc spiritul, 
lupta și aspirațiile 
unui popor. Ele au o 
mare valoare forma
tivă, stau la baza cul
tivării sentimentu

ÎNSEMNĂRI

avem 
umanității 

istoric, 
literare, 
dureze

Ci-
avînt, 

realiză- 
puse în 
iși aso- 
literară

nia i

de conștiință, 
adesea sub im- 
înnoirilor ac- 
imprimând și 

ansamblu 
în-

lui patriotic al tine- 
retor generații : „în
tregul popor, tinere
tul — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 
cuvintarea rostită la 
cel de-al III-lea Con
gres al educației poli
tice și culturii socia
liste — trebuie să cu
noască și să cinstească 
pe înaintași, pe aceia 
care au asigurat dez
voltarea și formarea 
poporului și a națiunii 
române, a limbii și li
teraturii române".

In literatură 
oglinda
unui moment 
iar valorile 
capabile să 
peste timp, sint toc
mai repere semnifica
tive., definitorii pen
tru un stadiu anume 
ie evoluție a socie
tății : prin cantitatea 
și calitatea lor, prin 
circulația lor, prin ac
cesibilitatea lor pen
tru o cit mai mare 
parte a comunității. In 
momentul in care 
Eminescu trimitea pri
mele poezii la Convor
biri, la 20 de ani, el 
scria, ca tinăr jurna
list : „Cărțile trebuie

să fie oglinzi de aur 
ale realității", cu acea 
metaforă memorabilă 
a definirii unui spe
cific istoric ce intră, 
drept componentă e- 
sențială a creației 
unui autor. Actualita
tea acestei viziuni se 
impune de la 
sublimând 
țiile istorice și 
tuale ale vechilor mi
turi și adevăruri fol
clorice in evocarea ac
tualității, pentru a-i 
da înțelesuri mai 
adinei și mai sugesti
ve, literatura acestui 
timp e indicele crea
tivității și tilcuirea 
construcției eroice a 
noii civilizații, in care 
se cuvine să triumfe 
adevărul și demnita
tea omului, libertatea 
și bunăstarea comuni
tății ; fără ele. planu
rile creației rămin in- 
cătușate și 
umilit.

Dimensiunile 
furii sint pe 
culturii unui 
fiind „măsurariul civi- 
lizațiunil", in sens su
perior, cum spunea 
Eminescu, un etalon al 
puterii și libertății de 
creație a spiritului în
noitor. un factor de 
potențare a aspira
țiilor nobile ale unei 
comunități. Și cum 
„cultură este un pro
ces de perfecționare 
interioară" (Călines- 
cu). e normal ca di
mensiunile literaturii 
să se extindă constant 
pe măsura puterii in
terioare a omului si a 
societății ; creativita
tea talentelor și ca
litatea spirituală a 
med-ului si dimensiu
nile literaturii — can
titativ și calitativ — 
configurează, și ele. 
gradul de sănătate și 
dinamica înnoitoare 
ale unei societăți.

sine : 
semnifica- 

spiri-

spiritul

litera- . 
măsura
popor.

Gh. BULGAR
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Noile capacități energetice - racordate 
neîntârziat la circuitul productiv!

Pe șantierul de la Colibița: multe explicații, dar mai ales măsuri necesare 
pentru punerea in funcțiune a unui important obiectiv hidroenergetic

Din grădini - legumele pe drumul 
cel mai scurt la consumatori

Faptele ieșite din comun stîrnesc 
în general senzație. Și rit este de 
plăcut să urmărești asemenea fapte 
care de atitea și atîtea ori Sau di
mensiunea unor eforturi umane ex
traordinare pentru atingerea unor 
obiective care la prima vedere ar 
părea greu, imposibil de realizat. Nu 
mai puțin adevărat este că tot in 
sfera senzației intră și fapte care 
provoacă nedumerire. La un aseme
nea fapt ne vom opri în rîndurile ce 
urmează.

Cu zece ani în urmă, la Coli
bița în județul Bistrița-Năsăud au 
început lucrările unui important 
obiectiv hidrotehnic : barajul din 
anrocamente înăltat peste albia rîu- 
lui Bistrița. Obiectivul urmărit : 
captarea apelor din văile și de 
pe versanții munților din împre
jurimi intr-un mare lac de acumu
lare destinat, potrivit proiectelor din 
acea vreme, alimentării cu apă a zo
nei industriale si a întregului muni
cipiu Bistrița. Ulterior s-a conturat 
o nouă idee : barajul să fie supra- 
înălțat în așa fel încît apa să poată 
fi folosită și pentru producerea de 
energie electrică. Atunci, deci cu 
cîțiva ani în urmă, au început și 
lucrările de construcție ale viitoarei 
hidrocentrale proiectate la o capa
citate de 21 MW.

De prisos să mai insistăm asupra 
importanței economice și sociale a 
acestei lucrări. Ceea ce ne faoe să 
stăruim însă asupra ei este-faptul, 
de data aceasta ieșit din comun, că 
nici în prezent investiția declanșată 
în urmă cu peste zece ani nu a fost 
finalizată. Și mai mult, la această 
dată nimeni nu poate spune cu exac
titate rind se va întîmola aceasta. 
Și în tot acest timp aici, la Colibița. 
s-au perindat zeci și zeci de spe
cialiști, iar sute și sute de muncitori 
au semnat statele de plată ani în sir 
fără ca investiția să atingă cotele 
finale.

Ce se întîmplă, de fapt, pe acest 
șantier fără de sfîrșit ?

Șeful brigăzii complexe acumulare 
Colibița, inginerul Constantin Toma. 
este de admirat pentru tenacitatea

■ pe care o manifestă, crezind că pînă 
la urmă problemele, atît timp

. nesoluționate, vor fi o dată și o dată 
situate în atenția factorilor de răs
pundere. Și mulți alți oameni sînt

' ca el, făcîndu-și datoria, muncind 
asiduu la toate punctele de lucru, 
■la galerii, la betonări.

O primă problemă, care se nare 
că se apropie de o soluție viabilă, 
este construcția și finalizarea lu
crărilor Ia centrala hidroelectrică. 
Termenul inițial de punere in func
țiune este 30 septembrie a.c. In fapt, 
ea nu va fi predată cel mal repede 
decît peste patru-cinci luni. Dar și 
aceasta numai...

...dacă întreprinderea constructoa
re de mașini Reșița — principalul 
furnizor de utilaje și subansamble — 
va livra vana sferică, vana fluture 
și rotorul generatorului la 30 noiem
brie, așa cum s-a angajat.

...dacă întreprinderea mecanică 
din orașul Dr. Petru Groza va tri
mite la termenul stabilit poarta 
etanșă necesară montajului in cen
trală.

...dacă antrepriza „Energomontaj" 
va asigura materialele necesare pro
tecției anticorosive a conductei for
țate.

...dacă întreprinderea de celule e- 
lectrice din Băilești va trimite pînă 
la 30 septembrie a.c. cele patru ce
lule electrice restante.

...dacă brigada „Energomontaj" va 

Puternic stimulent pentru realizarea 

și depășirea planului la export

BUNfI ORGflNIZflRE-lA TEMELMBUNHDR REZUMATE

înteți ritmul de montaj la conducta 
de aduțțiune unde este deja front 
de lucru predat de constructori.

Pe scurt, cinci de „dacă" și mulți 
alți astfel de ..dacă" cu totul șl 
cu totul nejustificati. cu totul și cu 
totul păgubitori și oare au făcut ca

Barajul de anrocamente de la Colibița, O construcție de amploare care 
tinde să devină un nedorit record în materie. De zece ani se ridică și 
se tot ridică... numai că perspectiva finalizării în scurt timp a lucrărilor 

este încă incertă

în prim-plan, clă
direa centralei hi
droelectrice. Aici 
lucrările de mon
taj stagnează. 
Motivul ? Lipsa 
unor subansam
ble și piese pe 
care furnizorii în- 
tîrzie să le livre
ze. In planul în
depărtat se dis
tinge caseta be
tonată, pe care 
ar fi trebuit să 
fie montată con
ducta forțată. Cu 
toate că frontul 
de lucru este pre
dat de cîteva 
luni, brigada „E- 
nergomontaj" mai 
așteaptă... Ce a- 

nume ?

Foto : Agerpres 
(M. Alexe)

lucrările să întîrzie pe acest șan
tier nepermis de mult. Unde se si
tuează răspunderea ? în fiecare caz 
în parte din cele enumerate^ la fac
torii direct implicați, dar și la ni
velul Trustului antrepriză generală 
construcții hidrotehnice București, 
care are datoria să coordoneze acti
vitatea constructorilor și montorilor 
de pe acest șantier.

O a doua problemă — în legătură 
cu care șirul incertitudinilor este 
prea mare și la care nu se încume
tă nimeni să fixeze un termen final 
— este execuția și finalizarea bara
jului de anrocamente cu mască as- 
faltică. Barajul de anrocamente de 
la Colibița este o lucrare de anver
gură. Estie o premieră în domeniu. 
O lucrare deosebit de pretențioasă. 

Barajul a fost'proiectat și trebuie 
executat după o nouă tehnologie, 
care prevede executarea unei măști 
asfaltice de etanșare. Pentru execu
ția acestei măști s-a conceput și con
struit un utilai special, deosebit de 
complex. Utilaj care nici in prezent,

după numeroase încercări si probe, 
nu satisface.

Pentru a înțelege mai bine de ce 
stadiul lucrărilor la baraj nu progre
sează de foarte mult timp, sînt ne
cesare cîteva precizări. In primul 
rind, construcția barajului cu mască 
de etanșare din beton asfaltic con
stituie o premieră în țara noastră, 
in sensul că pe peretele amonte 
al barajului trebuie aplicate mai 
multe straturi de beton asfaltic. 
Pentru executarea măștii trebuia 
conceput și realizat un utilaj special 
de aștemere a straturilor de asfalt.

Din acest moment, lucrurile capă
tă o turnură cu totul și cu totul de 
neînțeles. Practic. despre ce este 
vorba ? Fără a intra în detalii, tre
buie spus că proiectarea tehnologiei 

și a utilajelor s-a încheiat la sfîrși- 
tul anului 1979. Contractarea pro- 
priu-zisă a sistemei de utilaje pen
tru punerea în operă a mixturilor 
pentru masca asfaltică a fost defi
nitivată dc abia in anul 1983, deci 
după patru ani. Subansamblele prin
cipale ale utilajului s-au realizat la 
Întreprinderile de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie" din Capitală, „Nicolina" 
din Iași și „Progre'sul" Brăila. In 
anul 1984, o parte din utilaje au fost 
aduse pe șantier la Colibița, unde 
se află și acum. Prob’ema de fond 
este că nici acum, deci după alți pa
tru ani. acestea nu ating parametrii 
proiectați.

De ce ? Am solicitat mai intii ex
plicații reprezentantului proiectantu
lui. inginerul Mihai Neamtu. aflat 
pe șantier pentru acordarea de asis
tență tehnică.

— Utilajele merg in proporție de 
90 la sută. Mai sint ceva probleme 
la unele subansamble. dar am luat 
măsura ca să le reproiectăm în ve
derea creșterii fiabilității și sporirii 
gradului de siguranță in exploatare. 
Noi depunem eforturi stăruitoare 
pentru punerea la punct și omologa
rea neîntîrziatâ a utilajului. Socot 
însă că trebuie să fim mai mult 
sprijiniți de unitățile constructoare 
de mașini, care trebuie să răspundă 
mai prompt la solicitările noastre. 
Este un utilaj de mare complexitate 
realizat pentru prima dată in tară. 
O instalație pretențioasă care lu
crează în condiții deosebite și după 
cum se poate vedea mai apar unele 
defecțiuni.

Ne aflăm pe barajul de la Coli
bița. Ne insoțesc reprezentanții pro
iectantului. ai producătorului de uti
laje și constructorii. Utilajul stă. 
Primim asigurarea că va fi pus in 
funcțiune imediat. O echipă forma
tă din mecanicul Andrei Bodașcă, 
sub directa îndrumare a ingincrulu. 
Mihai Neferu, detașat aici de la An
trepriza de construcții hidrotehnice 
Riul Mare-Retezat pentru a lucra 
efectiv la masca din beton asfaltic, 
pornește utilajul. Acesta execută o 
trecere, pentru ca după citeva mi
nute să fie oprit. Motivul A apă
rut o deficiență la un troliu.

— Nu este un accident — ne spu
ne inginerul Constantin Toma, șeful 
brigăzii de la Colibița. După probe
le efectuate in luna iunie a.c., pe 
•peretele barajului au apărut o 
serie de deficiențe de proiectare șt 
funcționare, care vor necesita alte 
intervenții- privind proiectarea și 
execuția unor subansamble ale sis
temei de mașini.

Ce înseamnă aoest lucru ? Simplu. 
Lucrările la așternerea măștii asfal
tice progresează in ritm de melc, 
în această situație, perspectiva fina
lizării lucrărilor la baraj cit mai re
pede este încă sub semnul incerti
tudinii. In plus, constructorii nu pot 
să lucreze efectiv la înălțarea bara
jului pînă la oota finală deoarece 
troliile utilajului nu ar mai permite 
coborîrea acestuia pînă la baza ba
rajului. In această situație, activita
tea la barajul de la Colibița se re- 
duoe in prezent la testarea. îmbună
tățirea, repararea din mers a utila- 
juluL de așternere a mixturilor as
faltice. Utilaj de care depinde apli
carea straturilor din beton asfaltic, 
deci și finalizarea barajului.

*
Situam la înoeputul articolului 

cele întîmplate de-a lungul anilor 
pe șantierul de la Colibița in dome
niul faptelor de senzație. Rămînem la 
aceeași părere. Nu există argumente 
convingătoare care să demonstreze de 
ce acest obiectiv hidroenergetic, înce
put in urmă cu zece ani, nu a putut f> 
finalizat. Iată de ce, beneficiarii — 
Ministerul Energiei Electrice și Con
siliul Național al Apelor — con
structorii, montorii și producătorii 
de utilaje trebuie să acționeze ime
diat pentru îmbunătățirea activității 
pe acest șantier, pentru finalizarea 
în cel mai scurt timp a acestei in
vestiții.

Gheorqhe IONÎJĂ 
Gheorqhe CRIȘAN

început de toamnă, cu arșiță ce 
pare a se potoli sub pilcurile de nori 
ce continuă să amăgească puținele 
speranțe de ploaie ale celor ce culeg 
acum rodul pămintului în Bărăga
nul ialomițean. Pe întinsul lanurilor, 
încet-încet cîmpul este despovărat de 
rodul făcut de om cu atita trudă in 
lupta lui cu vitregiile naturii, iar 
acolo unde recolta a fost adunată, 
tractoarele defrișează brazde adinei 
pentru un rod și mai bogat în anul 
ce vine.

In toate unitățile agricole din ju
dețul Ialomița, culesul fasolei este 
de-acum practic încheiat. Forțele 
umane mobilizate la executarea aces
tei lucrări sint integrate în zecile și 
sutele de formații de muncă ce. 
din zori și pînă seara tîrziu, adună 
capitolele de floarea-soarelui de pe 
suprafețele pe care s-au angajat să 
le recolteze în cel mult 2—3 zile de 
acum încolo. Pînă luni seara, recol
ta de floarea-soarelui a fost strînsă 
de pe 5 400 hectare si pretutindeni 
se acționează cu combinele la treie
ratul staționar al capitulelor recol
tate manual. Totodată, se lucrează 
intens la pregătirea pămintului pen
tru însămînțarea orzului și a griului, 
sînt stabilite măsurile privind am
plasarea culturilor. Arăturile pentru 
însămînțările de toamnă s-au efec
tuat pe 44 573. adică pe majorita
tea suprafețelor recoltate și eliberate 
de resturi vegetale, urmind ca rit
mul acestora să crească pe măsură 
ce va fi asigurat frontul de lucru 
necesar.

Cum este și firesc, cei mai mulți 
oameni se află acum în grădinele de 
legume. Deși sub aspectul climei a 
fost un an dificil pentru agricultură, 
grădinile au rodit îmbelșugat, în 
multe locuri chiar cu mult peste 
așteptările oamenilor. De la începu
tul verii și pînă acum, din grădinile 
ialomițene au fost culese și livrate 
peste 52 000 tone legume, ritmul zil
nic al livrărilor atingînd cifra-record 
de 2 400 tone, din care 1 260 tone le 
reprezintă tomatele expediate pentru 
aprovizionarea cu prioritate a piețe
lor din Capitală'. Au rodit îmbelșu
gat grădinile, iar acum, la vremea 
culesului, oamenii acționează bine 
organizat și cu forțe sporite spre a 
nu se pierde absolut nimic din ceea 
ce s-a produs. Și în acest sector au 
fost constituite comisii pe fiecare 
grădină, care au sarcina de a mobi
liza la muncă un număr suficient 
de oameni pentru a culege toate le
gumele ajunse la maturitate. Că în 
majoritatea unităților se procedează 
așa o demonstrează și faptul că peste 
80 la sută din legumele care se* * 
livrează pentru consum în stare 
proaspătă sînt numai de calitatea 
„extra" și întîi. Deși nu sîntem 
încă in plin vîrf de producție, can
titățile de legume recoltate zilnic 
asigură funcționarea la capacitate a 
Fabricii de conserve din Fetești.

perioadă mai îndelungată, executan
tul fiecărei operații.
• S-a întărit cu un număr cores

punzător de lucrători bine pregătiți 
profesional secția emailaj, prin re
distribuirea personalului din alte 
secții. Măsura a apărut necesară în 
contextul lansării în fabricația de 
serie mare a unor mașini de gătit 
oare se livrează neasamblate, în con
formitate cu solicitarea parteneru
lui extern. In consecință. întreprin
derea poate realiza lunar 5 000 ma
șini de gătit neasamblate — cu 
1 000 mai multe decît pînă in pre
zent — ceea ce înseamnă, implicit, 
încasări suplimentare de valută.

Iată cîteva opinii ale oamenilor

Âm străbătut zilele acestea un 
itinerar care cuprinde un mare nu
măr de ferme legumicole din prin
cipalele bazine producătoare din 
județ. Am văzut grădinile fermelor 
legumicole ale C.A.P. Brazi, Maia, 
Fierbinți, Dridu, precum și cele ale 
întreprinderii de producere a legu
melor din Urziceni și mărturisim că 
am rămas impresionați nu atît de 
rodul bogat al culturilor, cît mai 
ales de eforturile depuse aici pentru 
a se asigura produse de o calitate 
pe care ar dori-o orice gospodină. 
Grădinile au rodit aici mai mult și 
mai frumos ca oricind. Mai ales pe 
ceea ce s-a produs în fermele uni

Tehnologie
Tehnologia de su

dare automată a sec
țiilor plane pentru na
vele mici, destinată 
modernizării fluxuri
lor de fabricație, este 
una din cele mai re
cente realizări ale 
Institutului de cer
cetări pentru con
strucții navale — 
ICEPRONAV Galați, 
între avantajele teh
nice și economice ale 
noii tehnologii, deo

sebit de importante 
sînt cele referitoare la 
asigurarea unei cali
tăți superioare a su
durii și la creșterea 
productivității mun
cii. De pe acum se 
acționează pentru pre
gătirea condițiilor de 
aplicare a noii tehno
logii la șantierele na
vale din , Tulcea și 
Drobeta-Turnu Se
verin, după care vor 
urma întreprinderile

tăților agricole din zonele Urziceni. 
Fierbinți, Fetești, Gîrbovi și Milo- 
șești contează județul Ialomița în 
realizarea în acest an a unei pro
ducții record de legume.

Culturile de legume ce se pot ve
dea acum, la început de toamnă, în 
grădina cooperatorilor din Brazi au 
darul să trezească admirația pentru 
priceperea și spiritul lor de gospo
dari. Tomatele, ardeiul, vinetele, 
așezate într-o ordine și geometrie 
perfecte. între care este imposibil să 
găsești spațiu necultivat, acoperă tot 
ceea ce inseamnă pămînt roditor. Și 
asta nu pe cîteva sute de metri pă- 
trați, ci pe mai bine de 80 hectare. 
Peste 85 la sută din legumele recol
tate de aici au fost livrate numai 
la calitatea „extra", iar ardeiul care 
a mai rămas — și a rămas încă foar
te mult pe tufe — este și mai frumos 
decît cel cules pînă acum. Această, 
grădină cu culturi de o frumusețe și 
bogăție rare, cum numai aici și la 
vecinii lor din Maia pot fi văzute, 
este cuprinsă în aceste zile de o for
fotă în care nu știi ce să admiri mai

în unități agricole 
din județul Ialomița

intii : hărnicia și priceperea celor 
aproape 150 de cooperatori care s-au 
angaja*  să cultive legumele în acord 
global sau ordinea desăvirșită im
primată cu atita stăruință de ingi
nera Lăcrămioara Mihai, șefa de 
fermă. Pentru că, dacă ar fi să no
minalizăm factorul esențial ce dă 
valoare de experiență activității din 
această fermă legumicolă, nu am în
cepe cu elementele de tehnologie, 
deși ele se exprimă aici la cel mai 
înalt nivel, ci cu modul de organi
zare a producției și a muncii. Cu 
spiritul de răspundere de care dau 
dovadă toți cei care, într-<un fel sau 
altul, au dat rodnicia acestei gră
dini. Munca oamenilor este bine plă
tită, dar și exigența pentru calitatea 
și rezultatele muncii este deosebită. 
Și nici nu ar putea fi altfel atunci 
cînd aceste rezultate trebuie să se 
măsoare în niveluri de producții ce 
depășesc, în medie, 32 tone legume 
la hectar, de cea mai bună ca
litate.

Peste 1 000 de oameni lucrează 
acum la cules în cele 10 ferme apar- 
ținînd întreprinderii de producere a 
legumelor din Urziceni. Zilnic, ei 
adună și livrează, în special spre 
piețele de legume ale Capitalei, 
circa 300 tone de roșii, ardei, vinete, 
ceapă și diferite alte sortimente, 
toate de o calitate care satisface și 
cele mai exigente cerințe ale bene
ficiarilor. De cum intri în fermele 
de legume, impresionează în mod 
deosebit hărnicia oamenilor, rodul 
bogat si curățenia grădinilor, care 
vin să facă dovada gradului înalt de 
tehnicitate și de organizare ă acti
vității desfășurate aici. Din fermele 
acestei întreprinderi au fost livrate 
pînă acum aproape 8 000 tone de 
legume și, potrivit ultimei evaluări, 
în condițiile unei toamne normale, 
se vor mai putea livra alte 11500 
tone. Este o recoltă foarte bună, de 
excepție am spune, dacă o raportăm 
la condițiile climatice cu totul ne
prielnice pentru legumicultura.

Da. acum, la vremea culesului, oa
menii din această întreprindere tră-

modernă, de mare eficiență
de profil din Giurgiu 
și Oltenița. Se asigu
ră astfel înfăptuirea 
unei indichții exprese 
date de secretarul 
general al partidului, 
cu prilejul recentei vi
zite de lucru la între
prinderea de con
strucții navale Con
stanța, privind gene
ralizarea acestei teh
nologii la toate șan
tierele navale din 
țară. (Dan Flăieșu). 

iese din plin bucuria trudei lor pen
tru rodul bogat al grădinilor. O tră
iesc in primul rind pentru că aceas
tă trudă s-a materializat în produc
ții neatinse pînă acum aici, produc
ții in măsură să asigure mult aștep
tatul echilibru financiar al unității 
și care îi vor stimula să realizeze și 
mai mult in viitor. Și ne facem o 
datorie spunînd că la această valo
rificare superioară a producției o 
contribuție deosebită își aduce și 
principalul beneficiar al unității — 
I.L.F. Militari — care face, din plin 
dovada răspunderii pe care o poartă 
în preluarea și desfacerea rapidă a 
legumelor culese. Pentru argumen
tare vom arăta doar că întreaga 
cantitate de circa 8 000 tone obți
nută pînă acum a fost livrată»in 
ziua recoltării ei. marea majoritate 
a legumelor fiind expediate direct 
în rețeaua comercială, conform re
partiției făcute de dispeceratul be
neficiarului.

I.L.F. Militari a făcut în acest an 
ceea ce era normal să facă, adică a 
detașat în fermele de legume ale în
treprinderii din Urziceni lucrătorii 
comerciali care efectuează nu numai 
recepția definitivă a mărfii, ci. de 
comun acord cu șeful de-fermă, sta
bilesc parcelele care urmează a fi 
recoltate și, la fața locului., veghează 
ca sortarea -legumelor .să se facă în 
strictă concordanță cu normele în 
vigoare. Fapt este că, de la începu
tul perioadei de recoltare si pînă 
acum, nu s-a înregistrat nici un 
refuz de marfă sau vreo declasare 
a legumelor trimise spre valorifica
re. Și. ceea ce este mai important, 
in grădinile celor 10 ferme legumi
cole ale întreprinderii din Urziceni, 
recoltarea se desfășoară cum s-ar 
zice ,Ja zi“, în cîmp neexistînd la 
această dată legume coapte și necu- 
lese. Făcînd aprecierile ce se cuvin 
unui asemenea mod judicios de con
lucrare, am vrea doar să spunem că 
el trebuie extins și în relațiile 
indirecte cu fermele legumicole din 
cooperativele agricole. Iar cînd fa
cem această afirmație avem în ve
dere acele cazuri — e drept foarte 
puține la număr — rind la unele sor
timente de legume la care a apărut 
la un .moment dat o abundență de 
marfă âu început să se folosească 
unele practici păgubitoare pentru 
producători. Este cazul unor canti
tăți de vinete livrate de coopera
tivele agricole din Dridu, Coșereni 
și Drăgoești, care au fost preluate 
de beneficiar cu specificarea de a 
fi păstrate doar în custodie. Ceea ce, 
altfel spus. înseamnă că. în eventua
litatea că I.L.F.-ul nu va putea să le 
vîndă comerțului, ele rămîn la dis
poziția furnizorului.

Producția bună și foarte bună de 
legume obținută în acest an cu con
diții climatice mai dificile trebuie, 
fără doar și poate, pusă mai ales pe 
seama măsurilor de ordin agroteh
nic și organizatoric luate în ultimii 
ani în acest județ pentru dezvoltarea 
legumiculturii, pentru punerea aces
tui sector pe baze tehnice, cu ade
vărat științifice. Constituirea unită
ților mari producătoare de legume 
a creat cadrul organizatoric prin 
care s-au asigurat concentrarea și spe
cializarea producției, ajungîndu-se 
chiar la profilarea unor ferme în
tregi pe cîte un produs, cel mult 
două. Se aplică aici și un sistem de 
cointeresare foarte riguros funda
mentat, verificat de-a lungul anilor 
în cooperativa agricolă din Maia și 
apoi în aproape toate fermele legu
micole din zonă, prin care se îmbină 
in modul cel mai eficient interesele 
unităților producătoare cu cele ale 
lucrătorilor agricoli.

Cu fiecare zi, în unitățile agricole 
din județul Ialomița, campania de 
recoltare a legumelor se apropie de 
ceea ce în mod curent numim vîrful 
de producție. Pregătirile făcute din, 
timp pentru a se face față acestui 
volum mare de muncă, mai buna 
conlucrare între producători și uni
tățile de preluare si industrializare 
a legumelor, dar mai ales hotărîrea 
cultivatorilor de aici de a se situa în 
acest an printre legumicultorii frun
tași din țară sînt tot atîtea argumen
te care dau garanția unei activități 
bune și în perioada ce urmează.

Iosif POP 
Mihai VlgOJU

In acest an, 85 la sută din pro- 
ducția-marfă a întreprinderii este 
destinată exportului ; 15 țâri de pe 
cele mai diferite meridiane cumpără 
produsele cu marca întreprinderii 
„23 August" din Satu Mare. Iată 
doar două date statistice din pres
tigioasa carte de vizită cu care 
această unitate se recomandă con
vingător. cu toată autoritatea, parte
nerilor externi, oricărei firme străi
ne care dorește să aibă un furnizor 
sigur, stabil, competitiv. Atribute la 
care, fără îndoială, nu pot concura 
decît produse de înalt nivel calita
tiv, cu performanțe termotehnice 
ridicate, așa cum sint de mai multi 
ani mașinile de gătit cu gaze fabri
cate aici într-o gamă variată.

De curînd, de 
a întreprinderii .. _.. ___ „ _
gătit destinată exportului cu numă
rul 3 milioane, numărătoare care a 
început exact în urmă cu 22 de ani, 
cînd primele produse de acest gen 
au început să fie solicitate și apre
ciate de piața externă. Prevederile 
recentului Decret al Consiliului de 
Stat, pe baza căruia toti oamenii 
muncii care participă la realizarea 
planului la export obțin substan
țiale venituri suplimentare, au fost 
de natură să mobilizeze și mai intens 
colectivul întreprinderii în îndepli
nirea exemplară 
acest domeniu, 
organizațiilor de 
să prindă viață 
măsuri cu caracter 
zatoric, menite să _______
puternic responsabilitatea pentru o- 
norarea integrală, la termen și la 
un înalt nivel calitativ a contracte
lor pentru export. Cîteva din cele 
mai importante măsuri ne-au fost 
prezentate succint de ing. Szilagyi 
Tămăs, directorul tehnic al între
prinderii : 

pe banda de montaj 
a ieșit mașina de

a sarcinilor în 
Sub conducerea 
partid au început 

noi și eficiente 
tehnic și organi- 
amplifioe și mai

0 In scopul măririi capacității de 
producție pentru exportul pe relația 
devize convertibile s-a amenajat un 
nou atelier de montaj pentru produ
sele cu dotare complexă. Prin buna 
organizare a atelierului s-au elimi
nat stagnările și s-a îmbunătățit 
substanțial calitatea produselor. Este 
demn de menționat, intre altele, că 
aici fiecare muncitor — deși lucrea
ză pe banda de montaj ca în restul 
secției — are o mai mare autonomie 
de lucru la operațiile pe care le 
execută, pentru că produsul aflat în 
lucru e așezat pe un cărucior pe 
șine, muncitorul putîndu-1 manevra 
după voie pentru montarea pieselor

și asigurarea reglării funcționării a- 
cestora la parametrii de înaltă fine
țe la care acestea sînt construite.
• S-au introdus fișe de calitate, 

care sint semnate zilnic de toți 
membrii formației de lucru. Este o 
măsură care ' întărește considerabil 
responsabilitatea pentru calitatea 
muncii fiecăruia, întrucât pe această 
cale se poate cunoaște, chiar după o

La întreprinderea 
„23 August“ - 

Satu Mare 

muncii. în contextul stimulativ al 
prevederilor recentului decret : 

„Realmente, acum muncitorii vin cu 
mult mai multe idei în sprijinul rea
lizării în condiții cît mai bune a 
producției de export, ne spune ing. 
Ștefan Matuz, șeful secției montaj. 
Astfel. în urma discuțiilor cu oa
menii din subordine, maistrul Tra
ian Popovici a propus — si s-a și 
aplicat ideea — ca alimentarea ben
zilor de montaj să se facă cu o ju
mătate de oră înainte de începerea 
schimbului. în felul acesta redurin- 
du-se timpul de pregătire si por
nire a benzii".

..Ceea ce vreau să remarc cu sa
tisfacție deosebită este ’interesul 
sporit al fiecăruia pentru folosirea 
la maximum a timpului de lucru, 
receptivitatea tot mai mare a mun
citorilor la solicitările — uneori deo
sebite — impuse de realizarea e- 
xemplară a tuturor comenzilor de 
export", adaugă Gheorghe Dîrle, șef 
de echipă în această secție.

Răspunderea muncitorească dove
dită în activitatea productivă explică 
faptul că. în șapte luni, planul la 
export a fost depășit. în luna au
gust livrările suplimentare către 
partenerii externi reprezentînd pes
te douăzeci la sută din planul 
lunar.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

Răspundere sporită, importante cîștiguri 
suplimentare

lată cîteva calcule prezentate de economistul Marian Miclăuș, șeful 
biroului plan al întreprinderii,' care atestă cîștigurile importante pe care, 
în condițiile îndeplinirii planului la export pe ambele relații, le vor 
realiza suplimentar oamenii muncii în luna august, ca urmare a apli
cării prevederilor decretului :

• FIECARE OM AL MUNCII DIN ÎNTREPRINDERE care participă 
la producția de export va încasp în plus, în medie, cîte 65 LEI pentru 
îndeplinirea planului pe relația cliring țări socialiste și 70 LEI pentru 
îndeplinirea planului pe relația devize convertibile, în total 135 LEI.

• OAMENII MUNCII DE LA SECȚIA MONTAJ vor încasa în plus 
pentru exportul pe relația cliring țări socialiste suma totală de 88 769 
LEI, adică în medie 135 LEI. Participînd la realizarea producției de 
export pe ambele relații, sporul calculat reprezintă, în medie, 6,5 LA 
SUTA d in retribuția tarifară de încadrare.

• LĂCĂTUȘUL VASILE CHIOREAN, șef de echipă la secția montaj, 
va primi în plus în luna august, potrivit noilor reglementări, 80 LEI pentru 
realizarea planului de export pe relația CTS și 86 LEI pentru exportul 
pe relația DC, în total 166 LEI.

• INGINERUL ȘTEFAN MATUZ va avea un venit suplimentar de 
98 LEI pentru realizarea planului de export pe relația CTS și de 110 
LEI pentru exportul pe relația DC, în total 208 LEI.

Proba controlului temeinic-solutionarea operativă a problemelor
Din cîte a dovedit practica ultimi

lor ani, din cîte se spun și cîte cu
noaștem, agricultura din județul 
Bihor beneficiază de cadre de 
conducere capabile, de slujitori de 
ispravă, deopotrivă la nivelul consi
liilor agroindustriale, ca și al 
I.A.S.-urilor. S.M.A.-urilor. C.A.P.- 
urilor și comunelor. Pe unul dintre 
destoinicii președinți de consilii 
agroindustriale. organizatori de 
partid, care acționează pe aceste 
plaiuri bihorene, l-am cunoscut nu 
de mult. >

...Vremea secerișului era în toi. 
Mai exact spus, se lucra de zor pen
tru încheierea recoltării în două-trei 
zile. în dimineața aceea, la sediul 
comitetului județean de partid se 
adunaseră, pentru o „operativă" pri
vind balanța griului, toți reprezen
tanții consiliilor agroindustriale din 
județ. Care cum se auzeau strigați, 
intrau în sală ; din fiecare consiliu 
agroindustrial cîte două persoane : 
președintele și activistul de județ 
repartizați în zona respectivă pen
tru muncă de îndrumare, sprijin și 
control. Stăteau înăuntru cîteva mi
nute, cel mult cinci, după care — is
prăvind ce aveau de isprăvit — ple
cau direct la cîmp, la seceriș. Nu 
însă înainte de a se întreba unii pe 
alții „cît ?“ (adică, voiau să întrebe 
„cit faceți la hectar ?“) și a se fe
licita sau căina — după caz.

De la consiliul agroindustrial Sîn- 
martin veniseră președintele — to
varășul loan Bondar — și tovarășa 
Viorica Piscoi, membră în biroul 
comitetului județean de partid. Am 
plecat împreună de la sediu, înso- 
țindu-i pe tarlale cît a fost ziua de 
lungă. Prilej cu care am aflat multe 
și interesante lucruri.

Am aflat, de pildă, cum este orga
nizată munca de îndrumare, spri
jin și control în acest consiliu agro
industrial. care cuprinde cinci comu
ne, opt cooperative agricole de pro
ducție și opt unități agricole de stat 
(printre care și întreprinderea de 
sere — vestitele sere de la Oradea 1). 
Un colectiv alcătuit din 15 activiști 
de Ia nivelul județului (reprezen

tînd secția agrară a comitetului ju
dețean de partid, direcția agricolă, 
U.J.C.A.P. și întreprinderile con
tractante — de zahăr, de cînepă ș.a.) 
sprijină activitatea acestui consiliu 
agroindustrial în mod permanent. 
Pentru buna cuprindere a zonei, 
acest colectiv este împărțit în grupe, 
care au sarcina de a sprijini nemij
locit munca organizațiilor de partid 
din comune. Iar pentru buna cuprin
dere a problemelor, aceste grupe. Ia 
rîndul lor, sînt împărțite pe subco- 
lective (completate cu activiști lo
cali), care au în răspundere cîte o

în consiliul agroindustrial Sînmartin - Bihor

problemă : munca pe cîmp, sau 
achizițiile, sau colectarea lapte
lui ș.a.m.d.

— Organizarea e bună, dar func
ționarea ei cum este ? — am întrebat 
la un moment dat pe organizatorul 
de partid, tovarășul loan Bondar.

— Organizarea e la fel de bună în 
tot județul, în toate consiliile agro
industriale. Funcționarea ei însă 
depinde de oamenii care pun în 
mișcare acest sistem al activității de 
partid în agricultură. în ce ne pri
vește. putem spune că noi. cei de la 
consiliul agroindustrial Sînmartin, 
simțim realmente, efectiv și perma
nent, sprijinul, îndrumarea și con
trolul colectivului de partid reparti
zat de la județ. Nu zi de zi, ci — 
dacă se poate spune, mai ales, în 
campanii — ceas de ceas. Sînt aju
tați nu numai cei de la nivelul con
siliului agroindustrial (cu deosebire, 
biroul de coordonare a activității 
politico-organizatorice de partid), 
ci și organizațiile de bază, inclusiv 
acele ferme ori formații de lucru 
care au nevoie.

— Cum calitatea și eficiența mun
cii de partid se oglindesc direct în 
rezultatele activității economico-so- 
ciale. să ne referim la acestea...

— în anul precedent, consiliul 
agroindustrial Sînmartin a ocupat 
locul intii pe județ (în întrecerea pe 
domenii de activitate), aducînd 
beneficii peste plan în valoare de 18 
milioane lei. Mai concret : beneficii 
planificate — 60 milioane lei ; bene
ficii realizate — 78 milioane lei.
Acum, în campania de recoltare a 
cerealelor păioase, pe total ieșim 
bine ; unele unități chiar foarte bine 
(spre exemplu, C.A.P. Sînta’ndrei a 
realizat 9 200 kg orz la hectar și 
8 199 kg griu la hectar pe terenuri 
neirigate). Avem semne bune că și 

în acest an vom putea fi fruntași.
— Cum și cind este analizată ac

tivitatea colectivului de la județ ?
— In primul rind este analizată o 

dată cu rezultatele economice. In 
campanii — la radioconferința care 
se ține în fiecare seară la nivelul 
județului. La sfîrșitul campaniilor — 
în ședința de analiză pe județ. In 
plus, o dată sau de două ori pe an, 
cu prilejul analizei ce se face fie
cărui consiliu agroindustrial, fie de 
către biroul comitetului județean de 
partid, fie de către secretariatul 
acestuia. în paralel, fiecare dintre 
cei 15 activiști ce fac parte din co
lectivul de sprijin susțin periodic 
rapoarte de activitate individuală în 
organizația de partid căreia îi apar
țin.

Ceea ce spune organizatorul de 
partid de la consiliul agroindustrial 
Sînmartin este perfect adevărat și 
verificabil cotidian în practică. E 
drept totuși că — așa cum însuși 
recunoștea — nu întotdeauna totul 
decurge fără cusur în activitatea de 
partid pe plan local. Și noi am 
constatat, în ziua în care ne-am 
aflat aici, unele aspecte criticabile.

Spre exemplu, în cursul după- 
amiezii, pe tarlaua pe care ne-am 

deplasat (se recoltau ultimele supra
fețe) se găseau mai multe persoane 
venite să sprijine, să îndrume și să 
controleze decît cele care munceau 
efectiv la seceriș. Pe cinci combine 
lucrau cinci mecanizatori, plus alți 
doi de pe două tractoare ce trăg.au 
remorcile pentru încărcat, plus șofe
rul de pe un autocamion de 
transport, deci opt. în jurul lor se 
agitau : inginerul agronom (o tînără 
și inimoasă stagiară), primarul, pre
ședintele C.A.P., secretarul de partid 
din C.A.P., șeful secției mecanizare, 
un tehnician, un milițian, președin
tele consiliului agroindustrial, doi 
șoferi de ARO, plus... ziaristul, deci 
unsprezece. Bineînțeles, unii dintre 
aceștia aveau treaba lor — concre
tă, de neînlocuit — poate chiar toți, 
nu ne pronunțăm noi, aici. Totuși, 
parcă nu e firesc ca la opt inși care 
lucrează efectiv să fie unsprezece... 
asistenți.

Dar campanie nu este în fiecare 
lună din an, și poate nu este atît de 
criticabil că se adună prea mulți 
sprijinitori și îndrumători pe un 
ogor, cît este de criticabil faptul că 
— în același scop, al controlului — 
în asemenea perioade se cer celor 
ce lucrează în agricultură multe și 
mărunte situații scrise. Ne-am inte
resat .cîte hîrtii au fost solicitate 
să întocmească și să trimită tovară
șii de la consiliul agroindustrial 
Sînmartin în săptămîna pe care o 
încheiau atunci. Am văzut copiile, 
le-am ținut în mînă : un vraf de 
tabele, informări, note, coresponden
țe și tot felul de situații. Nu mai 
puțin decît vreo cinci kilograme de 
hîrtii ! In plină campanie, în loc 
să-și vadă de seceriș, de munca po- 
litico-organizatorică vie. cu oamenii, 
comuniștii din conducerea consiliu
lui agroindustrial sînt nevoiți să 
piardă timp scriind zilnic hirtii ce
rute de cite și mai cîte organe și 
organisme județene, ministeriale, 
departamentale. Desigur, nu toate 
sînt inutile, sînt imperios necesare 
unele informări și situații, dar cinci 
kilograme de hirtii scrise sînt prea 
multe. Și prea multe hîrtii strică 1

Gheorqhe M1TRO1
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Spiritul de inițiativă-o investiție rentabilă
localităților
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Vizita delegației de deputați și senatori din S.U.A. ZIUA NAȚIONALĂ A MARII IAMAHIRII

După numărul locuitorilor, peste 
11 000, Iernutul este cea mai mare 
comună din județul Mureș. Insă 
adevărata ei dimensiune i-o confe
ră puterea economică. Pînă de cu- 
rînd, numele comunei era asociat 
exclusiv cu cel al termocentralei 
din vecinătate, ca unică reprezen
tantă a activității economice. Dar 
iată că ambițiile locuitorilor, iniția
tivele primăriei au țintit mai sus. 
Au fost înălțate, între altele, o în
treprindere de nutrețuri combinate, 
o stațiune experimentală de cer
cetare și producere a legume
lor (care realizează circa 80 000 
tone semințe pentru 6 județe din 
Transilvania), o întreprindere de 
stat avînd un complex de creștere și 
îngrășare a tineretului taurin, cu 
10 000 capete, un complex de ber- 
beouți — cu 19 000 capete, două fer
me de vaci, o întreprindere de creș
tere și îngrășare a porcilor (58 000 
capete pe an) și, mai recent, o fer
mă piscicolă cu peste 200 hectare 
luciu de apă. Acestora li se’ adaugă 
cele patru cooperative agricole din 
satele comunei.

Dacă adăugăm și faptul că Iernu
tul dispune de 45 unități prestatoa
re de servicii către populație, două 
licee industriale, un dispensar uman 
cu 4 secții, de numeroase blocuri cu 
aproape 600 de apartamente, avem 
imaginea unei comune ce iși contu
rează atributele unui viitor oraș 
agroindustrial. Dezvoltarea accen
tuată din ultimii ani a făcut, de 
altfel, ca producția-marfă industria
lă a Iemutului să se ridice azi la 
circa 3 miliarde lei anual, iar, din 
populația ocupată, 3 000 să fie mun
citori și numai 1 000 — țărani coo
peratori.

Ce ilustrează aceste cifre ? In 
primul rînd că Iernutul este, ase
menea altor localități, o comună în
floritoare ; una din multele așezări 
în care anii socialismului, si cu deo
sebire anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, și-au pus 
adine amprenta asupra dezvol
tării economice și, implicit, asu
pra standardului de viață ai locui
torilor. Hărnicia, tenacitatea, spi
ritul de inițiativă, deopotrivă ale 
consiliului popular, ca si ale cetățe
nilor. au stat la temelia multora din 
realizările comunei, ele constituind 
suportul material al autofinanțării.

Primarul Iernutului, Vasile Cornea, 
ne spune că realizările obținute se 
datoresc colaborării strinse cu cetă
țenii : „Am încercat, și cred că în 
bună parte am reușit, să imprimăm 
un asemenea stil de muncă în rela
țiile cu oamenii îneît să știe că tot 
ce ne propunem să înfăptuim este, 
de fapt, materializarea propunerilor 
făcute de ei. Analizăm cu maximă 
atenție propunerile în biroul execu
tiv, stabilind, ulterior, tot cu cetă
țenii, atît ordinea priorităților, cit 
și căile de realizare. Dar primăria 
trebuie să dea ea însăși ,.tonul“ 
unor acțiuni. Iată numai un exem
plu. Prin 1979 — cînd am fost ales 
primar — observasem că unii mun
citori de la termocentrală se cam... 
«orășenizaseră», uitînd să mai crească 
animale — o îndeletnicire tradițio
nală în zonă. M-am întrebat : ce 
efect ar avea îndemnul primăriei 
adresat oamenilor de a crește ani

male. cînd gospodăria proprie a 
consiliului popular număra, la acea 
daită, doar... două oi ? Așa că am 
trecut la treabă. Nu de unul singur, 
ci cu întreg aparatul consiliului 
popular. Avind o secție de construc
ții (unica pe atunci), ne-am făcut 
de toate — de la grajduri la atela
jele necesare. Primul rezultat con
cret a fost că. la nici un an de la 
înjghebarea acestei gospodării, am 
reușit să asigurăm laptele necesar 
creșei comunale. Azi. numai 
gospodăria subordonată consiliului 
popular numără. între altele, un 
sector zootehnic cu peste 500 oi, 
100 de porci, 34 bovine, de la care, 
in anul, precedent, am livrat la fon
dul de stat peste 10 tone carne. Plus 
contribuția adusă la autoaprovizio- 
narea comunei eu produse agroali- 
mentare. în 1986, numai sectorul 
zootehnic al consiliului popular a

Din activitatea 
consiliilor 
populare

adus comunei un beneficiu de 
400 000 lei".

Exemplul oferit de primărie a dat 
roade. Aflăm că. deși 500 de familii 
locuiesc în apartamente. numărul 
gospodăriilor populației a crescut 
continuu, ajungînd la peste 2 800 ; 
că ele dețin împreună 1 000 taurine, 
5 000 ovine și peste 4 000 de porci, 
situând comuna și în privința livră
rii de produse agroalimentare la 
fondul de stat între primele pe 
județ.

„Unii oaspeți (chiar primari din 
județ și din alte părți) — ne' rela
tează primarul — cred că Iernutul 
e bogat și frumos numai datorită 
puterii economice a unităților de 
stat din comună. Cînd văd însă ce 
s-a realizat în domeniul industriei 
mici și al prestărilor de servicii, iși 
schimbă părerea". De la modesta 
secție de construcții, in care lucrau 
doar 17 oameni, s-a ajuns ca, în pre
zent, consiliul popular să aibă 12 
secții de industrie mică, în care ac
tivează peste 100 de oameni, în ma
joritate foști navetiști. Profilul lor 
(propus de cetățeni) a fost stabilit
— aflăm — nu la întîmplare, ci 
anume pentru a oferi servicii ne
cesare, a valorifica resursele locale 
și a contribui la stabilizarea forței 
de muncă. Așa au apărut, rînd pe 
rînd. secțiile de feronerie, patiserie, 
brutărie, tăbăcărie, cojocărie, pres
tații în construcții, de deratizare 
etc. De activitatea lor economică 
(inclusiv aprovizionarea cu mate
rialele necesare) răspund membrii 
consiliului popular — de la primar 
la contabilul-șef.

Realizări importante se obțin și 
de cooperativa de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor- Volu
mul anual de producție și desfacere
— 80 milioane lei. Valoarea produc
ției realizate în unitățile de mică

industrie, subordonate consiliului 
popular comunal, a crescut de la 
numai 801 000 lei, în 1980, la peste 
10 milioane lei în 1986. „Din banii 
noștri — ne spune primarul — s-au 
construit, in ultimii ani, un dispen
sar uman, o brutărie, un punct mu
zeistic (in memoria ostașilor români 
căzuți în luptele de la Oarba de Mu
reș, sat aparținător) ; a fost introdusă 
apa potabilă pe 5 km liniari, s-au 
efectuat lucrări de întreținere a dru
murilor comunale. în acest an vom 
realiza cu forțe proprii termoficarea 
Iernuțului (cu resurse secundare de 
la termocentrală), introducerea încăl
zirii centrale in satele Cipău. Deag 
și Sălcud, construirea unei stații de 
mioeliu cu 200 tone capacitate, a 
unei ciupercăriii — obiective la care 
se lucrează intens".

Iernut e o comună bogată, fru
moasă. „Dacia Traiană" — ce leagă 
gara de centrul comunei — era. prin 
anii ’65, singura stradă mai arătoasă 
a localității. Azi. toate străzile sînt, 
fără excepție, asfaltate sau pavate, 
flancate de clădiri frumoase — ma
joritatea cu 2 și 3 niveluri. Secre
tul tuturor acestora ? Spiritul de 
inițiativă și hărnicia oamenilor. Dar 
și ale celor 21 de deputați comunali, 
care, numai în acest an, au efectuat, 
alături de cetățenii din circumscrip
țiile electorale, aproape 10 000 zile- 
muncă patriotică. Din inițiativa 
unor deputați ca Gyârgy Alexandru 
— circumscripția electorală n-r. 5. 
Maria Pașca (circumscripția 9), Eli- 
sabeta Trif (circumscripția 1). Con
stantin Stuparu (circumscripția 11), 
loan Albu (circumscripția 8), cu 
sprijinul larg al cetățenilor și al 
consiliului popular, au fost realiza
te. de curind, două pasarele peste 
rîul Mureș, în satele Cipău și Oarba 
de Mureș ; a fost extinsă rețeaua de 
apă potabilă pe străzile Gheorghe 
Doja, Libertății, Vlad Țepeș și Da
cia Traiană — acțiuni la care au 
participat' și lucrători din coopera
ția meșteșugărească, cadrele didac
tice și alte categorii de intelectuali.

Planurile de viitor sînt și ele con
cepute la proporțiile și prin prisma 
cerințelor unei comune de dimen
siunea Iernutului. Am vizitat șan
tierele noilor obiective. Se află in 
construcție o fabrică de protan și 
încă 76 de apartamente — obiective 
realizate si cu forte proprii.

Așa se explică cum au ajuns cei 
din comuna Iernut ca de 14 ani să 
se autofinanțeze și să realizeze un 
excedent bugetar anual de, 2,5 mili
oane lei, contribuind la bitgetul ju
dețean, din 1979 pînă în prezent, 
cu circa 20 milioane lei. Experien
ța dobîndită a fost împărtășită și 
altor consilii populare. La Iernut — 
comună distinsă de două ori cu „Or
dinul Muncii" clasa I — a avut loc, 
recent, un schimb de experiență cu 
președinți și vicepreședinți de con
silii populare comunale din nu
meroase județe ale țării. Concluzia 
desprinsă, si în acest cadru, a fost 
că spiritul de inițiativă al consiliu
lui popular și hărnicia gospodarilor 
stau la temelia autofinanțării.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Uie Văduva, a avut, luni după-a- 
miază o întrevedere cu. delegația de 
deputați si senatori din S.U.A.. con
dusă de Steny Hoyer, președintele 
Comisiei Congresului S.U.A. pentru 
securitate si cooperare in Europa, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme privind posibilită
țile dezvoltării. în continuare, a co
laborării si cooperării economice ro- 
mâno-americane în domenii de inte
res comun, lărgirii si diversificării 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări.

Oaspeții americani au avut, de a- 
semenea. întrevederi la comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județelor Brașov si Covasna si 
vizitat obiective social-culturale 
turistice din municipiile Curtea 
Argeș. Brasov si Covasna.

★
Cu prilejul vizitei în tara noastră 

a delegației de deputați si senatori 
din S.U.A., ambasadorul acestei țări 
la București. Roger Kirk. a oferit 
luni după-amiază o recepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, deputați. repre
zentanți ai altor instituții centrale.

(Agerpres)

„Zilele filmului bulgar"
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început, luni. „Zilele fil
mului bulgar", organizate cu ocazia 
aniversării a 43 de ani de la victoria 
revoluției socialiste din septembrie 
1944, Ziua națională a Republicii 
Populare Bulgaria. în cadrul „Zile
lor filmului bulgar" ce se vor des
fășura pină la 5 septembrie si in 
orașele Ploiești si Buzău, sint pro
gramate trei filme artistice de ac
tualitate.

t

x

20.00 Telejurnal
20.15 Teatru TV (color). „Păienjeniș", 

de Paul Everac. Premieră TV. In
terpretează : Marcel Iureș. Vale
ria Seciu, Mircea Albulescu, Con-

ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Oameni, tehnică de virf și flori...
(Urmare din pag. I)
ierarhici, că nu la nivelul 
nostru, jos, in producție, 
se rezolvă asemenea pro
bleme și am așteptat. Lu
crurile se remediază, desi
gur ; chiar în acest an se 
pare că vom primi sta
giari. Dar e un gol de cîți- 
va ani pe care nu mi-1 
voi ierta, mie personal.

— înseamnă că. dintr-o 
mai veche experiență, pu
teți spune că stagiarii v-au 
dat, ca să zic așa, argu
mente ale utilității lor ?

— Oho, cîte 1 Un exem
plu, care îmi vine chiar 
în clipa asta în minte, mai 
ales că datează dintr-un 
moment cînd chiar că nu 
prea aveam nevoie de ti
neri, din perioada cînd noi 
înșine ne mai căutam pe 
noi... Au venit doi stagiari 
și, ca să nu ne încurcăm 
— ei de noi și noi de ei — 
îi chem chipurile să mă 
sfătuiesc într-o problemă 
care nu se rezolvase nici 
aici, nici pe cale strict ie
rarhică, nici prin colabo
rări. Era vorba de înlo
cuirea zamaculul — e un 
aliaj ce conține 90 la sută 
zinc, vă dați seama ! „Măi 
băieți — zic — eu știu că 
«poate» fi înlocuit, dar nu 
știu și «cum». Vă dau ter
men nelimitat". Acu’ vă 
dați seama ce miză am a- 
runcat în joc : le-am dat 
timp nelimitat, se puteau 
crede în vacanță. Ce ziceți 
dacă vă spun că după cî- 
teva luni au venit cu solu
ția ?, La ni vel ul producției 
noastre asta a echivalat cu 
o mică revoluție ! Notați, 
vă rog, numele lor. că mie 
așa-mi place: cînd mă

laud cu realizările între
prinderii să nu-mi fie greu 
să dau și numele celor 
care au fost sufletul lor. 
Iertați-mi paranteza, dar 
îmi repugnă acei oameni 
care, din dorința de a nu 
lăsa pe alții să iasă în 
față pe merit, se barica
dează sub frumoasele cu
vinte „noi“. „colectivul 
nostru" etc. Deci, notați : 
Marius Ionescu. inginer 
metalurg ; Cristian Ama- 
randei, tot inginer, din pă
cate acum nu mai lucrea
ză in întreprinderea noas
tră, dar vă rog să-i dați 
numele, merită !

— I-ați stimulat în 
vreun fel ?

— Dacă vă referiți la 
bani, pot să vă spun că 
ani la rînd i-am premiat 
pentru realizarea lor. 
fiindcă legea, aplicată 
corect, îți permite să plă
tești o idee valoroasă. în 
sensul că, aoeastâ adueîn- 
du-ți beneficii ani la rind, 
recompensezi ani la rind 
autorul. Numai cine vrea 
să compromită legea sau 
să blocheze inițiativa se 
prevalează de faptul că. 
chipurile, o invenție nu 
poate fi recompensată. 
Dar intrăm în alt subiect... 
Ca să revenim la întreba
rea dumneavoastră, dacă 
i-am stimulat, eu zic că 
mai stimulativ decît felul 
cum i-a înconjurat întreg 
colectivul. în timpul cerce
tării și după, cu toată con
siderația și grija pentru 
omul de concepție, la care 
aș adăuga încrederea pe 
care au simțit-o în clipa 
cînd le-am pus povara pe 
umeri și le-am zis : „de 
voi depinde" — eu cred că 
sîntem acoperiți la acest

capitol. Dar acest episod e 
unul dintr-o mie !

— Aveți multă încredere 
în tineri !

— Normal. Și eu am 
fost ca ei. (După o pauză 
in care, bănuiesc, a cînță- 
rit dacă să-mi spună sau 
să nu-mi spună). Miine 
avem oaspeți numeroși in 
uzină : vin in vizită stu
denții din anul III (de 
fapt, IV de-acum) de la 
electrotehnica bucureștea- 
nă. Vreau să le arătăm ce 
înseamnă o adevărată în
treprindere electrotehnică, 
cum este și. mai ales, cum 
va fi : ei sînt cei care vor 
lucra cot la cot cu robotii, 
nu-i așa ? Chiar dacă în
treprinderea unde vor ni
meri nu va fi chiar atît de 
modernă, de ei depinde 
mult să se modernizeze. 
Noi doar le inoculăm „mi
crobul".

— Iertați-mă, dar ghi
cesc că nu-mi spuneți to
tul. Parcă ați vrea să-mi 
spuneți, parcă nu...

— Ei, bine, aflați că in
tenția mea e să-i „stu
diez" bine pe fiecare în 
parte, să-i testez, să-i 
„cumpăr". Vreau să pun 
ochii pe cîțiva, să-i1 „mo
mesc", și la repartiție să 
știu ce-mi aduc de pe băn
cile școlii. Nu e un slo
gan : ei. tinerii, sînt vii
torul.

— Vă preocupă mult 
viitorul ?

— Pe cine nu-1 preocu
pă îl strivește.

— Șocul viitorului...
— Exact. Vedeți, obiș

nuit spunem: nu-mi îngă
dui să stau pe loc. fiindcă 
e calea cea mai sigură de 
a rămîne în urmă. Eu în
sumi, deseori, spun așa.

Aș aduoe o completare : 
poți să și mergi, nu-i ne
voie să stai pe loc și. la 
fel de bine, poți rămîne in 
urmă. Important e cum 
mergi. Detest oamenii 

•care mimează graba, rit
mul alert și, de fapt, bat 
pasul pe loc. E și cu mer
sul înainte o întreagă po
veste...

. întreprinderea de motoa
re electrice din Pitești a 
făcut, indiscutabil. pași 
mari înainte. Binecunos
cută prin produsele sale 
nu numai in țară, ci si 
peste hotare, practic pe 

' toate meridianele — avînd 
peste jumătate din volu
mul producției destinate 
■exportului direct și o bună 
parte exportului indirect 
— întreprinderea este for
țată să țină pasul, să fie 
mereu în ton cu noutățile 
în materie pe plan mon
dial.

— Nu e puțin... ameți
tor ? — îl întrebăm pe se
cretarul comitetului de 
partid.

— E o amețeală tonică ! 
Ne obligă să ne adaptăm 
rapid, să fim foarte mo
bili, să nu acceptăm ruti
na. Ne impune să menți
nem ceea ce s-ar numi ti
nerețea de spirit a colecti
vului. La noi, să știți, nici 
un reper nu are viață mai 
lungă de doi ani. Așa că. 
vrei nu vrei, mintea fie
căruia este în continuă a- 
lertă, nu are răgazul să 
dormiteze.

De fapt, 
adevărata 
lectivului 
electrice" 
de vizibila

am adăuga noi. 
tinerețe a co

de la „motoare 
Pitești, dincolo 
tinerețe biolo

gică, aceasta este : tinere
țea de spirit !

cinema
• Pădurea de fagi : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Un om pe șosea („Zilele filmului
din R.P. Bulgaria") : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19,30
• B.D. la munte șl la mare : FERO
VIAR (50 51 401 — 9; 11; 13,30; 15,30; 
17,30: 19,30
• Viraj periculos: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17; 10,15
• Anotimpul iubirii : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19
• Păcală: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15: 18,15
• Calculatorul mărturisește. Un om 
în loden : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 18,15
• Cuibul de viespi: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• B.D. intră în acțiune : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Declarație de dragoste: FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• A doua variantă : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Comandă urgentă. Luminile din 
larg: PROGRESUL (23 94 10) — 15; 
17; 19
• Cu orchestra pe strada principală: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
1'4^: 18: 20
© Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17: 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11.30; 14: 17: 19.30
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15
• Hilda: VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
• O farsă pentru cuscru : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Faraonul : CULTURAL (83 50 13) — 
9; 12; 16; 19
• Jandarmul și jandarmerițele : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Iarna cînd au murit cangurii 
— 19
O Teatrul satiric-muzical .,C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19,30

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Duminică, 6 septembrie, 

tragere Loto 2
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează o nouă 
TRAGERE LOTO 2, la care par
ticipants au posibilitatea obți
nerii unor importante premii in 
autoturisme „DACIA 1 300“ in 
cadrul valorii unitare a cîști- 
gurilor, precum și a unor mari 
sume de bani de valoare fixă 
sau variabilă. Biletul de parti
cipare (10 lei varianta) poate fi 
completat cu o variantă achita
tă sută la sută sau cu patru 
variante achitate în cotă de 25 
la sută. Fiecare bilet are drept 
de participare Ia toate cele trei 
extrageri a cite patru numere, 
care însumează 12 numere din 
totalul de 75.

Sîmbătă, 5 septembrie, este 
ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE.

ale 
au 
și 
de

La spectacolul de gală au luat par
te reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
tiei cineaștilor, oameni de 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Boncio 
ambasadorul Bulgariei la București, 
alti șefi de misiuni diplomatice a- 
creditati in tara noastră.

Asocia- 
artă si✓
Mit ev,

(Agerpres)

stantin Codrescu, Ion Pavlescu, 
Irina Mazanltis, Zoe Muscan, 
Doina Tamaș. Liana Mărgineanu, 
Oana Ștel'ânescu. Constantin Dl- 
nulescu, Adrian Georgescu, 
Demetriu. Petre Moraru. 
Postelnlcu, Vasile Pupeza. 
artistică : Eugen Todoran

21.55 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Planul — îndeplinit integral,
la toți indicatorii!

(Urmare din pag. I)
energetice, folosirea la întreaga ca
pacitate a utilajelor și instalațiilor 
in fiecare întreprindere și ramură 
industrială, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calita
tiv al producției și asigurarea unei 
înalta competitivități a produselor 
românești pe. piața mondială. Practic, 
aplicarea măsurilor cuprinse in pro
gramele de modernizare adoptate în 
fiecare întreprindere constituie su
portul fundamental al înfăptuirii 
sarcinilor de plan atît la producția 
fizică și la export, cit și la indica
torii calitativi, de eficiență econo
mică. De aceea, ele trebuie înfăp
tuite la timp, cu cea mai mare ri
goare, astfel incit să se poată be
neficia de roadele scontate.

Analizele și controalele efecuate 
de organele de specialitate, precum 
și investigațiile reporterilor „Scîn
teii" au pus în evidență faptul că 
intr-o serie de unități în care s-a 
acționat perseverent pentru aplica
rea in bune condiții a măsurilor 
prevăzute în programele de moder
nizare au fost obținute rezultate im
portante pe planul sporirii produc
ției și productivității muncii, al re
ducerii consumurilor materiale și 
cheltuielilor de fabricație în general, 
al ridicării calității produselor. Cu. 
toate acestea, într-un șir de între
prinderi sînt încă mari rămîneri în. 
urmă în ce privește aplicarea unor 
măsuri scadente, precum și în legă
tură cu trecerea la materializarea 
unor măsuri prevăzute pentru a 
doua parte a acestui an. Sint nea
junsuri care explică în bună parte 
de ce producția planificată sau anu- 
miți indicatori de eficiență econo
mică nu au fost îndepliniți integral 
în unitățile respective.

După cum se știe, recent, Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Alfred 
Sorin 
Regia

a analizat stadiul realizării principa
lilor indicatori tehnico-economiei 
aprobați' la capacitățile industriale 
puse în funcțiune, precum și modul 
în care au fost îndeplinite sarcinile 
de sporire a eficienței economice 
prin reducerea consumurilor mate
riale și energetice și încadrarea in 
normele de consum, creșterea pro
ductivității muncii, diminuarea cos
turilor de producție, asigurarea și 
controlul calității produselor. Cu 
acest prilej, relevîndu-se existența 
unor neajunsuri manifestate în ac
tivitatea organelor centrale de sin
teză, a ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor, au fost adoptate o 
serie de măsuri menite să introducă 
un puternic spirit de ordine și dis
ciplină, de răspundere pentru îmbu
nătățirea radicală a (situației și recu
perarea neîntîrziată a oricăror rămî- 
neri în urmă. Important este acum 
ca măsurile stabilite să fie puse ime
diat în practică, astfel incit, incepînd 
din luna septembrie, activitatea eco
nomică din toate întreprinderile să 
se desfășoare în cele mai bune con
diții. asigurindu-se îndeplinirea e- 
xemplară a prevederilor de plan.

în perioada care a mai rămas din 
acest an avem de înfăptuit, așadar, 
sarcini mobilizatoare dar realiste, 
pe-deplin posibil a fi înfăptuite. Răs- 
punzînd vibrantelor chemări ale se
cretarului general al partidului, în- 
suflețitoarelor sale îndemnuri, să ac
ționăm cu toate forțele, cu spirit de 
răspundere revoluționar, să mun
cim mai bine, mai spornic, cu în
treaga noastră capacitate și iniția
tivă, astfel ca în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului să 
obținem zi de zi. decadă cu decadă, 
lună de lună, rezultate superioare, 
la nivelul maxim al posibilităților, 
asigurînd îndeplinirea integrală, la 
toți indicatorii cantitativi și calita
tivi, a planului pe acest an !

Excursii în Delta Dunării
Oficiile județene de turism si în

treprinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București organizează 
excursii în Delta Dunării in lunile 
septembrie si octombrie.

Delta Dunării, străbătută de ne
numărate canale care leagă lacuri, 
bălți si gîrlițe. este în același timp 
un parc natural cu faună și floră 
deosebite, declarat pe bună drep
tate „monument al naturii".

O dată cu această invitație în îm
părăția de ane. liniște, frumusețe 
și inedit a Deltei Dunării, turiștii 
sînt rugați să-i păstreze nealte
rate calitățile.

începind cu 1 septembrie, accesul 
în Delta Dunării al turiștilor pe 
cont propriu se poate face numai 
pe baza permiselor eliberate de 
agenția de turism a O.J.T. Tulcea.

Domnului Colonel MOAMMER AL-KADHAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 

a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste

TRIPOLI
Aniversarea Zilei Revoluției îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 

calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, bunăstare și pace pentru poporul libian prieten.

Exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul 
întilnirilor noastre, relațiile de prietenie și colaborare dintre România și 
Libia se vor dezvolta tot mai mult, în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii si colaborării

Poporul libian Săr
bătorește astăzi unul 
dintre cele mai de 
seamă momente ale 
istoriei sale. Se împli
nesc 18 ani de la vic
toria Marii Revoluții 
de la 1 1 Sept,embrie 
1969. în cursul căreia 
forțele patriotice, con
duse de colonelul 
Moammer Al-Kadhafi. 
au răsturnat regimul 
monarhic feudal si au 
deschis o nouă eră in 
existenta Libiei. Dacă 
pină atunci Libia era 
cunoscută ca o tară 
slab dezvoltată, ale 
cărei bogății încăpuse
ră nc mîinile mono
polurilor străine. în 
perioada următoare 
ea s-a angajat larg pe 
calea dezvoltării eco
nomi co-sociale de sine 
stătătoare, reușind să 
obțină o serie de rea
lizări de seamă. Cine 
străbate azi străzile o- 
rasului Tripoli are în 
fată o capitală mo
dernă. cu clădiri înal
te din beton si sticlă.

internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

cu artere largi, de-a 
lungul cărora se des
fășoară o intensă cir
culație. La Benghazi, 
Zawia, Misurata au 
fost înălțate complexe 
petrochimice. combi
nate metalurgice. în
treprinderi ale indus
triei ușoare. Pe în
tinse suprafețe, de la 
țărmurile Meditera- 
nei pînă în inima de
șertului, a luat o deo
sebită amploare acțiu- 

' nea de valorificare a 
pămînturilor-aride. Ca 
urmare a construirii 
unei întinse rețele de 
irigații, au fost cîsti- 
gate pentru agricultu
ră peste un milion de 
hectare.

Dezvoltarea econo
miei naționale este 
strins legată de valo
rificarea la un nivel 
superior a principalei 
bogății a. tării — pe
trolul : in subsolul li
bian se găsesc rezer
ve evaluate la circa 4 
miliarde tone titei. iar 
ultimele 
au dus la

prospecțiuni 
descoperirea

unor mari zăcăminte 
sub anele Mediteranei.

Animat de senti
mente prietenești față 
de popoarele arabe, 
de toate popoarele ca
re au pășit oe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu 
viu interes succesele 
obținute de tînărul 
stat din nordul Afri
cii. între România so
cialistă si Jamahiria 
Libiană s-au statorni
cit relații de fruc
tuoasă colaborare. în 
dezvoltarea cărora un 
rol determinant au 
avut întâlnirile dintre 
președintele 
Nicolae Ceausescu și 
colonelul Moammer 
Al-Kadhafi, care au 
deschis. de fiecare 
dată, noi perspective 
conlucrării multilate
rale româno-libiene.

Un asemenea curs 
corespunde intereselor 
ambelor țări, ale cau
zei generale a păcii 
si înțelegerii interna
ționale. i

Cu prilejul Zilei naționale a Marii 
Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste, luni a avut loc in Capi
tală o manifestare culturală, orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale .cu străinătatea.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și

Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros 
public.

A fost prezent Abdul Hamid F. 
Farhat, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ma
rii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste la București.

(Agerpres)

Prognoza meteorologică a lunii septembrie
Temperaturile medii ale lunii sep

tembrie șe vor încadra în limitele 
normale. Regimul pluviometric va fi 
in general normal, pe zone restrîn- 
se din estul tării putindu-se înregis
tra și cantități 
de precipitații.

Prima decadă 
teriza printr-o 
frumoasă. In 
alocuri, in zonele de deal și munte, 
precum și în sudul și estul țării, vor 
cădea ploi de scurtă durată. însoțite 
de descărcări electrice și intensifi
cări ale vîntului. în rest, ploile vor 
fi izolate. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai 
coborâte în depresiunile intramon- 
tane, iar valorile maxime se vor 
situa intre 20 și 30 de grade, izolat 
mai ridicate în zonele de câmpie.

în decada a doua vremea va fi în 
general instabilă. Ploile vor fi în
deosebi sub formă de aversă și vor 
avea o frecvență mai mare în a

ceva mai însemnate
a lunii se va carac- 
vreme in general 
ultimele zile, pe

doua parte a intervalului, Vîntul va 
prezenta intensificări în. zona de 
munte și în regiunile estice. La alti
tudini de peste 1 500 metri, pentru 
scurtă durată, precipitațiile vor fi șl 
sub formă de lapoviță șl ninsoare. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 5 și 15.grade, mai cobo
rîte în centrul și i 
maximele între 14 
ridicate în primele 
sud-vestice.

în ultima decadă 
schimbătoare. Cerul va fi variabil, 
cu innorări mai accentuate în nor
dul țării, unde vor cădea ploi, în
deosebi sub formă de averse. în ce
lelalte regiuni ploile vor fi mai 
restrânse ca arie. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 șl 14 
grade, mal coborîte în depresiuni, Iar 
ziua valorile maxime se vor situa, 
în general, între 15 și 25 de grade. 
Dimineața șl seara, pe alocuri, se 
va produce ceață.

nordul țării, iar 
șl 24 grade, mal 
zile în regiunile

vremea va fl

(Agerpres)

vremea LISTA OFICIALA

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 septembrie, ora 21 — 4 
septembrie, ora 21. în țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil. Se vor semnala ploi izolate 
ce vor avea și caracter de averse, mai 
ales în nordul și estul tării. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem" 
peraturile minime vor fl cuprinse in
tre 6 și 16 grade, mai scăzute în de
presiuni, iar cele maxime intre 20 șl 
30 de grade, mai coborîte în nord. Di
mineața, ceață slabă. în București : 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntul va sufla slao 
pină la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila între 12 și 15 grade. 
Iar cele maxime intre 26 șl 29 de gra
de. Dimineața, ceată slabă.

a obligațiunilor C.E.C.
ieșite cîștigătoare la tragerea Ia sorți 

lunară din 31 august 1987

ACTOAILUTAITiA ^IP©I^TBVĂ
CANOTAJ: Strălucite succese ale echipajelor 

la campionatele mondiale
noastre

românești la 
prestigiu. Să

re a culorilor sportive 
asemenea întreceri de 
subliniem că este pentru prima oară 
cînd echipajele noastre ocupă locul 
întîi pe națiuni în ramura feminină 
a campionatelor mondiale, o contri
buție deosebită aducînd echipajul de 
8+1, care a tfîștigat, iarăși în pre
mieră, medalia de aur în cea mai 
spectaculoasă probă a canotajului 
feminin. De notat că șapte dintre 
cele nouă membre ale acestui echi
paj, cîștigătoare și în unele probe 
anterioare, au devenit duble cam
pioane ale lumii la aceeași ediție, 
fapt fără precedent in canotajul 
mondial 1 Felicitări 1

V. M.

După strălucitele succese pe care 
le-au obținut sîmbătă în finalele 
campionatelor mondiale, iată că re
prezentanții noștri au cîștigat dumi
nică alte medalii, astfel că bilanțul 
realizat de echipajele românești se 
cifrează la opt medalii — patru aur, 
două argint și două de bronz (la o 
participare în nouă probe, șapte fe
minine și două masculine). Sporti
vele și sportivii, antrenorii care au 
pregătit diferitele echipaje și fede- 
,rația noastră de specialitate au do
vedit deci încă o dată că abordează 
cu multă seriozitate pregătirea pen
tru marile competiții internaționale 
și că acționează cu toată răspun
derea pentru reprezentarea cu onoa-

CICLISM : „Turul României"
început duminică, cu etapa Bucu

rești—Buzău—Focșani, „Turul ciclist 
al României" este în plină des
fășurare, azi caravana multicoloră 
urmînd ca, de la Vaslui, unde a 
înnoptat, să ajungă, prin Bacău, la 
Piatra Neamț, capătul celei de-a treia 
etape a popularei competiții spor
tive.

Ieri, înaintea startului în cea de-a 
doua etapă, încă se comenta rezulta
tul din ajun ; succesul neașteptat, 
dar pe deplin meritat, al lui Mitu 
Petruș (de la I.M.G.B. — antrenor 
Nicolae Grigore). După ce, cu alți 
doi colegi de echipă, și-a adus con
tribuția la reușita unei evadări ini
tiate de membrii loturilor noastre 
reprezentative, Petruș.s-a dovedit 
imbatabil la sprintul final al etapei 
inaugurale. Coincidența face ca anul 
trecut, tot în prima etapă a „Turu
lui României", focșănenii să fi aplau
dat la ei acasă victoria surprinză
toare a unui ciclist... tot de la 
I.M.G.B., care — ea și colegul său

★
BOX. Turneul „Mănușa Litoralu

lui", desfășurat într-o ambianță din
tre cele mai propice în sala sportu
rilor din Constanța, s-a încheiat cu 
succesul următorilor ppgiliști, învin-

acum — devenea primul purtător al 
„tricoului galben".

Asemănătoare ca profil cu etapa 
precedentă (traseu plat, drum as
faltat), dar ceva mai scurtă, etapa 
de ieri (Focșani—Tecuci—Vaslui) a 
revenit lui Valentin Constantinescu, 
înregistrat pe distanța de 145 km in 
3hl3” (10 secunde bonificație), medie 
orară de 45.060 km, urmat în același 
timp de Arnstein Rannehang, Vale- 
riu Pavel, Olimpiu Celea, Gheorghe 
KIeinpeter.

Tricoul galben a fost preluat de 
Valentin Constantinescu (România 
A), urmat în clasamentul general de 
Olimpiu Celea (România A) — la 
10”. Petruș Mitu (I.M.G.B.) — la 31”, 
Ludovic Covaci (România A) — la 
36’, Cristian Neagoe (România A), la 
40” și Costel Popa (România B) — la 
41”. Pe echipe conduce prima se
lecționată a României, urmată de 
România B — la 1’28” și I.M.G.B. — 
la 6’18".

★
gala finală (în ordinea

Ion Du-
gători în 
categoriilor) : semimuscă 
mitru (Buzău) ; muscă — Asan Gi- 
van (Farul) ; cocoș — Valentin Di
mitrov (Bulgaria) ; pană — Ștefan

Schiller (R.D. Germană) ; semi- 
ușoară — frații Daniel și Marian 
Dumitrescu (Dinamo) ; ușoară — 
Abladin Faredin (Farul) ; semimij- 
locie — Mihai Constantin (Farul) ; 
mijlocie mică — Rudei Obrcja (Di
namo) ; mijlocie — ’Mihai Valentin 
(Farul) ; semigrea — Serghei Ko- 
valevski (U.R.S.S.) ; grea — Ion Si
mina (Brașov).

ATLETISM. Proba feminină de să
ritură în înălțime din cadrul cam
pionatelor mondiale de atletism de 
la Roma a fost cîștigată de sportiva 
bulgară Stefka Kostadinova, cu 2,09 
m. rezultat ce constituie un nou re
cord mondial. Alt record mondial : 
100 m plat — Ben Johnson (Cana
da) — 9”83/100. Proba feminină de 
800 m a fost cîștigată de Sigrun 
Wodars (R. D. Germană), cu timpul 
de l’55”26/100. La triplusalt victoria 
a revenit sportivului bulgar Hristo 
Markov. cu 17,92 m (nou record 
european), iar în proba feminină de 
400 m pe primul loc s-a clasat Olga 
Brizghina (U.R.S.S.) — 49”38/100.

FOTBAL. Campionatul divizței B 
a început cu cîteva rezultate mai 
puțin așteptate. în seria I, Inter 
Vaslui a întrecut pe Progresul Brăila 
cu 1—0, Ceahlăul pe Gloria Buzău 
cu 3—2. iar F. C. Constanța a cîști- 
gat la scor mare partida cu Unirea 
Slobozia, 4—0. în derbiul seriei a 
Il-a, la București, Jiul — Progresul 
Vulcan 1—0 ; Sportul muncitoresc 
Slatina a întrecut fosta divizionară 
A, Chimia Rm. Vîlcea cu 2—1, iar 
noua promovată. Sportul „30 Decem
brie", pe C.S. Tîrgoviște cu 3—2. In 
seria a IlI-a, victorie a reșițenilor la 
Turda, C.S.M. Reșița — Arieșul 1—0, 
meci egal al sătmărenilor pe teren 
propriu. Olimpia — Armătura 0—0 
și un scor neașteptat la Bistrița, în 
meci derbi. Gloria — F. C. Maramu
reș 5—0.

RUGBI. în ultimul meci al tur
neului pe care l-a întreprins în 
U.R.S.S., echipa de rubgi Steaua 
București a jucat la Moscova cu for
mația locală Lokomotiv. Rugbiștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 34—10 (9—6).

Ciștigurile întregi revin obligațiunilor 
de 200 de lei. în valoarea ciștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor Ieșite cîștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele șl agențiile C.E.C.
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1 49950 192 50 000
1 27661 82 50 000
1 67475 73 50 000
1 82499 67 50 000
1 85552 77 40 000
1 22445 22 40 000
i 14711 59 40 000
1 77597 63 40 000
1 69144 104 40 000
1 01797 94 30 000
1 05076 189 30 000
1 19494 112 30 000
1 57902 188 30 000
1 76787 23 30 000
1 90528 171 30 000
1 61456 28 20 000
1 49799 122 20 000
1 04366 119 20 000
1 11171 89 20 000
1 96168 157 20 000
1 33310 132 20 000
1 49974 177 20 000
1 93601 59 10 000
1 06739 03 10 000
1 89233 215 10 000
1 31498 151 10 000
1 14156 111 10 000
1 37553 104 10 000
1 65018 134 10 000
1 69626 193 10 000
1 32842 145 5 000
1 27568 164 5 000
1 21770 77 5 000
1 57364 126 5 000
1 70582 42 5 000
1 15548 137 5 000
1 89737 94 5 000
1 77555 196 5 000
1 02219

iir/>
•Să»
.2-go 
B_4) OJ.- M «-

159 5 000

/

100 661 48 3 000
100 435 14 2 000
100 653 64 2 000

1 000 91 218 1 000
1 000 94 88 800
1 000 02 169 800
1 000 05 01 800
1 000 15 159 800
1 000 85 182 800
1 000 80 137 800
7 339 TOTAL : 7 345 000

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele curente 
cuprinse între 81—225, la confruntarea 
cu lista oficială primul zero de la se
rie nu se ia în considerare.
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

Lichidarea armelor nucleare — cauză vitală 
omeniria întregii

WASHINGTON. — La New York 
au început lucrările unei reuniuni 
internaționale a juriștilor avind ca 
temă „Armele nucleare și dreptul 
internațional", la care iau parte pes
te 150 de specialiști din diferite 
țări ale lumii, între care S.U.A., 

Olanda,U.R.S.S., Marea Britanie, 
Canada și Japonia.

în cuvîntul său, șeful delegației 
juriștilor din Uniunea Sovietică, 
Aleksandr Sukarev, a arătat că pro
ducerea, dezvoltarea și proliferarea 
armelor nucleare sînt contrare spi
ritului și literei dreptului interna
țional, care trebuie să apere inte
resele vitale ale Întregii omeniri. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru a- 
doptarea unor noi 
ternaționale, care 
nitiv și irevocabil 
în afara legii.

reglementări in
să scoată defi- 
armele nucleare
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în sprijinul soluționării pe cale politică a situației ORIENTUL MIJLOCIU
din America Centrală de dezvoltare a tării

O cuvîntare a tovarășului Gustav Husak

DAMASC 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad. l-a 
primit pe ministrul de externe al 
Greciei. Karolos Papoulias. aflat în 
vizită în capitala siriană. Agenția 
S.A.N.A.. citată de China Nouă, a 
anunțat că în cadrul convorbirilor au 
fost examinate situația din regiune, 
conflictul dintre Iran și Irak și re
lațiile bilaterale. Totodată, a fost re
levată importanta convocării unei 
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu si a unei con
ferințe a țărilor mediteraneene con
sacrată discutării căilor de transfor
mare a ~~ 
păcii și

BRASILIA 31 (Agerpres). — Ro
lul „Grupului de la Contadora" și al 
„Grupului de sprijin" constă în a 
contribui la transpunerea in practi
că a înțelegerii cu privire la instau
rarea păcii în America Centrală, 
convenită în cadrul recentei întilniri 
la njvel înalt de la Ciudad de Gua
temala — a declarat ministrul bra
zilian de externe. Roberto Costa So- 
dre. Elaborînd un plan concret de 
instituire a păcii în regiune •—
menționat ministrul brazilian —. ță
rile centro-americane au confirmat 
dorința lor de a face uz d-Q mijloa
cele politice, de tratative. în vederea 
eliminării stării conflictuale din 
zonă.

Centrală. In conformitate cu aspi
rațiile popoarelor din regiune.

BRIDGETOWN 31 (Agerpres). — 
Pacea în America Centrală trebuie 
să fie rezultatul negocierilor dintre 
guvernele țărilor din regiune, fără 
nici un amestec din afară — a ară
tat ministrul relatiilor_ externe din 
Barbados, 
declarație 
oordul de 
la de cei 
americani 
lectivă a statelor din zonă de a găsi 
propriile soluții pentru problemele 
cu care se confruntă — a arătat el.

MANAGUA 31 (Agerpres). — Pre
ședintele N-icaraguei. 
Saavedra, a anuntat 
măsuri economice 
menite să permită 
șească dificultățile 
afecta sectoarele apărării, sănătății, 
educației si învătămîntiilui. produc
ției de bază.

într-un discurs pronunțat la în
cheierea lucrărilor Congresului U- 
niunii Naționale a Studenților Ni- 
caraguani. desfășurate la Managua, 
șeful statului nicaraguan a mențio
nat că măsurile sînt determinate de 
starea conflictuală internă si regio
nală.

PRAGA 31 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la Ceske Budejo- 
vice, în fața activului local de partid 
și de stat, Gustav Husak. secretar 
general al . C.C. al P.C.C., președin
tei» R. S. Cehoslovace, s-a referit la 
sarcinile partidului în actuală etapă 
de dezvoltare a tării. Vorbitorul — 
relatează agenția C.T.K. — a relie
fat că fiecare țară socialistă acțio
nează în conformitate cu condițiile, 
cerințele și experiența proprii. Noi 
— a spus el — păstrăm și vom în
tări rolul planificării, principalul in
strument de conducere a economiei 
socialiste, cu modificările firești ale 
formelor și metodelor de planificare.

Referindu-se 1® democratizarea 
vieții societății cehoslovace. (5. Hu
sak a reafirmat necesitatea luptei

împotriva birocratismului. O premi
să necesară a progresului, în conti
nuare. al societății noastre, a conso
lidării orînduirii socialiste — a ară
tat Gustav Husak — o constituie 
activizarea factorului uman, creșterea 
gradului de conștiință al oamjenilor, 
a inițiativelor lor.

în tot acest proces — a menționat 
secretarul general al C.C. al P.C.C. 
— partidul este inițiatorul, motorul 
și garantul transformărilor. Este 
vorba ca partidul să-și intensifice 
întreaga sa activitate în vederea spo
ririi eforturilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor actualei etape revoluțio
nare.

Gustav Husak. menționează C.T.K., 
s-a referit, de asemenea, la unele 
probleme internaționale actuale.

Cameron Tudor, într-o 
făcută la Bridgetown. A- 
pace semnat în Guatema- 
cinci președinți centro- 
demonstrează dorința co-

Reprezentantul S.U.A., Paul Warn- 
ke, fost director al Agenției ame
ricane pentru controlul armamen
telor și dezarmare, a subliniat că 
Tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare, aflat în vigoare, conține 
o serie de angajamente ce se cer 
onorate de statele posesoare de 
arme nucleare și a apreciat că, pe . 
linia acestor obligații, puterile nu- l 
cleare trebuie să adopte neîntîrziat ’ 
măsuri de interzicere a tuturor ex- ț 
periențelor cu arma nucleară, pre- < 
cum și alte măsuri de reducere și 1
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eliminare a armamentelor nucleare. 
De asemenea, el a apreciat că este 
necesar să se ridice „o barieră ju
ridică" în calea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul extraatmos- 
feric și a proiectului american de 
înarmări spațiale cunoscut sub 
mele de „războiul stelelor".

nu-

P.S.D. din R.F.G. reafirmă necesitatea eliminării 
rachetelor „Pershing 1 A"

forțelor armate vest-germane. pre
cum și alegerile legislative ce vor 
-avea loc la 13 septembrie, în lan
dul Schleswig-Holstein, 
interviu acordat ziarului „. 
zeitung", din 
Jochen Vogel a 
partidului său 
tatea eliminării 
shing 1 A".

BONN. — Prezidiul Partidului 
Social-Democrat din R.F.G. s-a în
trunit la Kiel, sub conducerea pre
ședintelui acestei formațiuni poli
tice, Hans-Jochen Vogel. După cum 
informează agenția D.P.A., princi
palele teme ale dezbaterilor le 
constituie viitoarea ședință extraor
dinară a Bundestagului, consacrată 
examinării problemei rachetelor 
„Pershing 1 A“, aflate în dotarea

Miinchen, 
reafirmat 

privind 
rachetelor

într-un 
.Abend- 

Hans- 
pozitia 
necesi- 

„Per-

a

CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager
pres). — Organizația Interamericană 
a Oamenilor Muncii (O.R.I.T.) și-a 
exprimat sprijinul fată de acordul 
de pace în America Centrală, sem
nat la 7 august la Ciudad de Gua
temala de președinții oelor cinci 
state din regiune.

într-o declarație făcută agenției 
Prensa Latina. Luis Anderson, li
derul O.R.I.T., a subliniat că orga
nizația 6a. care grupează centrale 
afiliate cu un total de 32 de mi
lioane de membri, sprijină eforturile 
pentru edificarea păcii în America

Daniel Ortega 
un program de 
de austeritate, 
tării să depă- 
actuale. fără a

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK

Săptămînă de luptă pentru dezarmare
TOKIO. — Ample acțiuni împo

triva armelor nucleare se vor des
fășura în luna octombrie în dife
rite țări. în cadrul „Săptăminii de 
luptă pentru dezarmare".

După cum se menționează la To
kio. acțiunile partizanilor păcii 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, cu prio
ritate în domeniul nuclear, vor înce
pe la 24 octombrie la Hiroshima 
și Nagasaki, orașele japoneze vic-

time ale bombardamentelor atomi
ce din august 1945. In continuare, 
vor fi organizate manifestații pen
tru pace, pentru distrugerea arme
lor nucleare în toate regiunile pla
netei. demonstrînd dorința fermă a 
tuturor popoarelor de a se ajunge 
la eliminarea pericolului declanșă
rii unui război atomic, ce ar pune 
sub semnul întrebării însăși supra
viețuirea civilizației noastre.

Se impune intensificarea eforturilor în vederea 
preîntîmpinării unei conflagrații atomice

în cadrul dezbaterilor s-a rele
vat necesitatea intensificării efor
turilor forțelor democratice, realis
te. ale tuturor oamenilor de bună 
credință pentru interzicerea expe
riențelor cu armele nucleare în 
toate mediile, pentru adoptarea 
unor măsuri practice de dezarma
re. care să conducă la eliminarea 
pericolului unui război nuclear ni
micitor si la instaurarea unei păci 
autentice pe planeta noastră.

TEHERAN 31 (Agerpres) — După 
cum informează agenția IRNA, arti
leria iraniană a bombardat centre 
militare și industriale din orașul 
irakian Basra, precum și instalațiile 
petroliere de la Bezergan, din sudul 
Irakului. Tirurile susținute de arti
lerie ale forțelor 
agenția IRNA — au lovit, de ase
menea, obiective economico-militare 
irakiene din portul sudic Umm-Qasr, 
provocîndu-le pierderi considerabile.

Artileria antiaeriană iraniană — 
menționează pe de altă parte agen
ția IRNA — a doborît două 
de luptă irakiene aflate 
deasupra apelor Golfului.

„Pe fronturile vestice, 
iraniană a ucis un număr de soldați 
irakieni, a distrus fortificații și a 
avariat mijloace de transport, căi de 
aprovizionare și poduri. în sectoa
rele sudice ale frontului — adaugă 
agenția IRNA — artileria iraniană a 
provocat trupelor irakiene pierderi 
în oameni, a distrus fortificații și 
posturi de observație".

iraniene — arată

avioane 
în zbor

artileria

Mediteranei într-o zonă a 
securității.
31 (Agerpres). — Regele 
Arabiei Saudite l-a primit

RIAD
Fahd al ... .
pe primul-ministru iordanian. Zeid 
Rifai. aflat într-o scurtă vizită la 
Jeddah. Premierul Rifai a nemis su
veranului saudit un mesaj din partea 
regelui Hussein al Iordaniei cu pri
vire la situația din lumea arabă, ul
timele evoluții ale conflictului ira- 
niano-irakian si relațiile bilaterale, 
informează agenția Q.N.A.

nian, centrala electrică de la Hama- 
dan. statia de comunicații prin sate
lit de la Assad Abad și stații de 
pompare petroliere din zona Gharah. 
In comunicat se afirmă că toate 
avioanele irakiene s-au întors Ia ba
zele lor.

Pe de altă parte, unități irakiene 
au distrus fortificații, posturi de ob
servație și un depozit de muniții ira
niene la est de Basra.

ALGER 31 (Agerpres). — La 
Alger au avut loc convorbiri intre 
președintele Algeriei. Chadli Bend- 
iedid. si președintele Libanului. Amin 
Gemayel. aflat în vizită în capitala 
algeriană.

în centrul discuțiilor s-au aflat ul
timele evoluții oe plan politic și e- 
conomic din Liban, situația din lu
mea arabă si căile de promovare a 
relațiilor de cooperare dintre cele 
două țări, a anunțat agenția A.P.S.

AMMAN 31 (Agerpres). — Știri 
provenite la Amman din teritoriile 
arabe ocupate arată că autoritățile 
israeliene au confiscat noi terenuri 
agricole ale populației arabe. Agen
ția Q.N.A. informează că suprafețe 
cultivate cu măslini din regiunea 
Khan Yunis au fost expropriate de 
forțele de ocuoatie.

Conferința internațională privind relația dintre
dezarmare și dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— Făcînd bilanțul primei săptămîni 
a Conferinței internaționale privind 
relația dintre dezarmare ți dezvol
tare — ale cărei lucrări continuă la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite — agenția A.D.N. relevă că, 
în acest cadru, s-a reafirmat cu 
pregnanță necesitatea de a se opri 
irosirea. în scopuri distructive, a 
unor uriașe resurse umane și mate
riale. care să fie canalizate spre im-

pulsionarea eforturilor de progres 
ale tuturor statelor, în primul rînd 
ale celor în curs de dezvoltare. A 
fost subliniat, de ' asemenea, impe
rativul adoptării unor măsuri hotări- 
te și concrete de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, al 
încetării cursei înarmărilor. în inte
resul suprem al tuturor țărilor și 
popoarelor, al însăși supraviețuirii 
civilizației noastre.

STOCKHOLM. — La Stockholm 
au luat sfîrsit lucrările conferinței 
partidelor ecologiste. la care au 
participat aproximativ 300 de re
prezentanți ai acestor formațiuni 
politice din 20 de țări. Au fost e- 
xaminate probleme privind inten
sificarea luptei pentru preîntîmpi- 
nare^ unei catastrofe nucleare, pro
tecția mediului înconjurător în con
dițiile dezvoltării societății umane, 
stadiul actual al negocierilor de 
dezarmare si căile de salvgardare 
a păcii mondiale.

BAGDAD 31 (Agerpres) — Un co
municat al comandamentului gene
ral al forțelor armate irakiene, citat 
de agenția I.N.A., anunță că aviația 
irakiană a efectuat un bombarda
ment asupra zonei 
tancurilor petroliere 
Kharg, lovind un 
mare". Comunicatul 
că au fost supuse bombardamentelor 
centrala electrică de la Tabriz, din 
sectorul de nord al teritoriului ira-

de ancorare a 
la est de insula 
„obiectiv naval 
arată, totodată.

LA MOSCOVA a avut loc o în
tîlnire a unui grup de deputați ai 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
membri ai Comitetului oamenilor 
de știință sovietici pentru apărarea 
păcii cu membri ai Camerei Re
prezentanților 'a Congresului S.U.A. 
și un grup de oameni de știință și 
experti americani, care efectuează 
o vizită în U.R.S.S., transmite agen
ția T.A.S.S. în cadrul întrevederii 
au fost dezbătute probleme ale re
ducerii și interzicerii totale a ex
periențelor nucleare, aspecte pri
vind respectarea tratatului de apă
rare antirachetă și consolidarea re
gimului acestuia, semnificația acor
dului S.A.L.T.-2, interzicerea și dis
tragerea armamentelor antisatelit, 
precum și chestiuni referitoare la 
crearea unor grupuri de experti 
pentru supravegherea efectuării 
lansărilor cosmice, relatează agen
ția menționată.

Agențiile de presa
scurt

Opțiuni ale forțelor antirăzboinice din Australia 
și Noua Zeelandă

CANBERRA. — în orașul austra
lian Adelaide s-au încheiat lucră
rile Conferinței pentru pace a sin
dicatelor din Australia. Participan- 
ții au adoptat o declarație în care 
se subliniază că sindicatele din 
Australia militează pentru lichi
darea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și cheamă guvernele 
U.R.S.S. și S.U.A. să încheie cît 
mai grabnic 
acest sens. Ei 
odată, pentru 
nului Indian 
subliniind că 
ricolului unei 
reprezintă cauza tuturor oamenilor 
muncii din Australia.

posibil un acord în 
s-au pronunțat, tot- 
transformarea Ocea- 
într-o zonă a păcii, 
lupta împotriva pe- 
catastrofe nucleare

WELLINGTON. — Orientarea 
către o politică nenucleară este îm
brățișată de majoritatea rieozeelan- 
dezilor. Astfel, potrivit unui re
cent sondaj de opinie. 69 Ia sută 
dintre neozeelandezi se pronunță 
împotriva intrării în porturile ță-

rii a navelor cu încărcătură nu
cleară la bord.

într-o declarație făcută la We
llington, noul ministru neozeelan
dez al afacerilor externe. Russel 
Marshall, a arătat că Australia ar 
trebui să se alăture eforturilor Noii 
Zeelande vizînd ajungerea la de
zarmarea generală, si în primul 
rînd. la dezarmarea nucleară. El a 
reamintit că guvernul premieru
lui David Lange a scos în afara 
legii armele nucleare în 1984. in- 
terzieînd. de asemenea, accesul a- 
oestora pe teritoriul tării.

O asemenea măsură, susținută de l 
opinia publică neozeelandeză, a ge- 
nerat un răspuns pozitiv în întrea- ) --------------  - ț

A

ga lume și a cîștigat aprobarea 
statelor din regiunea Asiei si Paci
ficului — a spus Russel Marshall.

Se reamintește că, în luna iunie, 
parlamentul neozeelandez a apro
bat o lege care reafirmă și dez
voltă politica antinucleară a gu
vernului.

du-se grav circulația rutieră și fe
roviară. In apropierea insulelor 
Okinawa și Kyushu, aproximativ 20 
de nave s-au scufundat.

T

Perspectivele economiei 
franceze

PARIS 
cuvîntul 
franceze, 
nanțelor 
ladur, s-a referit la o serie de pro
bleme economice și la proiectul de 
deznaționalizare a unor întreprinderi 
pe care guvernul intenționează să îl 
pună în aplicare în lunile viitoare. 
El a anunțat astfel că prețurile bu
nurilor de consum vor creste cu pes
te trei la sută în anul în curs — in
formează agenția EFE. Anterior, 
estimările guvernului în ce privește 
sporurile de prețuri pentru acest an 
erau de 2,4 la sută, dar cifra a fost 
depășită în primele șapte luni ale 
acestui an.

Vorbitorul a precizat, totodată, că 
creșterea economică a Franței pe anul 
1987 se va situa sub doi la sută, pro
cent prevăzut anterior.

în ce privește programul de dezna
ționalizare a întreprinderilor, Balla- 
dur a menționat că începînd din luna 
septembrie vor intra în patrimoniu 
particular alte două companii — una 
financiară, iar cealaltă de asigurări.

31 (Agerpres). — Luînd 
la posturile de televiziune 
ministrul economiei și fi- 

ai Franței, Edouard Bal-

UN MARE OBIECTIV INDUS
TRIAL AL INDIEI. In prezenta 
primului-ministru Rajiv Gandhi, a 
fost dat in funcțiune al șaptelea 
furnal de la cel mai mare com
plex siderurgic al Indiei, cel de la 
Bhilai. In alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, premierul a relevat 
faptul că noul obiectiv va permite 
sporirea însemnată a producției de 
oțel, care va avea o contribuție 
deosebită la eforturile de dezvoltare 
industrială a țării, la progresul ei 
economic general.

CONVORBIRI UNGARO-CEHO- 
SLOVACE. La Budapesta a avut loc 
o întîlnire între Janos Kadar, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, și Lubomir 
Strougal, membru al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, aflat într-o vizită 
la Budapesta, transmite agenția 
M.T.I. Cu acest prilej, au fost exa
minate stadiul actual și perspecti
vele dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări. în primul rînd în 
domeniul economic. Au fost abor
date, totodată, probleme ale vieții 
internaționale, o atenție deosebită 
acordindu-se asigurării securității 
și cooperării în Europa, mențio
nează agenția.

dieîndu-se la 39,5 miliarde dolari. 
Ca de obicei în ultimii ani. cel 
mai mare sold pasiv s-a înregis
trat în schimburile comerciale cu 
Japonia.

PROIECT ABANDONAT. Guver
nul Israelului a decis renunțarea 
la programul militar deosebit de 
controversat privind realizarea a- 
vionului de luptă ,.LAVI“ — infor
mează agențiile de presă. Proiec
tul fusese initiat încă din 1980. cu 
un cost total de 2.5 miliarde de do
lari. din care jumătate s-a cheltuit 
deja pentru realizarea de prototi
puri.

L

MANEVRE MILITARE. După 
cum transmite agenția A.C.T.C.. re
gimul dictatorial de la Seul a în
treprins în ultimele zile manevre 
militare provocatoare oe teritoriul 
sud-coreean. Agenția citată con
damnă exercițiile războinice, ară- 
tînd că. în loc să răspundă noilor 
propuneri de reducere a armamen
telor prezentate de Guvernul R.P.D. 
Coreene în vederea înlăturării ten
siunii din Peninsula Coreea si des
chiderii perspectivelor unei reuni- 
ficări pasrițce. regimul dictatorial 
de la Seul încearcă prin aceasta 
să abată atentia populației sud- 
coreene, care luptă pentru indepen
dentă. democrație si reunificare 
pașnică, și să agraveze confrunta
rea dintre Nordul si Sudul Coreei.

MANIFESTAȚII PAȘNICE în fa
voarea independentei Noii Cale- 
donii s-au desfășurat în cadrul 
campaniei electorale în vederea re
ferendumului ce va avea loc la 13 
septembrie în acest teritoriu de 
peste mări al Franței. Cu prilejul 
consultării, populația din Noua Ca- 
ledonie va trebui să se pronunțe 
asupra viitorului politic al acestui 
teritoriu. Manifestațiile pentru in
dependența Noii Caledonii s-au 
desfășurat în piața centrală din 
Noumea, capitala teritoriului, și la 
Canala, pe coasta estică.

DEMONSTRAȚIE ANTIDICTA- 
TORIALA ÎN PARAGUAY. La A- 
suncion a avut loc o demonstrație 
de protest împotriva politicii re
gimului dictatorial al generalului 
Alfredo Stroessner. pentru reveni
rea la democrație — transmite a- 
genția A.D.N. 
cu brutalitate.

ACT TERORIST. O stradă aglo
merată din centrul Bostonului a 
fost duminică scena unei adevăra
te tragedii. înarmat cu un auto
mat. un terorist a deschis pur și 
simplu focul asupra mulțimii, omo- 
rînd pe loc cinci persoane si ră
rind alte două, transportate la spi
tal. unde se află în stare critică. 
După care, teroristul s-a refugiat 
într-o clădire, de unde a continuat 
tirul său dement, de această dată 
împotriva polițiștilor. înconjurat 
de puternice forte de politie, tero
ristul — asupra căruia nu s-a gă
sit nici un act de identitate — s-a 
sinucis. Acest act terorist aparent 
fără nici o motivație pare — și 
aceasta este si ipoteza emisă de au
torități — să fie opera unui 
dezechilibrat mintal.

Politia a intervenit 
operînd arestări.

BALANȚEI CO-DEFICITUL 
MERȚULUI EXTERIOR AL S.U.A. 
a atins un nou record în trimes
trul al doilea al anului curent, ri-

TAIFUNUL „DINA". Ca urmare 
a taifunului „Dina", ce s-a abătut 
in noaptea de duminică spre luni 
asupra regiunilor sudice ale Japo
niei, două persoane și-au pierdut 
viața, iar 22 au fost rănite — s-a 
anunțat oficial la Tokio. In insula 
niponă Kyushu, viteza vîntului a 
atins 200 km pe oră. Au fost dis
truse sau avariate sute de clădiri 
și linii de electricitate, perturbin-

Mișcarea de nealiniere - factor activ în promovarea 
cauzei păcii, independenței și progresului

în fiecare an. ziua de 1 septembrie 
este marcată pe plan mondial ca 
„ZIUA NEALINIERII", evocîndu-se. 
astfel, constituirea. în urmă cu 26 de 
ani, a mișcării țărilor nealiniate — 
mișcare care s-a afirmat și se afir
mă ca una din importantele forte 
progresiste ale contemporaneității, 
angajată în lupta pentru indepen
dentă și suveranitate națională, 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale. pentru accelerarea pro
gresului economico-social si consoli
darea păcii.

Pentru România socialistă, pentru 
poporul român această aniversare 
constituie un prilej de a-și reafirma 
sentimentele prietenești față de ță
rile și popoarele mișcării de neali
niere. Țara noastră participă activ, 
cu statutul de invitat permanent, la 
mișcarea de nealiniere, acordă o im
portanță deosebită raporturilor sale 
cu toate tarile nealiniate, manifes- 
tîndu-și solidaritatea militantă fată 
de aspirațiile legitime ale statelor 
membre, fată de obiectivele fun
damentale ale nealinierii.

„Româfiia — arăta președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU în Mesajul 
adresat Conferinței la nivel înalt a 
țărilor nealiniate de la Harare, din 
toamna anului trecut — dă o înaltă 
apreciere rolului mișcării de neali
niere in solutionarea problemelor 
grave ale lumii contemporane. în 
afirmarea unei politici noi. demo
cratice, de libertate și independen
tă, de respect al dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber calea dez
voltării sale economico-socialb. Pro- 
movind o politică activă de pace si 
largă colaborare internațională, ba
zată pe principiile deplinei egalități, 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc. Româ
nia — ea însăși tară socialistă în 
curs de dezvoltare — acționează în 
consens cu obiectivele principale ale

mișcării de nealiniere, este solidară 
cu acțiunile țărilor nealiniate și in 
curs de dezvoltare pentru depășirea 
problemelor cu care sînt confrunta
te, pentru consolidarea independen
ței naționale și dezvoltarea lor eco
nomică și socială de sine stătătoare", 

în întărirea și adîncirea legături
lor țării noastre cu statele nealinia
te. o importantă hotăritoare au adus 
intîlnirile conducătorului partidului 
și statului cu șefi de state și de gu
verne, cu alți conducători dintr-un 
mare număr de țări nealiniate, la 
București sau in capitalele acestor 
țări. Evidențiind larga convergentă 
de vederi asupra situației interna
ționale, identitatea telurilor de edi
ficare a unei lumi mai bune și mai 
drepte, documentele bilaterale con
venite cu acest prilej au dezvoltat 
și întărit principiile noi de relații 
interstatale, au consemnat poziții 
principiale, constructive fată de pro
blemele majore ale lumii contem
porane.

Așa cum se știe, creată în 1961. la 
Conferința de la Belgrad, ca expre
sie a uriașelor transformări revolu
ționare — politice, economice și so
ciale — din perioada postbelică, (a 
luptei anticolonialiste și de elibe
rare națională, mișcarea de neali
niere a cunoscut un proces de con
tinuă dezvoltare. Dacă „războiul 
rece" a determinat crearea blocuri
lor militare — a căror existentă, la 
rindul ei. a alimentat încordarea — 
mișcarea de nealiniere s-a născut ca 
o replică la acest proces, ca un re
zultat al opoziției fată de politica 
de bloc, al dorinței de „nealiniere" 
la aceasta. Inițiată de un număr re
lativ restrîns de state, mișcarea și-a 
lărgit permanent rîndurile, cuprin- 
zînd astăzi peste două treimi din 
statele lumii, state cu sisteme eco
nomice, social-politice diferite, pre
cum și organizații de eliberare na
țională, unite în lupta generală pen
tru apărarea libertății, preocupate

de asigurarea condițiilor internațio
nale pentru dezvoltarea lor inde
pendentă, pentru pace și colaborare 
intre națiuni.

Fără îndoială, transformarea miș
cării de nealiniere într-un factor de 
deosebită importanță al vieții inter
naționale este legată nu numai de 
sfera ei largă de cuprindere, ci în
deosebi de orientările și obiectivele 
sale conturate încă de ia Belgrad si 
reconfirmate și dezvoltate ulterior 
la celelalte reuniuni la nivel înalt. 
Printre aceste obiective, la loc de 
frunte se află oprirea cursei înar
mărilor și realizarea de pași con- 
creți pe calea dezarmării, in primul 
rînd a dezarmării nucleare ; elimi
narea definitivă a forței din rela
țiile interstatale și soluționarea tu
turor problemelor litigioase exclu
siv pe cale pașnică ; apărarea inde
pendenței naționale și respectarea 
dreptului inalienabil și imprescripti
bil al popoarelor de a fi stăpîne pe 
propria lor soartă ; afirmarea unor 
relații noi, de deplină egalitate și 
respect reciproc între state ; opozi
ție față de politica de împărțire a 
lumii în blocuri ; lichidarea decala
jelor dintre țările bogate și cele să
race și edificarea noii ordini econo
mice mondiale.

Este convingerea fermă a tării 
noastre că, în actualele condiții in
ternaționale atît de grave și com
plexe, îndeosebi ca urmare a inten
sificării cursei înarmărilor, a acu
mulării unor uriașe cantităti de 
arme de distrugere în masă, in pri
mul rînd nucleare, care pot duce la 
dispariția a înseși vieții pe planetă, 
este necesar să se facă tot mai sim
țită acțiunea unită a tuturor po
poarelor, a forțelor progresiste de 
pretutindeni. în cadrul cărora revine 
tarilor nealiniate un rol de seamă, 
pentru oprirea înrăutățirii climatu
lui politic, pentru reluarea si conso
lidarea politicii de destindere, co
laborare. pace. România consideră

că în prezent nu există imperativ 
mai arzător decît acela de a se ac
ționa în modul cel mai energic pen- 
'tru trecerea la măsuri reale și ur
gente de lichidare a armelor nu
cleare — un pas deosebit de impor
tant pe această cale constituindu-1 
finalizarea cit mai grabnică a nego
cierilor sovieto-americane privind 
„dubla opțiune zero" — de reducere 
substanțială a armamentelor clasi
ce, a forțelor armate și cheltuielilor 
militare, in înfăptuirea acestor te
luri fiind vital interesate, fără ex
cepție, popoarele țărilor nealiniate, 
toate popoarele lumii.

în același timp. în împrejurării^ 
cînd în diferite regiuni ale lumii se 
mențin conflicte și stări de tensi
une — și in care sînt implicate, din 
păcate, chiar tari nealiniate —. au 
loc acțiuni de folosire a forței, de 
amestec brutal în treburile interne 
ale altor state. »se impune ca miș
carea de nealiniere, toate celelalte 
state ale lumii, forțele progresiste 
de pretutindeni să militeze ferm 
pentru încetarea oricăror acțiuni 
militare, pentru trecerea la soluțio
narea tuturor problemelor litigioase 
numai și numai pe calea tratative
lor. Este cit se poate de clar 
că rezolvarea exclusiv prin mijloace 
pașnice a tuturor litigiilor si diver
gențelor ar crea condiții în vederea 
întăririi solidarității și colaborării 
acestor țări, corespunzător interese
lor generale de pace și progres.

Pornind de la realitatea că. depar
te de a se diminua, decalajele din
tre țările bogate și cele sărace se 
accentuează tot mai mult iar po
vara datoriei externe, care a depășit 
o mie de miliarde de dolari, a deve
nit de nesuportat și avînd in vedere 
că imensa majoritate a participanți- 
lor Ia politica de nealiniere o consti
tuie statele în curs de dezvoltare, 
este necesar, totodată, să se inten
sifice colaborarea acestor state în 
lupta pentru instaurarea noii ordini

economice mondiale, bazată pe echi
tate și egalitate. Adoptarea unor mă
suri de reducere a cheltuielilor mili
tare. crearea, cu ajutorul sumelor de
venite astfel disponibile, a unui fond 
de ajutorare a țărilor rămase in 
urmă s-ar înscrie ca o contribuție 
importantă in acest sens, așa cum 
dovedesc lucrările actualei Confe
rințe internaționale privind relația 
dintre dezarmare și dezvoltare, con
ferință la care țările nealiniate se 
manifestă ca o prezentă, deosebit de. 
activă.

Desigur, prestigiul sporit al miș
cării de nealiniere în condițiile 
complexe din lumea contemporană, 
marea diversitate a statelor mem
bre, cît și problematica largă care 
formează obiectul preocupărilor 
comune pun în lumină importanta 
întăririi continue a solidarității ta
rilor nealiniate, a celor in curs de 
dezvoltare. ca o premisă esențială 
a împlinirii obiectivelor lor funda
mentale. Este opinia fermă a Româ
niei, reafirmată in documentele 
partidului și statului, că. indiferent 
de deosebirile care mai pot exista 
în abordarea unei probleme sau al
teia, trebuie găsită calea spre uni
tate, spre colaborare, spre o conlu
crare cît mai strînsă în direcția unei 
politici noi, de deplină egalitate, de 
independență, de pace și înțelegere 
între națiuni.

în acest spirit, țara noastră, asa 
cum a arătat in repetate rinduri 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, este hotărî- 
tă să-și dezvolte și in viitor rapor
turile de colaborare si solidaritate 
cu statele nealiniate și cele în curs 
de dezvoltare, să lărgească necon
tenit conlucrarea cu aceste state, cu 
convingerea fermă că aceasta ser
vește pe deplin intereselor tuturor 
popoarelor, cauzei păcii și progresu
lui în întreaga lume.

Radu BOGDAN

INCENDIU. Aproximativ 200 de 
hectare de pădure de pe coasta iu
goslavă a Adriaticii au fost cu
prinse de un puternic incendiu, de
clanșat sîmbătă. Echipele de pom
pieri acționează pentru combaterea 
focului, care se extinde cu rapi
ditate din cauza vîntului, transmi
te agenția Taniug.

STUDIU. Institutul interamerican 
de cooperare pentru agricultură 
(I.I.C.A.) a dat publicității, Ia Ciu
dad de Mexico, un studiu prelimi
nar privind situația sectorului agri
col în țările latino-americane și 
caraibiene. Potrivit studiului, agri
cultura contribuie cu 18 la sută la 
formarea produsului intern brut 
total al Americii Latine și zonei 
Caraibilor, folosește 38 la sută din 
populația aptă de muncă a state
lor din zonă și asigură 32 la sută 
din totalul devizelor pe care aces
tea le obțin din exporturi.

■UN AVION, apapținînd liniilor 
aeriene thailandeze. avind la bord 
73 de pasageri si opt membri ai 
echipajului, s-a prăbușit în mare, 
pe cînd se îndrepta spre insula 
Phuket, situată la sud-vest de 
Thailanda — informează agenția 
EFE. Aparatul, un Boeing 737, a 
căzut după ce a evitat ciocnirea 
cu un avion charter al companiei 
Hong Kong Dragon Air. Pînă în 
prezent nu se s.tie dacă există su
praviețuitori.

LA PORTSMOUTH au început 
lucrările Conferinței anuale a 
Partidului Social-Democrat, de o- 
poziție. din Marea Britanie. Tema 
centrală a dezbaterilor o constituie 
definirea platformei partidului și 
întărirea unității sale. în condiții
le menținerii unor puternice ten
dințe centrifuge si ca urmare a se
rioaselor contradicții interne, de
terminate de o proiectată fuziona
re a acestei formațiuni politice cu 
Partidul Liberal.

Acțiunile revendicative ale minerilor din R.S.A.
• Patronatul — nevoit să accepte o parte a revendicărilor 
formulate de greviști • Circa 50 000 de muncitori concediați 

vor fi reprimiți Ia lucru
PRETORIA 31 (Agerpres). — Fer

mitatea și combativitatea celor 
aproape 400 000 de lucrători de cu
loare de la minele de aur și cărbune 
din Africa de Sud. aflati în grevă 
de trei săptămîni. au determinat ca 
patronatul să accepte, după lungi 
negocieri și tergiversări, o parte din 
revendicările Uniunii Naționale a 
Muncitorilor Mineri (N.U.M.). Prin
tre acestea, menționează agenția 
Taniug. se numără și reprimirea la 
lucru a circa 50 000 de muncitori 
concediați. Cyril Ramaphosa, secretar 
general al N.U.M., a declarat că 
această grevă a demonstrat creșterea 
combativității și conștientizării. în
tregii clase muncitoare sud-africane 
în lupta pentru egalitate și elimi
narea discriminării rasiale din R.S.A. 
La rindul său, Jay Naidoo. secretar 
general al Congresului Sindicatelor 
Sud-Africane. a arătat că succesul 
mișcării revendicative a minerilor se 
înscrie ca o victorie a celor ce 
muncesc împotriva patronatului, a 
regimului de apartheid. în general.

LUSAKA 31 (Agerpres). — într-un 
comunicat de presă dat publicității 
la Lusaka, directorul pentru proble
mele internaționale al Congresului 
Național African (A.N.C.) arată că 
situația gravă care persistă in R.S.A. 
este rezultatul acțiunilor agresive ale 
regimului minoritar de la Pretoria 
împotriva tot mai numeroaselor for- /
te sud-africane care luptă contra a- 
partheidului.

El a subliniat că atît in R.S.A.. 
pe continentul african, cît și în în
treaga lume se intensifică protestele 
față de politioa represivă a autori
tăților rasiste sud-africane. A.N.C.. 
menționează documentul citat de 
agenția Pana, iși propune. între al
tele. să intensifice campania de 
conștientizare a opiniei publice a- 
supra realităților regimului de . 
apartheid.

Totodată, directorul pentru pro
bleme internaționale al A.N.C. a lan
sat apelul de a fi sporite eforturile 
în vederea salvării a 32 de patrioți 
sud-africani, condamnați la moarte 
sub acuzația că au luptat pentru eli
minarea discriminării rasiale din 
R.S.A.

0 nouă demascare a manevrelor autorităților 

de la Pretoria în Namibia
HARARE 31 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat, la Harare, agenției 
Taniug. președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Sam Nujoma. a arătat 
că. în actuala situație din Namibia, 
generată de menținerea ocupației 
sud-africane. poporul namibian nu 
are altă opțiune decît lupta armată 
pentru realizarea scopului final, ob
ținerea independentei. Sam Nujoma 
a precizat că S.W.A.P.O. este dispu
să să aocepte un acord de încetare 
a focului în cazul în care regimul 
de la Pretoria va aplica Rezoluția 435 
a Consiliului de Securitate, care pre
vede organizarea de alegeri libere și

democratice în Namibia. Dar. a spus 
el. guvernanții sud-africani acceptă 
numai în vorbe această rezoluție, de
oarece. în fapt, acționează cu toată 
forța pentru a împiedica aplicarea ei. 
Astfel. în prezent se încearcă legi- 
timizarea actualului guvern-marione- 
tă de la Windhoek, rezultat în urma 
asa-numitelor „alegeri din fata țe
vilor de pușcă", a spus Sam Nujoma.

Pe de altă parte. liderul 
S.W.A.P.O. a apreciat că se impun 
noi acțiuni împotriva regimului mi
noritar de la Pretoria din partea co
munității internaționale. între careo 
importantă deosebită o are institui
rea de sancțiuni economice cuprin
zătoare si obligatorii.
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