
A

IZ
i'

F £-

//M\\

VW 
îs 
$3

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA !

inteia s «

5TI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI ROMAN

Anul LV Nr. 13 647 Miercuri 9 iulie 1986 Prima ediție 6 PAGINI 50 BANI

PLANUL LA EXPORT
îndeplinit cu punctualitate și răspundere

față de calitatea produselor!
Planul pe acest prim an al cincinalului 1986—1990 prevede o creștere 

substanțială a volumului și eficienței exportului. Evidențiind din nou că 
activitatea de export constituie o problemă fundamentală a dezvoltării 
noastre economice, care trebuie să se afle permanent in atenția organelor 
de partid și de stat, a oamenilor muncii din foaie întreprinderile, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 23—24 iunie tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a subliniat : „Toate unitățile trebuie să înțeleagă că realizarea exportu
lui constituie îndatorirea prioritară — și trebuie să facem totul pentru 
a asigura realizarea in bune condiții a acestei activități".

Este cit se poate de evident că îndeplinirea integrală a planului Ja 
export in condiții de inaltă calitate și eficiență, reprezintă o cerință 
izvorită din rațiuni economice riguros determinate. Numai in aceste con
diții se pot asigura resursele valutare pentru importurile necesare econo
miei naționale, o balanță de plăți echilibrată, luindu-se in considerare 
excedentul de care este nevoie in vederealichidării in cel mai scurt timp 
a datoriei externe. Prin prisma acestor exigențe, este imperios necesar 
ca, in toate unitățile, organizațiile de partid, consiliile de conducere, 
colectivele de oameni ai muncii să acționeze cu cea mai mare răspun? 
dere, zi de zi — sub îndrumarea și controlul permanent al comitetelor 
județene de partid — pentru ca producția destinată exportului să fie 
realizată ritmic și livrată operativ partenerilor externi.

Pentru a vedea cum se acționează practic în acest sens, am între
prins o anchetă in citeva unități industriale din județul Brăila.

GONTRACTELE — ONORATE 
INTEGRAL ȘI, IN UNELE CA
ZURI, ÎN AVANS.,Am început in
vestigația noastră printr-o scurtă 
convorbire cu tovarășa Valentina 
Ene, secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.

— Pe ansamblul industriei jude
țului, toate contractele cu termene 
scadente în primul semestru al 
anului au fost onorate. Aș remarca, 
în această privință, colectivul de la 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul". care. în acest răstimp, a 
livrat în avans 70 de excavatoare, 
342 tone utilaje metalurgice, 117 
tone subansamble și piese de schimb 
pentru utilaje rutiere. De asemenea, 
oamenii muncii de la întreprinde
rea de confecții. Combinatul de pre
lucrare a lemnului, Combinatul de 
fibre, celuloză și hirtie — toate din 
Brăila — ca și cei de la întreprin
derea de prelucrare și industriali
zare a legumelor și fructelor din Vă- 
deni și-au onorat integral contrac
tele cu termen de livrare în aceas
tă perioadă.

— Concret, care este strategia co
mitetului județean 
meniul realizării 
port ?

— Două laturi
această strategie : 
zi. pe unități și la ... ____ ____ ,
a modului in care se realizează sar
cinile planului la export și spriji
nirea întreprinderilor in asigurarea 
condițiilor pentru realizarea acestor 
sarcini. întrucit circa 90 la sută din 
producția destinată exportului se 
realizează municipiul Brăila, a

fpst organizat un colectiv de sprijin 
și control, format din secretarii co
mitetului municipal de partid și se
cretari ai comitetului județean de 
partid. Zilnic, tovarășii din acest 
colectiv se deplasează în unitățile 
repartizate, unde urmăresc pe flu
xul de fabricație evoluția realizării 
contractelor de export și . intervin 
operativ, acolo unde este cazul, 
pentru soluționarea problemelor ce 
se ridică. Cit privește sprijinul a- 
cordat întreprinderilor, țin să subli
niez că. după analizele ce se fac la

începutul fiecărei luni în cadrul co
misiei județene de export — analize 
care au un profund caracter de lu
cru — colective special constituite, 
formate din activiști de partid și de 
stat, se deplasează in întreprinderile 
colaboratoare din țară pentru a 
impulsiona livrările de materii pti- 
me, materiale ori diferite suban- 
samble și echipamente.

— Ce probleme mai Importante 
se ridică in legătură cu realizarea 
planului la export 7

— Examinind lucrurile In spiritul 
exigentelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., nu ne pu
tem declara mulțumiți cu rezultatele 
de pină acum. în realizarea planului 
la export s-au făcut simțite o serie 
de deficiențe care puteau fi preve
nite dacă, in unele întreprinderi, 
consiliile o’amenilor muncii și orga
nizațiile de partid ar fi dovedit mai 
multă răspundere in programarea și 
realizarea cu prioritate a producției 
destinate exportului. Dar cele 
mari 
în 
de 
nu 
te.

_ _ ._____  . ... mai
greutăți in realizarea planului 

acest domeniu ne-au fost create 
unele ministere și centrale care 
au reușit să acopere cu contrac- 
în proporția cuvenită, planul la 

export pentru diferite produse. Di
ficultăți am intîmpinat și datorită' 
unor Întreprinderi colaboratoare, 
care nu au livrat la timp anumite 
materii prime, materiale sau sub- 
ansamble. precum și datorită nedes-

cKiderii la timp a acreditivelor și 
reasigurării ritmice a mijloacelor de 
transport, in special nave, in ve
derea expedierii fondului de marfă 
realizat.

CALITATEA PRODUSELOR ȘI 
PROMPTITUDINEA ÎN LIVRĂRI — 
ARGUMENTE ESENȚIALE. Ne-am 
deplasat in citeva întreprinderi 
pentru a pune în evidență experi
ența în realizarea exportului, modul 
in- care cadrele de conducere, or
ganizațiile de partid, colectivele din 
unitățile respective acționează pen
tru realizarea sarcinilor de plan în 
acest domeniu.

— Exportăm produse în 15 țări șl, 
în răstimpul care a trecut din acest 
an, ne-am onorat integral contrac
tele încheiate cu partenerii de peste 
hotare — ne șpune tovarășa ing. 
Anica Nisioi, directorul întreprinde
rii de confecții. Cheia reușitei in" 
activitatea de export constă cel 
puțin In două condiții fundamen
tale : calitatea superioară, a produ
selor și promptitudinea In livrări. 
Ținind seama că 85 la sută din 
producția noastră este destinată, 
partenerilor externi, toate forma
țiile de lucru sînt specializate în 
producția pentru export. Avem chiar

Mircea ANGELESCU 
Candiano PR1CEPUTU

(Continuare în pag. a Il-a)

de partid în do- 
planului la ex-

esențiale conține 
urmărirea, zi de 
nivelul județului.

învățăminte 
valoroase 

din expenia 
fruntașilor 

in întrecerea 
socialistă

in agricultura
județului Olt

LA RĂDĂCINA

RECOLTELOR
MARI

- MUNCĂ 
MULTĂ, 
FĂCUTĂ 

CU ȘTIINȚĂ

KILOMETRI, CON 
. STRUCȚII, RITMURI 

Din kilometrul 35 ai Cana, 
lului Dunăre—Marea Nea
gra se desprinde kilometrul 

0 al Canalului Poarta Albă — 
Midia, Năvodari. Cumpăna 
apelor fiind perfect dreap
tă și neexistînd nici măcâr 
o diferență de culoare ca la 
vărsarea fluviului in mare, 
ochiul nu poate fixa cu 
exactitate punctul de con
fluență. Trecerea de. pe o 
magistrală pe alta, insesi
zabilă în spațiul imediat, 
rămine astfel la latitudinea 
imaginației. îngemănarea 
aceasta, de ordinul geogra
fiei fizice, sugerează me
taforic multiplele raporturi 
de continuitate, de filiație 
dintre .cele două căi navi
gabile. Ape îngemănate. 

.Peisaj asemănător. Profil 
asemănător. Lucrări simi
lare. Dificultăți de aceeași 
natură. Aceleași utilaje și; 
în bună măsură, aceiași 
oamenii Firesc : noua ma
gistrală albastră, aflată in 
plină construcție, reprezin
tă o derivație necesară, 
complementară a celei 
dinții.

Senzația de prelungire, de 
reeditare a drumului din
tre Dunăre și mare, la pro
porții însă ceva mai re
duse, mi-o transmite între
gul traseu care începe de la 
simbolicul kilometru 0 și se

sfîrșește, prin două brațe, 
în portul Midia și la capă
tul nordic al lacului Ța- 
șaul. Șantier de peste 30 de 
kilometri, de-a lungul că
ruia mă călăuzește ing. Du-

stadiile și toate genurile de 
lucrări de construcție. 
Alternează porțiuni finite 
(peste o treime din traseul 
viitorului canal e alcătuită 
din oglinzi de apă pe care

mitru Topală, directorul 
Antreprizei Canalul Poarta 
Albă — Midia, Năvodari 
din cadrul Centralei antre
priză generală de construc
ții hidrotehnice Constanța ; . 
lucrare denumită in vorbi
rea curentă, 'din economie 
de vorbe și timp, simplu — 
PAM. Un film panoramic 
de-a lungul căruia se eta
lează caleidoscopic toate

!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe

secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F Iugoslavia
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
8 iulie, pe tovarășul Raif Dizdare- 
vici, secretar federal pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
care a efectuat o vizită da lucru în 
tara noastră.

Oaspetele a mulțumit pentru în-, 
trevederea acordată și a arătat că îi 
revine, plăcuta misiune de a . trans
mite tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii de partid și de stat un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări din partea tovarășului Sinan 
Hasani, președintele Prezidiului Re
publicii. Socialiste Federative Iu
goslavia, a conducerii de partid și 
de stat iugoslave.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumii și a adresat un călduros 
salut, împreună du cele mai bune 
urări, tovarășului Sinan Hasani, 
precum și celorlalți tovarăși din con
ducerea, de partid și de stat iu- , 
goslavă.

în cursul întrevederii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, tovărășeas-; 
că. au fost evocate tradiționalele 
raporturi de prietenie și colaborare 
dintre România și Iugoslavia, care. 
In spiritul înțelegerilor convenite la' 
cel mai înalt nivel, cunosc o evolu
ție pozitivă. S-a apreciat că poten
țialul economic actual al celor două

Reportaj pe șantierul

Canalului Poarta Albă
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țări vecine șl prietene oferă largi 
posibilități pentru dezvoltarea in 
continuare, prin eforturi comune, a 
conlucrării româno-iugoslave. pentru 
intensificarea cooperării în produc
ție, precum și pe terțe piețe, pentru 
amplificarea și diversificarea schim
burilor comerciale bilaterale.

Abordindu-se probleme actuale 
ale vieții politice mondiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că, in 
actualele condiții, cind situația in
ternațională continuă să fie deosebit 
de gravă, problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmarea 
nucleară, asigurarea păcii pe planeta 
noastră.

A fost relevată necesitatea de a se 
acționa cu răspundere pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, pentru 
eliminarea armelor nucleare de pe 
continentul nostru și din întreaga 
lume. In acest cadru, a fost reliefată 
însemnătatea transformării Balcani
lor într-o zonă fără arme nucleare șl 
chimice, fără baze militare străine, 
a creării unui climat de încredere și 
largă cooperare între toate țările bal
canice.

în timpul întrevederii s-a subli
niat Importanța intensificării efortu
rilor. a acțiunilor politico-diplomatice 
în vederea încetării oricăror conflicte
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militare și reglementării tuturor pro
blemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, prin tratative.

în legătură cu situația economică 
mondială a fost subliniată necesita
tea soluționării globale a problemelor 
subdezvoltării -r inclusiv a datoriilor 
externe extrem de mari ale țărilor 
în curs de dezvoltare — a instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale.

Evidențiind rolul mișcării de nea
liniere in viața internațională, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că este necesar să se acționeze , 
pentru depășirea unor divergențe 

pentru 
a aces- 
aportu- 
proble-

dintre unele țări nealiniate, 
întărirea unității de acțiune 
tor state, în vederea sporirii 
lui lor la rezolvarea marilor 
me ce confruntă omenirea.

A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei și Iugoslaviei de a intensifica 
conlucrarea pe arena internațională, 
de a contribui activ la încheierea cu 
bune rezultate a Conferinței de la 
Stockholm, la afirmarea politicii de 
destindere, dezarmare, înțelegere, 
.colaborare și pace în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.

La primire a luat parte Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor externe.

Au fost de față Dumitru Popa, 
ambasadorul României la Belgrad, și 
Milos Melovski, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Midia, Năvodari, una
-' " •- ■ ■ ■

din marile ctitorii ale

Epocii Nicolae Ceaușescu"
___________________c______________________

Printre mărețele ctitorii ale epocii de puternic 
avint creator inaugurată de Congresul IX, înfăptui
te din inițiativa și sub conducerea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se numără și căile navigabile numite „magistralele 
albastre”. Mărturii elocvente ale forței de creație 
a poporului nostru, pusă plenar in valoare in 
acești ani.

Ieri - Canalul Dunăre-Marea Neagră.
Miine - Canalul Bucureșii-Dunăre.
Astăzi - Canalul Poarto Aibă-Midia, Năvodari 

aflat in plină construcție, despre care vorbește pre
zentul reportaj.

altele mlăștinoase sau gîl? 
giind de șuvoiul apelor sub
terane. Alternează orizon
talitatea căii navigabile eu 
verticalele de beton și oțel 
ale ecluzelor de la Ovidiu

21 de ani de la
istoricul forum
al comuniștilor
români din iulie

1965
navighează nave ale flotei 
tehnice, transportînd mate
riale și utilaje necesare 
constructorilor) cu tronsoa
ne in lucru unde se forea
ză, se excavează, se dro
ghează, se transportă pâ- 
mint și rocă. Alternează 
zone de o geologie calmă, 
potolită, ușor de domesti
cit, cu unele stîncoase, re
fractare, impenetrabile,

și Năvodari, ale salbei de 
poduri de șosea și cale fe
rată, din (punctele nodale 
ale magistralei, aflate in 
execuție. Fiecare kilometru, 
fiecare punct de lucru cu 
peisajul, surprizele și difi
cultățile sale ! Nu descrie
rile oricit de fidele, doar 
graficele și diagramele a- 
mânunțite, Împestrițate cu 
cifre și săgeți de diferite

culori pe care șefii de bri
găzi le modifică zilnic, pA 
să schițeze complicatul și 
dinamicul tablou, cu avan
suri cîștigate, cu rămîperi 
în urmă de lichidat, al unei 
realități ce se naște din 
brațele cutezătoare a peste 
zece mii de constructori.

Geneză. Răscolitoare, 
grăbită geneză.

„Ritmul, accelerarea rit
mului — așa cum ne-a ce
rut, cu prilejul vizitei de 

anul trecut, 
general al 
tovarășul

— con- 
comuriist

lucru de 
secretarul 
partidului,
Nicolae Ceaușescu 
stituie cuvintul 
de ordine pe șantier. Avem 
două argumente — subli
niază ing. Topală : posibili
tatea pe care ne-o oferă 
sezonul optim de lucru și 
necesitatea de a recupera 
restantele dintr-o perioadă 
trecută, datorate în special 
unor neajunsuri legate de 
aprovizionarea cu materia
le și combustibili. La exca- 
vatii, lucrare hotărîtoare, 
am atins în ultima lună rit
muri record : 150 000 metri 
cubi pe zi. Dar nu e o cifră 
de nedepă$it“. Evident, fi
nind seama de amplele 
forțe umane și materiale 
reunite aici. Constructori

Victor VANTU
Fotografii : S. CRISTIAN

Dubla competiție
voie de un climat de muncă menit 
să transforme formația dintr-un 
număr oarecare de persoane, dintr-o 
simplă formă de organizare intr-un 
colectiv l închegat. într-un organism 
viu. receptiv la tot ce se întîmplă in 
secție, capabil să acționeze cu 
promptitudine si răspundere în qrlce 
situații ce se ivesc.

Ca secretară a biroului organizației 
de bază pe schimb, șefa formației, 
împreună cu celelalte comuniste — 
Vasilica Borănescu. Niculina Milita
rii, Teodora Ghiță și altele — și-au 
propus să întroneze acest climat de 
muncă. Au fost ascultate nărerile 
tuturor muncitoarelor si s-a ținut 
seama de ele. A fost spulberat Sen
timentul neîncrederii ne care unele 
muncitoare îl aveau în propria lor 
capacitate profesională. întrajutora
rea în muncă a devenit o conduită 

un
re-

„Astăzi n-am avut o zi bună. Eu 
si colegele mele de' muncă am fost 
supărate. De ciudă am si plîns un 
pic1'. Așa și-a început relatarea Vio
rica Enache. șefă, de formație la sec
ția I confecții pentru femei de la în
treprinderea 
București.

Care să fi 
parări 7 Era 
fi putut ca planul să nu fi fost În
deplinit integral. Nicidecum. Dimpo
trivă. planul era depășit Ja toti indi
catorii. Atunci ? Șefa formației ex
plică : ..Din cauza unor dereglări în 
aprovizionarea cu materiale si în 
repartizarea lucrului. Vom avea în 
luna următoare un start mai slab. Si 
acest lucru nu trebuie să se întimple. 
Fără nici o intîrziere e nevoie să pu
nem unele lucruri la punct".

Mai sint necesare și, alte 
Formația a ocupat in 
ultimele luni primul loc 
in Întrecerea pe secție 
și .unul dintre primele 
jocuri pe ansamblul 
competiției in muncă 
din marea întreprindere 
bucureșteană. Este un 
colectiv care în ultimul .. 
un salt spectaculos. Și muncitoarele 
formației nu vor cu nici un chip 
să-și dezică renumele ciștigat. Și că 
nici această situație nu le va descu
raja, este un lucru deja știut. Mo
mente asemănătoare au mai apărut, 
dar au fost depășite. în fata greută
ților, formația știe să se mobilizeze, 
să acționeze ca un singur om. Și 
chiar dacă va pierde într-o lună pri
mul loc — în întreprindere sint și 
alte formații tot atît de harnice — 
este sigur că nu va ieși din între
cerea celor mai bune formații.

Cu un an In urmă, colectivul aces
tei formații de muncă nu era nici 
ultimul, dar nici primul, âi undeva pe 
Ia mijloc. Multe muncitoare erau, ca 
și in prezent, harnice sau deosebit 
de harnice. însă nu toate. Unele erau 
nemulțumite pe drept sau pe nedrept 
de lucrul pe care-1 primeau, erau 
nemulțumite pe drept sau pe ne
drept de gradul de încredere acorda
tă și, de aici, și un anume dezinte
res. La rindul lor, cele harnice își 
vedeau de treaba lor. nu-și făceau 
probleme. Din momentul cind i s-a 
Încredințat conducerea formației, ' 
Viorica Enache și-a făcut insă „pro
bleme".

Muncise ani de-a rindul în această 
secție si cunoștea bine De fiecare 
muncitoare. Era ferm încredințată că 
rezultatele formației, oarecum nor
male. erau în fond cu mult sub po
sibilitățile ei. cu mult sub nivelul 
pregătirii profesionale a muncitoare
lor. Dar pentru a crea premisele 
unor veritabile performante era ne-

de confecții si tricotaje

fost pricina acestei su- 
sfirșit de lună si s-ar

explicații.

ÎNSEMNĂRI

an a făcut

obișnuită, aproape 
reflex, respectul 
ciproc. mai adine. Re- > 
zultatele in muncă ale 
formației sint conside
rate ca rezultate perso
nale și invers.

Cuvintul „noi“ a luat 
mult locul cuvîntuhiimai

Universul uman al colectiA 
s-a îrfibogătit cu noi șen- 
reflectate în impresionan-

tot 
„eu“. 
vului 
suri.
te dovezi , de solidaritate, de co- ? 
participare la bucuriije personale sl 
de a fi împreună în fata încercă
rilor mai dure ale vieții. Mai presus 
de brice, personalitatea colectivului 
se vădește in faptele sale de muncă. 
Si ele nu sint puține. Iată doar unul, 
deosebit' de concludent. Din diferita 
cauze, secția unde lucrează această 
formație era în situatia.de a nu nu- 
tea onora la timp o comandă desti- 
Inată unui partener extern. Mai mult 
chiar, autocamionul acestuia se afla 
la locul de parcare al Întreprinderii. 
Era într-o sîmbătă. Ia sfirsitul schim
bului. în mod normal, autocamionul 
trebuia să plece a doua zi cu marfa. 
Formația știa acest lucru. Muncitoa
rele. acolo la linia de producție, s-au 
sfătuit între ele. Și au hotărît să lu- , 
creze în continuare Pină cind co
manda va fi în întregime executată. ■ 

jNu le-a cerut-o nimeni ! Dimpotri
vă. formația .si-a trimis șefa să ob- ’ 
tină aprobarea conducerii întreprin
derii. Și întrucit era vorba de o co
mandă urgentă, au obtinut-o. Forma
ția a muncit .oină în zorii zilei 
duminică. Și astfel, confecțiile 
fost livrate la timp.

Colectivul de muncă condus 
Viorica Enache se află permanent 
într-o dublă competiție : cu el în
suși si cu celelalte formații. O com
petiție fără alta n-ar fi fost posibilă !

de 
au

d«

Constantin VARVARA(Continuare în pag. a IV-a)

Imogine ponoromicâ a celui mai dificil tronson de pe traseul viitorului canal Poarta Albă - Midia, Năvodari. O aspră bătălie cu rocile dure pe care oamenii, stăpini pe utilaje de construcție moderne, o cîștigâ pas cu pas

situatia.de
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LA MARILE IZVOARE DE LUMINĂ
SI DE PUTERE ALE TĂRII

Un munte se 
munți. Un munte 
hărnicia și de cutezanța lui.

Am urcat cu greu una dintre înăl
țimile din preajma Măneciului și de 
aici, de sus, se vede bine Valea Te- 
leajenului și a Telejenelulul și locul 
în care se unesc aceste două vijeli
oase ape de munte, loc ce este, tot
odată, tărîmul unde se ridică mun
tele dintre munți : barajul.

în drumul său, pornit din masivul 
Ciucaș,' de la 1 350 m, Teleajenul 
stringe piraiele din munții Grohotiș, 
Tătaru și' Clăbucet, se țirăvale apoi 
la vale, tăind chei adinei, de o săl
batică frumusețe, văi abrupte și te
rase etajate, cu lunci abundent 
prunduite. Curgerea sa, străjuită de 
ruinele unor cetăți dacice și ale cas- 
trelor romane, a deschis cel mai 
vechi drum peste munți, către Bra
șov, cale de legătură trainică între 
frați. Aici, ia Măneciu, și mai la 
vale, la Izvoarele și Văleni, neostoi
tul tumult al Teleajenulul, stăvilit 
de baraje, de diguri, dirijat prin 
lungi canale de aducțiune, desfere
cat de la mari înălțimi peste turbi
nele hidrocentralelor, va fi nesecat 
izvor de energie,. de apă pentru o- 
goare și orașe.

O lucrare de mari dimensiuni ale 
cărei proporții sînt puse în evidență 
de maistrul. constructor Ion Cîrstea, 
secretari»! comitetului de partid 
din complexul hidroenergetic :

— 60 de milioane metri cubi de 
ap'ă vor fi zăgăzuiți de muntele înăl
țat de noi, care, cu cele șase milioa
ne de metri cubi depuneri, va fi — 
după cite știm — cel mai mare baraj 
de pămint din România. De fapt, 
„de pămint" e un fel de a spune. în 
baraj încorporăm balast, argilă, ele
mente filtrante, anrocamente, la 
care se adaugă numeroase aparate 
sensibile de măsură și control.

— Existența uriașului lac, a cen
tralelor electrice, a celorlalte lucrări 
hidrotehnice .de amploare — dintre 
care unele își prefigurează de pe 
acum siluetele lor îndrăznețe, mo
derne, elegante — va schimba fun
damental peisajul Văii Teleajenului...

— De fapt, dezvoltarea unor in
dustrii, iar în ultimii ani existența 
șantierului ati și produs schimbări 
de profunzime. Eu, ca. om din partea 
locului, adică născut și crescut aici, 
la Măneciu, vă pot spune că temelia 
acestor prefaceri a fost pusă o dată 
cu cel de-al IX-lea Congres al 
partidului. Pînă prin ’65 n-aveam 
alte posibilități decît să păstorim 
vite pe culmile golașe sau să lucrăm 
pe la pădure, cîștigînd destul de pu
țin și învățînd și mai puțin. Alta 
este viața noastră acum.

. — Vă rugăm să argumentați...
— Argumente ? Priviți casele noi 

din Măneciu, din Izvoarele, din Vă
leni. Aproape toate sînt ridicate în 
ultimele două dșcenii. Adevărate 
vile luminoase, spațioase, înfățișări 
ale unui altfel de trai. Cit despre 
învățătură, șantierul și-a spus un 
cuvînt hotărî-tor !

— Să „ascultăm" acest cuvînt...

înalță între doi 
ridicat de om, de

— Sute și sute de oameni calificați 
In zeci de noi meserii : mineri, me
canici, sudori, strungari, fierari-be- 
toniști, dulgheri, excavatoriști, bul- 
dozeriști, topometriști, electricieni și 
chiar electroniști...

— O adevărată școală a muncii...
— Și a spiritului revoluționar, 

care se manifestă în eroismul zilnic, 
în pasiunea pentru tehnică, pentru 
noutate. Iată, doi băieți de aici din 
Măneciu, Adrian Pavel și Mihai Va- 
sile, care s-au calificat muncitori pe 
șantier, au dovedit multă pricepere 
și devotament în muncă. Anul tre
cut, în primăvară, i-am primit pe 
amindoi în partid. Și tot anul tre
cut, in toamnă, au reușit amindoi 
la Politehnică, fiind acum studenți 
ai Facultății de hidrotehnică. O ase
menea înaltă traiectorie de viață,,/

ferențe de nivel, a studiat roci și 
medii multianuale de precipitații și 
temperaturi, nelăsind la o parte 
nici o dată științifică, nici un amă
nunt. EI este unui dintre oamenii in 
mintea cărora a prins mai intii 
contur tot ceea ce se înalță acum 
magnific în realitate.

— Așadar, ați lucrat la proiectul 
acestui sistem hidroenergetic. După 
absolvirea facultății aceasta a fost 
prima dumneavoastră „probă de foc" 
în calitate de tinăr specialist.

— Da, am făcut parte din colecti
vul de proiectare. Dar să știți că 
pentru mine munca la proiect n-a 
fost doar o îndatorire „de specia
list". Am considerat-o și prima mea 
importantă sarcină de partid. Era 
vorba de materializarea politicii 
partidului intr-un domeniu deosebit

DATORIA FIECĂRUI COMUNIST 
ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI 
LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

care mă bucură șl ca maistru șl ca 
secretar de partid, ar fi fost cu ne
putință fără existenta acestui mare 
șantier.

— ...Care Înalță barajul șl crește 
oameni...

— ...Două laturi de nedespărțit ale 
muncii noastre de constructori, de 
activiști ai partidului. Amîndouă 
aceste laturi ctitoresc, deopotrivă, iz
voarele de energie, de putere ale 
țării.

...E aproape de miezul nopții. Aici, 
în munți, stelele licăresc mal mari, 
mai limpezi și parcă mai de aproa
pe. Urmînd firul apei, de sus, din
spre Ciucaș, și dinspre Muntele 
Roșu, și dinspre Cheia, coboară prin 
valea adîncă 1 un vînt subțire, un 
vint rece. Se aude în 
curgerea Teleajenulul prin noua 
matcă și se zărește la lumina 
statura masivă a barajului, a 
telul dintre munți.

E aproape de miezul nopții 
baraca de lemn răsună, rind pe rind, 
acorduri de Enescu și de Beetho
ven. Pe o ușă albă, micul proiector 
derulează sute și sute de imagini 
color : organizări de șantiere, să
pări de fundații, excavații, turnări 
de betoane, aducțiuni, imense rezer
voare, diguri, baraje, turnuri de pri
ză, galerii subterane, poduri, sisteme 
de irigații. E o adevărată cronică 
pe peliculă a acestor locuri așa cum 
arată acum și chiar așa cum arătau 
încă înainte de începerea lucrărilor, 
încă Înainte de existența șantieru
lui. Și asta pentru faptul că ingine
rul Marian Sterian a străbătut de 
sute de ori cu pasul această Vale a 
Teleajenulul, a măsurat debite și di-

apropiere 
sa 

lunii 
mun-

și-n

de Important al transformărilor re
voluționare din tara noastră.

— Care a fost drumul tinărului in
giner Marian Sterian de la liniștea 
relativă a planșetei la clocotul tul
burător al șantierului ?

— A fost un drum al... conștiin
ței, Cind s-a terminat lucrul la pro
iect, mi-am dat seama că mă atașa
sem atît de mult de ceea ce am 
gîndit incit am simțit nevoia impe- . 
rioasă de a pune umărul la execuție. 
Cu alte cuvinte, eram pătruns de 
convingerea că numai aici, pe șan
tier, îmi pot duce pină la capăt sar
cina mea de partid, la înfăptuirea 
căreia eram angajat cu întreaga mea 
ființă. Așa se face că „de bună voie și 
nesilit de nimeni" am părăsit Bucu- 
reștiul șl proiectarea și am venit 
Măneciu. pe șantier...
- ...U ' ' ....................lemn, și paturile de campanie, 

viscolele, și ploile, și torenții, șl ro
cile dure, și cele friabile, și alune
cările de teren, și zilele și nopțile de 
neodihnă...

— La drept vorbind, nu ne aștep
tau nici măcar barăcile, că tot noi a 
trebuit să le construim. Cit despre 
celelalte, $1 multe altele încă, 
alcătuiesc pentru mine o 
nantă : îmi place lupta, 
înfruntarea, îmi place să

— Ajungind după un 
torul acestei antreprize 
hidrotehnice speciale, 
luptă" vi s-ă extins considerabil. El 
cuprinde astăzi șantiere din județele 
Prahova, Dîmbovița, Ialomița, Călă
rași și Sectorul agricol Ilfov. Adică, 
mari lucrări pe o bună porțiune din 
sud-estul României.

ia
,Unde vă așteptau barăcile de 

și

ele 
lume fasci- 
îmi place 
mă bat.
timp direc- 
de lucrări 

„cimpul de

— ...Parte din uriașul program de 
transformare a naturii elaborat de 
partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ame
najate într-o concepție unitară, ar
monioasă, de mare amploare, apele 
noastre, pe care trebuie să le păs
trăm mereu limpezi și curate, dau 
o nouă rodnicie Cimpiei Române, se 
prefac în forță pentru sistemul ener
getic național, alimentează orașele 
și marile platforme industriale. Sîn- 
tem fericiți că putem contribui la 
înfăptuirea grandioaselor proiecte 
ale acestei epoci de aur din istoria 
patriei, • „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
inaugurată strălucit de Congresul 
al IX-lea al partidului șl care va 
strălumina de-a lungul veacurilor 
întreaga istorie a României.

— Conducind doar la 38 de ani 
atit de multe șantiere pe o atît de 
vastă suprafață 
litatea pe care 
de mare...,

— Așa-i, dar 
nicidecuftt o excepție. Tot 
cu Congresul al IX-lea a 
mult gradul de participare 
nilor muncii la conducerea 
treburilor țării- și deci și __
pundere. De altminteri, la nivelul an
treprizei mă bizui pe adevărați 
„stilpi de mare rezistență" : maistrul 
Nicolae Văsi, cel cu care pentru o 
soluție tehnică m-am certat cumplit 
în prima mea zi de șantier și care 
mi-a devenit unul diiitre cei mai 
buni prieteni, rezolvînd • împreună 
probleme tehnologice de mare difi
cultate, minerii Victor, Sandu și Du
mitru Dobroiu, adevărați „ași” ai 
muncii in subteran, mecanicul 
Gheorghe Ciornaru, autorul unor 
inovații de răsunet, și multi alții, 
zeci și sute de oameni harnici, cu
tezători, inventivi. Lor, acestor ade
vărați eroi ai muncii cotidiene, le 
datorează antrepriza noastră locul I 
pe tară dobindit în întrecere.

...In baraca de lingă uriașul baraj 
privim de citeva ore sute de diapo
zitive color — adevărată cronică pe 
peliculă a marilor sisteme hidro
energetice. De la o vreme, imaginile 
masivelor zidiri încep să alterneze 
cu cele ale unui chip gingaș, cu Ga
briela, cel mai tinăr vlăstar al fami
liei Sterian.

— E o alăturare emoționantă, de 
suflet..

— ...Alcătuind adevăratul rost al 
existenței mele. Și asta deoarece știu 
că. prin ce construiesc șl prin fla
căra vieții, voi putea cuteza către 
viitor...

Tn încăperea de lemn. îfi care în 
miez de noapte răsună acorduri de 
Enescu si de Beethoven, imaginile, 
cuvintele si muzica dobindesc valori 
de simbol. Lingă izvoarele de ener
gie. de putere si de tinerețe ale tă
rii, pare .că răsună o nouă Rapsodie 
română și o nouă Odă a bucuriei și 
a păcii.

a tării, 
o aveți

eu nu

responsabi- 
e deosebit

alcătuiesc 
incepind 

i crescut 
a oame- 

tuturor 
la răs-
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PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL

Veniturile din muncă
de rezultatele muncii

strîns legate
fe-
de

în activitatea de transporturi 
roviare, unitatea organizatorică 
bază cu care se încheie contractul 
de acord global este trenul, stația 
de cale ferată, depoul de locomoti
ve, revizia de vagoane ș.a.

La nivelurile organizatorice la care 
se încheie contractele de acord glo
bal, obiectul contractului îl consti
tuie prestațiile exprimate in unități 
fizice (tone mărfuri expediate, că
lători expediați, tone brute km re
morcare vagoane revizuite ș.a.), de
falcate din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială și cele 
planificate de minister, regională sau 
întreprindere.

Contractele de acord global se în
cheie anual,, iar lunar se nominali
zează prestațiile ce urmează a fi 
realizate, precum și nivelurile pla
nificate privind criteriul 
ile în funcție de care 
suma cuvenită pentru 
acord global. Prestațiile 
consumurile specifice normate 
combustibili, 
materiale se defalcă pe zile pipă 
nivelul formațiilor de lucru, echipe
lor și al fiecărui muncitor, după caz.

Criteriul In raport cu care se ma
jorează sau se diminuează sumele 
cuvenite pentru prestațiile realizate 
este consumul specific normat de 
combustibili, energie electrică și ma
teriale, iar acolo unde nu sint sta
bilite astfel de consumuri, criteriul 
poate fi normele xle staționare a va
goanelor, programul de «circulație, 
cheltuieli materiale planificate ș.a., 
după caz.

Condițiile în funcție de îndeplini
rea cărora se acordă integral suma 
cuvenită in raport cu prestațiile rea
lizate și gradul de îndeplinire a cri
teriului se referă la : realizarea 
regularității circulației trenurilor, 
realizarea productivității locomotivei, 
realizarea tonajului mediu brut pe 
tren marfă, realizarea încărcăturii 
medii statistice pa osia a vagonului 
de marfă ș.a.

Formația de lucru se dimensio
nează corespunzător prestațiilor con
tractate. iar numărul de personal oe 
funcții, meserii și niveluri de cali- 

■ ficare se determină pe baza norme
lor șr normativelor de muncă, asigu- 
rîndu-se 
cina de 
muncii.

Suma 
baza volumului prestațiilor contrac
tate și a tarifelor pe unitatea de 
prestație. diferențiate pe categorii 
de personal.

și condiți- 
se acordă 
munca 

lunare
energie electrică

in 
Și 

de
Si 
la

Încadrarea strictă în sar- 
creștere a productivității

cuvenită se stabilește pe

DIN NOU DESPRE

Cit de mare este în realitate
problema micilor unelte agricole ?“ I

Revenind pe urmele unei anchete cu acest titlu publicate în ziarul 
nostru, începem prin a menționa citeva din măsurile întreprinse pentru or
ganizarea producției acestor unelte solicitate de gospodăriile populației. 
Pe boza unor programe speciale, capacitățile destinate fabricației de unelte 
și mașini agricole mici au crescut de cîteva ori, existind posibilitatea 
obiectivă a satisfacerii integrale a cerințelor producătorilor agricoli. în
treaga gamă de unelte agricole și de uz gospodăresc este produsă in 
unități din cadrul a zece ministere și organe centrale și însumează 200 
de sortimente. Numai în sistemul CENTROCOOP funcționează 60 de uni
tăți care produc asemenea articole.

...Și totuși, în ce măsură se găsesc în magazine și ajung aceste 
unelte în mina gospodarilor de la sate, in ce măsură se preocupă pro
ducătorii și furnizoru de CALITATEA și FUNCȚIONALITATEA lor ?

un prim lot de furci cu 9 coarne pen
tru pietriș și piatră spartă a fost 
trimis spre testare. Problema moder
nizării atelierului de furci se află in 
atenția Institutului de proiectări pen
tru laminoare București. La ora ac
tuală putem recomanda beneficiari
lor să aibă încredere in furcile su
date care se fabrică la Brăila !“.

pentru munca în acord global se fac 
in mod asemănător.

în luna respectivă, depoul a avut 
sarcină de plan să realizeze un vo
lum de prestații de 1 365 000 mii tone 
brute-km remorcarcl Tariful 
tone brute 
muncitorii 
2,51 lei.

Criteriul 
jorează sau se diminuează suma 
cuvenită pentru prestațiile realizate 
este consumul specific normat de 
combustibili șl energie electrică. Iar 
condițiile pentru acordarea integrală 
a sumei cuvenite in raport cu pres
tațiile realizate și gradul de îndepli
nire a criteriilor sint : realizarea re
gularității circulației trenurilor si 
realizarea productivității locomotivei.

Pentru prestațiile planificate, 
muncitorii direct productivi din 
depou urmează să primească 
3 426 150 Ici (1 365 000 mii tone 
brute-km remorcare X 2.51 lei/1000 
tone).

In cazul realizării prestațiilor la

realizarea sarcinilor de plan, retri
buția tarifară și timpul efectiv 
lucrat

km remorcare 
direct productivi

în raport cu care 
se

la 1 000 
pentru 

este de

se ma-

10. Azi, 
în transporturile 

feroviare

Unelte mai bune înseam
nă unelte funcționale. Insti* 
tutui de cercetare, proiectare și ingi
nerie tehnologică pentru mașini și 
unelte agricole din Brașov a între
prins un studiu asupra uneltelor a- 
gricole și caracteristicilor acestora. 
Necesitatea acestui studiu și a altora 
de aceeași natură e mai presus de 
orice îndoială, dar utilitatea efectivă 
nu este încă cea scontată, din mo
ment ce în magazine și depozite se 
află stocuri de unelte greu vandabile, 
în timp ce cererea la produsele res
pective rămîne nesatisfăcută. Se mai 
întilnesc situații cind sătenii cumpără 
produse de cea mai strictă necesitate 
— sape, săpăligi, cazmale, furci — 
dar. înainte de a le folosi sint ne- 
voiți... să lc ducă mai întîl la fierărie 
spre a fi ajustate sau transformate. 
Sâpăligile ajunse în magazinele co
operației de la sate într-o gamă sor
timentală corespunzătoare (se poate 
alege dintre cinci, șase tipuri) au. mai 
toate, același cusur : tocul de prin
dere prea ingust, în care nu încap 
decit cozi subțiri, ce se rup repede. 
La întreprinderea producătoare „Pre- 
stațiunea" din 'lași ni se arată o mică 
expoziție de unelte, intre care și să- 
păligile cu pricina. Sînt intr-adevăr 
vopsite aspectuos, diferite ca dimen
siuni și model, dar ce folos, dacă 
riști să rămîi numai cu coada de 
lemn în mină !

Pentru a putea utiliza unele caz
male, trecerea pe la nicovala fiera
rului devine obligatorie din moment 
ce și în cazul acestora tocul de prin
dere a cozii se rupe în cursul săpa
tului. Sau. un alt exemplu : pentru 
a proba lipsa de rezistență a furcilor, 
gestionarul unui magazin al coopera
ției i-a îndoit coarnele, numai prin 
forța degetelor, pînă a rămas cu un 
corn în mină. Să fie această unealtă 
simplă atît de greu de pus în fabri
cație ?

Consemnăm părerea producători
lor de la întreprinderea „Lamino- 
rul“-Brăila. Atelierul • de fabricare a 
furcilor are un plan anual de 509 tone 
de furci, ceea ce echivalează cu 
646 000 bucăți. Pînă acum, planul a 
fost realizat integral. Pentru anul în 
curs — aflăm de la merceologul Va- 
sile David — comenzile sint duble 
față de contractele încheiate cu Mi
nisterul Agriculturii. CENTROCOOP 
etc. Atelierul produce prin sudare sau

forjare șapte tlpodimenșiuni de furci 
„ușoare" (cu 2 pînă la 4 coarne) și 
furci „grele" (cu 6 pînă la 9 coarne), 

în ceea ce privește calitatea lor no
tăm citeva opinii, contrastind prin 
optimism cu părerile beneficiarilor. 
Le reproducem totuși, din dorința de 
a consemna cit mai obiectiv părerile, 
dar și cu speranța că ele. dacă nu re
flectă în totalitate o 
zentă, reprezintă cel 
mente pentru viitor.

Astfel, șeful secției __
furci. Victor Forțu, ne spune : „Prin 
modernizarea tehnologiilor vom pro
duce mai multe furci sudate. în anii 
trecuți s-au semnalat refuzuri de la 
diferiți beneficiari. Cauza : trata
mentul termic necorespunzător al 
cornului de la furcă sau defecte de 
sudură. în acest an s-au luat in în
treprinderea noastră o serie de mă
suri : revizuirea aparatelor de sudat, 
îmbunătățirea parametrilor de su
dură, crescînd astfel durabilitatea și 
fiabilitatea furcilor produse. N-am 
mai înregistrat refuzuri". La rîndul 
său, șeful atelierului, subinginerul 
Eugen Lazăr, arată : „Cauza unor 
defecțiuni ? Materia primă de Ia fur
nizori (C. S. Hunedoara) sau de la 
întreprinderea noastră nu a cores
puns : conținutul de carbon mediu al 
oțelului a variat mult, creînd dificul
tăți la sudură și tratament și ducînd, 
în ultimă instanță, la ruperea coarne
lor furcii la probele de încercări. S-a 
intensificat autocontrolul, iar con
troalele C.T.C. se fac pe fiecare 
bucată". Iar inginerul Radu Coandă. 
din cadrul colectivului de proiectare 
tehnologică al întreprinderii „Lami
norul" ne declară : „Au fost neca
zuri cu furcile, sudurile nefiind uni
forme. Deficienta a fost înlăturată 
prin sortarea atentă a materialului 
pentru fabricarea furcilor in func
ție de rezultatele analizelor de la
borator. O altă deficiență constă in 
tratamentul termic, problemă pe care 
încercăm s-o rezolvăm folosind cup
toarele de tratament existente în ate
lierul mecanic al întreprinderii. De 
asemenea, a fost proiectată o insta
lație care va duce la creșterea pro
ductivității muncii, respectiv se vor 
putea face intr-un schimb operațiile 
de călire cit în două schimburi in 
condițiile actuale. Concomitent, se 
lucrează la extinderea sudurii furci
lor grele. Un aparat de sudură pen
tru astfel de furci a fost realizat și

realitate pre- 
puțin angajă-

care produce si

Mașini și unelte bineveni
te și necesare, dar puțin 
răspîndite. Pe lingă uneltele agri
cole tradiționale, cu care țăranul este 
obișnuit, se fabrică tipuri noi sau mo
dernizate de mașini agricole adecvate 
cerințelor gospodăriilor populației. în 
întreprinderile de mașini agricole — 
I.M.A. — din cadrul Ministerului 
Agriculturii se produc 16 tipuri de 
mașini și unelte agricole, concepute 
și realizate la un nivel tehnico-func- 
țional corespunzător cerințelor de mo
dernizare a producției în gospodă
riile țărănești. Totuși, multe au fost 
scoase din fabricație, după unul, doi 
ani, din cauza... lipsei de comenzi !

Soarta unor unelte solicitate în zo
nele colinare și submontane cu tere
nuri în pantă, așa cum ar fi plugul 
reversibil, râmîne de neînțeles. După 
ce in -1984 s-au fabricat 700 de ase
menea pluguri, ulterior nu s-a mai 
produs nimic. La ora actuală în în
treprinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii nu se află în fabricație 
nici unul din cele patru tipuri de 
pluguri stabilite, două nefiind co
mandate, iar alte două urmează să 
fie produse In acest an. O instalație 
bună — ni s-a spus — este realizată 
la I.M.A. Timișoara pentru mulsul 
vacilor, dar pentru acest an xomerțul 
nu a mai comandat nici una. ’

Ce s-a Întreprins pentru populari
zarea avantajelor acestor produse 
noi 1 Din cite am aflat — nimic!-Mai 
mult, o seamă de articole nu bene
ficiază nici măcar de 
mala a unei simple 
„bunul" motiv că ele 
părăsesc depozitele.

în cursul anchetei întreprinse 
tr-un șir de magazine sătești 
căutat răspuns și la întrebarea: care 
dintre produsele căutate de locuitorii 
satelor sînt cel mai greu de găsit ? 
Pe primele locuri se află produse de 

i mare simplitate și mare utilitate, cum 
sînt pilele de ascuțit ferăstraie. cleș
tii de scos cuie, gresiile pentru coase, 
pînza de ferăstrău, pînza de bomfa
ier. Nu este însă in intenția noastră 
să facem un inventar al uneltelor 
care lipsesc ori a celor necorespun
zătoare. Fapt este că uneltele mici 
continuă să Constituie o problemă ne
soluționată pînă la capăt. Totul este 
ca produsele necorespunzătoare să nu 
mai treacă „pragul" controlului de 
calitate, iar Programul privind pro
ducția și 
agricole să 
oricare alt

Obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri — 
un instrument 

de economisire
cu multiple avantaje

Pentru păstrarea economiilor bă
nești personale în deplină siguran
ță, Casa de Ecoiiomii și Consem- 
națiuni oferă depunătorilor, alături 
de librete de economii, și OBLI
GAȚIUNI C.E.C. CU CÎȘTIGURI.

Spre deosebire de libretele de 
economii, obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se emit numai la purtă
tor, in valori de bază de. 200 de 
lei. Avantajul specific îl constituie 
ciștigurile in bani acordate prin 
trageri la sorți lunare, care au loc 
in ultima zi lucrătoare a lunii. La 
fiecare tragere la sorți se acordă 
numeroase cîștiguri, cu valori cu
prinse între 50 000 de lei și 800 de 
lei.

Procurarea de obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri se face cu ușurință : 
simpla cerere verbală a unui ce
tățean adresată oricărei unități 
proprii C.E.C. sau mandatară auto
rizată este suficientă pentru a i se 
pune la dispoziție, contra sumelor 
depuse, numărul dorit de obliga
țiuni.

Este important 
primele zece zile 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se 
procură la valoarea lor nominală, 
fără diferență de preț.

Tragerea la sorți pentru luna, In 
curs a obligațiunilor C.E.C. cu cîș
tiguri va avea loc în Capitală la 
data de 31 iulie a.c.

★
In exemplul Ipotetic — elaborat 

cu sprijinul specialiștilor din Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și Ministerul 
prin care vom 
canismul aplicării acordului global 
ne v;om referi la 
depou de locomotive, 
efectiv de 1 900 persoane, din care 
1 760 muncitori direct productivi 
(1 070 sînt personal de locomotivă, 
muncitori de exploatare și personal 
operații) — mecanici, mecanici aîu- 
tori. acari, manevranți vagoane ș.a, 
și 690 sint muncitori de la întreți
nerea și repararea locomotivelor : 
lăcătuși, electricieni ș.a.). iar 140 
persoane sînt lăcătuși și electricieni 
pentru întreținerea și repararea uti
lajelor. maiștri, personal tehnic-pro- 
ductiv, de administrație și 
servire. în calculele pe care 
prezenta ne vom opri numai 
retribuirii în acord global a 
tarilor direct productivi — personal 
de locomotivă, muncitori de exploa
tare și personal operativ. Pentru
celelalte categorii de personal din 
depou, calculele sumelor cuvenite

Muncii — 
demonstra me-
activitatea unui 

care are un

de de
le vom 
asupra 
munci-

nivelul contractului cu respectarea 
criteriului și condițiilor stabilite, 
personalul direct, productiv din de
pou primește întreaga sumă prevă
zută in contract, retribuția media 
fiind de 3 202 lei/persoană.

VARIANTA A
în această variantă se pornește de 

la premisa că muncitorii direct pro
ductivi, acționind Cu inalt spirit de 
răspundere, ău asigurat folosirea 
mai bună a locomotivelor șl. ca ur
mare. volurnul de tone brute-km re
morcare contractat a fost îndeplinit 
in proporție de 105 Ia «ută.

Suma cuvenită muncitorilor direct 
productivi pentru prestațiile reali
zate este de 3 596 458 lei (1 433 250 
mii tone km X 2,51 lei/1 000 tone).

Intrucît consumul specific de com
bustibili și energie electrică, care 
constituie criteriu, a fost redus cu 
0,6 la sută față de cel normat, suma 
cuvenită se majorează astfel :

3 597 458 Iei X 0,6% - !
3 597 458 lei + 21 585 lei 

lei
Suma respectivă se acordă 

Intrucît condițiile prevăzute 
tractul de acord global au fost înde
plinite. Prin Întocmirea optimă a 
programelor de lucru ale locomoti
velor și personalului de locomotivă 
și prin sporirea tonajului mediu pe 
tren, prestațiile au fost realizate 
cu 20 muncitori direct productivi 
mai puțini decît s-a planificat. Ca 
urmare, suma cuvenită muncitorilor 
direct productivi se repartizează la 
urț. număr mai mic de personal 
(3 619 043 lei : 1 050 persoane) reve
nind in medie 3 447 lei/persoană, 
adică cu 245 lei. respectiv cu 7,6 la 
sută, mai mult decît s-a planificat. 
Desigur, repartizarea intre membrii 
formației a sumei 
munca 
raport

VARIANTA B
în această variantă se presupune 

că prestațiile au fost îndeplinite in 
proporția arătată in varianta A, 
însă consumurile specifice normate 
de combustibili și energie electrică 
— care constituie criteriu — au fost 
depășite cu 0,4 la sută. Suma cuve
nită, calculată in varianta preceden
tă. se diminuează pentru nereali- 
zarea criteriului, astfel :

3 597 458 lei X 0,4% - 14 390 Iei 
3 597 458 lei — 14 390 lei - 3 583 068 lei
Intrucît una din condițiile de acor

dare integrală a sumei cuvenite in 
raport cu prestațiile realizate și gra
dul de îndeplinire a criteriului, res
pectiv „realizarea regularității circu
lației trenurilor", a fost îndeplinită 
in proporție de 99 la sulă, respectiv 
cu 1 la sută mai puțin decit indi
cele planificat (cota de diminuare — 
0.5 la sută), suma cuvenită se dimi
nuează astfel :

1% X 0.5 - 0,5%
3 583 068 lei X 0,5% - 17 915 lei 
3 583 068 lei — 17 915 lei =■ 3 565 153 lei
Așadar, .. . _ ________ _  _

lum de prestații superior celui pla
nificat. dacă nu se manifestă sufi
cient spirit gospodăresc și se depă
șește consumul specific normat de 
combustibili și energie electrică, 
precum și dacă nu se asigură regu
laritatea circulației trenurilor, retri
buția medie a muncitorilor direct 
productivi este de 3 320 Iei (3 565 153 
lei : 1 070 muncitori). Cu alte cuvin
te. creșterea retribuției medii va fi 
de numai 122 lei (3.8 la sută).

VARIANTA C

deși se realizează un vo

21 585 Iei
i ■= 3 619 043

integral 
în con-

cuvenite pentru 
în acord global se face în 
cu contribuția fiecăruia la

în această variantă se presupune 
că depoul. în luna respectivă, a rea
lizat numai 1 296 750 mii ’ tone 
brute-km remorcare. ceea ce repre
zintă 95 la sută din plan. Suma cu
venită muncitorilor direct productivi 
este de 3 254 843 lei (1 296 750 mii 
tone brute-km X 2,51 lei/1 000 tone).

Deoarece consumul specific normat 
de combustibili și energie electrică 
a fost depășit cu 0,4 Ia sută, suma 
cuvenită se diminuează pentru ne- 
realizarea criteriului astfel :

3 254 843 lei X 0,4% - 13 019 lei
3 254 843 lei — 13 019 lei - 3 241 824 Iei
De asemenea, ca urmare a nereali- 

zării regularității circulației trenuri
lor cu 1 la sută (cotă de diminuare 
0,5) și a productivității locomotivei 
cu 5 la sută (cotă de diminuare — 
0.5), suma cuvenită se 
pentru neindeplinirea 
astfel :

condiția 
condiția
Total :
3 241 824

3 241 824 lei — 97 255 lei 
lei.

In această situație. în care atît 
prestațiile contractate, cit și crite
riul și ambele condiții stabilite nu 
au_ fost realizate — în proporțiile 
arătate — dar s-a lucrat cu numă
rul planificat de muncitori direct 
productivi, retribuția medie este de 
numai 2 939 lei (3 144 569 lei : 1 070 
persoane), adică cu 263 lei, respectiv 
8,2 la 6ută, mai puțin decit retri
buția medie planificată.

diminuează 
condițiilor

1 : 1% X
2 : 5% X

lei X 3%

0,5
0.5

> - 0,5%
- 2,5% 

3%
97 255 lei 

3114569

Concluzia : în condițiile noilor reglementări legale, veniturile din mun- 
sînt strîns legate de rezultatele muncii, de eforturile depuse pentrucă

sporirea prestațiilor fizice, precum și pentru îndeplinirea unor indicatori 
calitativi de eficiență.

Cornelia CARLAN
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PLANUL LA EXPORT
multe formații de lucru specializate 
pe firme străine și avantajul este 
evident : muncitoarele noastre cu
nosc îndeaproape pretențiile clien- 
ților străini în ce privește calitatea 
conl’ecțiiloj: și se adaptează din 
mers la orice cerință. Interesul cres- 
cind al partenerilor externi pentru 

.oferta unității noastre este determi
nai — alături de calitatea irepro
șabilă a confecțiilor — și de Înnoi
rea și diversificarea permanentă a 
produselor, in pas cu linia modei. 
Semnificativ în acest sens este fap
tul că, în perioada care a trecut din 
acest an, 86,3 la sută din producția- 
marfă realizată este formată din pro
duse noi și reproiectate.

Din discuțiile avute in întreprin
dere a reieșit importanța 
acordă aici pregătirii și 
comenzilor In fabricație, 
producția de export din 
lună este lansată in fabricație cu 
10 zile înaintea începerii lunii 
respective. Modelele noi, după ce 
sint realizate în serii zero, sînt 
trecute prin filtrul unui colectiv 
larg de atestare, format din proiec- 
tanți, tehnologi și oameni din sec
țiile de fabricație, care examinează 
produsele sub aspectul eficientei 
tehnologiei de execuție. Numai după 
aceea _șe trece la fabricația de se
rie, 
croit numai după un control 
gent 
interfazic — pe operații — și cel fi
nal sint foarte riguroase, nu lasă nici 
o portiță deschisă lucrului 
tuială.

— Măi presus de orice 
remarcă tovarășa Marcela 
secretara comitetului de partid din

Ce se 
lansării 
Practic, 
fiecare

Țesăturile sint introduse la 
___ _______________ _ exir 
al calității lor, iar controlul

de min-

Insă —
Cireșoiu,

întreprindere — onorarea la 
comenzilor și calitatea înaltă 
duselor depind de calitatea 
miilor de muncitoare care realizează 
confecțiile, de autoexigență și răs
punderea fiecăreia dintre ele. Este 
și motivul pentru care acționăm 
stăruitor ca tehnologii, maiștrii de 
zonă să insiste ca muncitoarele să 
cunoască temeinic modelele ce sînt 
lansate în fabricație, fazele de exe
cuție, normele de calitate ce trebuie 
riguros respectate. Analizele pe care 
le facem periodic în ședințele de 
partid pe secții, in adunările 
rale, în plenarele noastre în 
tură cu realizarea producției 
nate exportului demonstrează 
vingător că lecția calității 
cu răspunderea personală a fiecărui 
specialist și muncitor și, tocmai de 
aceea, asupra întăririi acesteia ne 
concentrăm toate demersurile mun
cii organizatorice și politico-educa
tive.

MĂIESTRIA PROFESIONALA — 
„PRODUSUL" CEL MAI BINE CO
TAT LA EXPORT. Sarcina de a rea
liza produse de înaltă calitate și de a 
respecta strict termenele de livrare 
a fondului de marfă destinat expor
tului este privită cu aceeași răspun
dere și la Combinatul de prelucrare 
a lemnului.

— în perioada care a trecut din 
acest an, ne-am onorat la termenele 
stabilite toate contractele Încheiate 
cu partenerii străini — precizează 
tovarășul ing. Edmond Esrig, direc
torul combinatului. Practic, întregul 
spor al producției de mobilă realizat 
fată de 
din anul 
portului, 
mai bine 
noștri, pornind de la două 
de bază au fost create 11 tipuri

timp a 
a pro- 
muncii

gene- 
legă- 

desti- 
con- 

începe

perioada corespunzătoare 
trecut a fost destinat ex- 
Și pentru a răspunde cit 
solicitărilor partenerilor 

modele

de garnituri de mobilă. Oamenii 
din combinatul nostru — muncitori 
și specialiști — angajați in reali
zarea produselor destinate exportu
lui sint bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic și profesional. Ei au 
înțeles cu responsabilitate că măies
tria profesională este „produsul" cel 
mai bine cotat la export. Ca atare, ei 
au acționat și acționează, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
pentru realizarea la un înalt nivel 
calitativ și de eficiență a mobilei 
destinate exportului.

Aflăm că in combinat au fost 
organizate formații de lucru consti
tuite din cei mai buni muncitori și 
maiștri, care lucrează exclusiv 
pentru export. Fiecare dintre ei se 
6imte răspunzător față de calita
tea muncii sale, se simte dator să 
mențină și să consolideze perma
nent prestigiul „mărcii" combinatu
lui. O atenție deosebită se acordă

aici pregătirii temeinice a fabrica
ției — incepind de la proiectarea 
produselor, stabilirea tehnologiilor 
celor mai eficiente pînă la asigu
rarea dispozitivelor și sculelor ne
cesare. Concomitent, este asigurat 
un riguros control tehnic de cali
tate. pe faze de fabricație și la pro
dusele finite. Merită evidențiate, în 
același timp, strădaniile pentru a 
valorifica superior resursele de ma
terii prime. In primul semestru din 
acest an, gradul de valorificare a 
unui metru cub de masă lemnoasă a 
crescut cu 4,3.1a sută in comparație 
cu anul tpecut, fiind cu 131, lei su
perior prevederilor planului. Este, 
totodată, evident că noile reglemen
tări legale privind retribuirea în 
acord global și direct stimulează pu
ternic eforturile muncitorilor, tehni
cienilor și cadrelor de conducere din 
combinat in realizarea și livrarea in 
bune condiții a producției prevă
zute la export.

In concluzie, ce anume se cuvine subliniat ? în marea majoritate a 
unităților industriale din județul Brăila se depun eforturi susținute pen
tru realizarea produselor destinate exportului la termenele și nivelul ca
litativ prevăzute în contractele încheiate cu partenerii externi. Sigur, în 
unele din aceste unități mai sint lucruri de pus la punct, mai ales sub 
aspect organizatoric și tehnologic. Dincolo de aceasta însă, după cura a 
reieșit din discuțiile cu interlocutorii noștri, colectivele muncitorești din 
industria județului dispun de capacitatea și de posibilitățile necesare de 
a realiza o producție mult mai mare pentru export. Dar esențial în această 
privință este să se asigure toate condițiile pentru valorificarea deplină a 
acestor posibilități. Intii de toate, este absolută nevoie ca centralele și 
ministerele de resort să asigure cit mai repede cu putință acoperirea in
tegrală cu contracte externe a sarcinilor de plan privind exportul. Apoi, 
este necesar sa funcționeze mai bine mecanismul aprovizionării tehnico- 
materiale și al cooperării cu alte unități din țară. Tot atît de important 
este să se deschidă din vreme acreditivele și să se asigure cu punctuali
tate mijloacele de transport pentru livrarea mărfurilor destinate expor
tului. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia plenara C.C. al 
P.C.R. din 23—24 iunie, numai atunci cind produsele destinate pieței ex
terne au fost expediate partenerilor și incasate se poate considera că pla
nul la export este Îndeplinit.
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ÎN AGRICULTURA1 LA RĂDĂCINA RECOLTELOR MARI 
județului OLT , _ MUNCĂ MULTĂ, FĂCUTĂ CU ȘTIINȚĂ

Producții ce păreau inaccesibile cu ani 
in urmă au devenit acum obișnuite

Intr-o vreme, nu prea de
mult. cind se vorbea despre a- 
gricultura județului f Olt. vrind- 
nevrind te duceai cu gindul la 
cooperativa agricolă din Scor
nicești. la rezultatele de excep
ție ale acestei unități. Asocie
rea era logică in sensul că 
C.A.P. Scornicești era proto
tipul a ceea ce putea să devină 
întreaga agricultură din aceas
tă zonă. Altfel, intre nivelul ei 
de dezvoltare și rezultatele de 
ansamblu ale județului erau 
diferente destul de mari. 
C.A.P.-Scornicești a jucat rolul, 
de ..navă amiral" a agriculturii 
județului, a devenit un punct 
de reper in drumul agricultori
lor, din acest județ spre rezul
tate de virf. S-a constituit, nu 
simbolic, ci la modul’ foarte 
concret, intr-o adevărată școală 
pentru unitățile agricole din 
acest județ, și nu numai de 
aici. t

Unora, rezultatele obținute 
de- C.A.P. Scornicești li se pă
reau a fi inaccesibile. De unde 
se și născuse un anumit mod 
de a privj lucrurile, ce poate fl 
sintetizat in expresia : ..A. la
Scornicești e altceva", care 
cuprindea și respect pentru 
munca oamenilor de acolo, dar 
și o anume stare dc defetism, 
de neîncredere in forțele pro
prii.

Cu zece ani in urmă, 
tovarășul Nicolac CEAUSESCU, 
in cuvintarea rostită la adu
narea populară de la Slatina cu 
prilejul „Zilei recoltei", refe- 
rindu-se la producțiile bune 
obținute de un număr mare de 
cooperative și întreprinderi a- 
gricole de stat, sublinia : „Un 
proverb românesc spune : ~Cu 
o floare nu se face primăvară». 
Intr-adevăr. dacă am avea o 
singură cooperativă agricolă 
care ar obține recolte mari ar 
fi greu să spunem că , avem 
perspective bune. Dar se poate 
afirma că in fiecare județ și la 
fiecare cultură, atit la cereale, 
cit și la legume si la plante 
tehniceî precum și in zootehnie 
avem rezultate deosebit, de 
mari... Toate acestea ne-ar da 
dreptul să spunem că avem nu 
o floare, ci. in fiecare județ, 
un buchet de flori, iar pe tară 
un snop, care ne dă posibilita
tea să prevedem că vom avea 
o adevărată primăvară in agri
cultura noastră".

Fenomenul, procesul cel mai 
marcant, care se impune aten
ției, petrecut în agricultura ju
dețului Olt. estc*tocmai imbogă- 
țirea acestui „buchet de flori”.

Ne vom referi In continuare 
la o sarcină de mare complexi
tate încredințată agriculturii ju
dețului Olt, in ansamblul ei. și 
organizației județene de partid, 
sarcină care a inceput să se con
cretizeze, să prindă contur din 
ce in ce mai precis. Doar cu 
cițiva ani in urmă.’ secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut co
mitetului județean de partid să 
evalueze cu mai multă exacti
tate și să acționeze cu mai mul
tă indrăzneală pentru valorifi
carea deplină a posibilităților 
locale, pentru generalizarea lar
gă a experienței fruntașilor. In 
acest sens, s-a indicat organiza
ției județene de partid să stabi
lească programe de măsuri bine 
fundamentate pentru fiecare 
unitate agricolă, pentru fiecare 
domeniu de activitate, care să 
determine ca in scurt timp ju
dețul Olt, in ansamblul lui, să 
devină un județ model de orga

Soluții verificate de practică pentru creșterea 
randamentului pe 1,2 milioane hectare

de podzol
Străbătînd în aceste zile o- 

goarele județului Olt. intilnești 
' imagini obișnuite de muncă : se 

recoltează cerealele oăioase și, 
concomitent, mecanizatorii in- 
sămintează cea de-a> doua cul
tură. se execută lucrări de în
treținere a plantelor prăsitoare 
și a legumelor, se string și se 
depozitează furajele. Dar ți se 
înfățișează și o imagine nu prea 
des intilnită in alte locuri •.for
mații de mecanizatori, dotate cu 
mijloace adecvate, aplică amen
damente calcaroase pe suprafe
țe mari. Faptul are o semnifi
cație aparte.

Este cunoscut că o pondere a- 
preciabilă din suprafața județu
lui Olt o dețin solurile cu o fer
tilitate naturală scăzută., de ca
tegoria a III-a și a IV^a. Ast
fel. din cele 440 000 hectare cit 
reprezintă suprafața arabilă a 
județului, numai o treime, cea 
situată in partea de sud. are 
un potențial natural de produc
ție ridicat. Pe restul suprafeței 
sint soluri sărace, de tip smol- 
nită și podzoluri acide, cu grad 
redus de permeabilitate.

In strategia dezvoltării agri
culturii. a ridicării generale a 
nivelului producțiilor in agricul
tura județului, mijlocul cel mai 
important il constituie crește
rea fertilității pămintului. Pes
te tot unde se face agricultu
ră. grija pentru sporirea ferti
lității solului este prima grijă 
pe care trebuie să o aibă agri
cultorul. Dar condițiile specifi
ce ale acestei zone, ce se re
găsesc pe suprafețe întinse Și 
in alte zone din țară, obligă la 
măsuri speciale pentru amelio
rarea și creșterea fertilității a- 
cestor soluri, fără de care nu 
se pot obține progrese notabile 
in ridicarea nivelului general ”1 
recoltelor. Programul stabilit în 
acest sens cuprinde lucrări com
plexe '— aplicarea de amenda

nizare a muncii și a producției 
in agricultură.

Cum subliniam, această sar
cină a inceput să fie materia
lizată in practică.

Creșterea nivelului producții
lor. îmbunătățirea indicatorilor 
economici și financiari și ai al
tor unități agricole, obținerea 
unor rezultate in ansamblu 
bune, și chiar in unele cazuri 
mai bune decit la C.A.P. Scorni
cești, este rezultatul unei acti
vități ordonate, al unei strate
gii clare stabilite de comitetul 
județean de partid privind 
direcțiile de acțiune ce trebuie 
urmate pentru, dezvoltarea tu
turor sectoarelor din agricultura 
județului. Pentru înfăptuirea 
obiectivelor precise stabilite de 
comitetul județean de partid 
pentru fiecare domeniu al pro
ducției agricole au fost elabora
te și desfășurate in timp pro
grame de măsuri și acțiuni bine 
chibzuite, la realizarea lor or
ganizațiile de partid antrenind 
practic pe toți lucrătorii din a- 
gricultura județului.

Datorită măsurilor ample, des
fășurate in timp, pentru a se 
Crea condiții optime in toate 
unitățile agricole, ceea ce cu ani 
în urmă se considera inaccesi
bil — nivelurile de producție de 
la Scornicești — a devenit acum 
posibil pe mari suprafețe și in 
multe unități agricole. In unele 
din ele nivelurile de producție 
de la Scornicești au fost ' chiar 
depășite, creîndu-se o adevăra
tă competiție, în sensul bun al 
cuvintului. pentru a ridica șta
cheta producțiilor la un nivel cit 
mar inalt.

Este ilustrativ pentru 
acest proces faptul că, 
dacă în anul 1975, cind 
cooperativei agricole din 
Scornicești i se decer
na pentru prima dată 
înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" în 
nici o altă unitate agri
colă din județ nu se

EVOLUȚIA PRODUCȚIILOR MEDII PE TOTAL JUDEȚ 
în kg/ha

1965 1980 1984 1985

Griu și secară 1 722 3 142 4 704 3 672
Orz și orzoaică 1 943 3 179 5 199 4 605
Porumb boabe 1 051 3 786 7 327 7 760
Floarea-soarelui 828 1 313 2 515 2 425
Sfeclă de zahăr 10 383 22 991 33 930 30 152
Prod, de lapte
(litri pe vacă furajată) 1 304 1 790 2 197 2 683

Pentru realizările de seamă 
înregistrate in anul trecut, ju
dețului și unităților agricole 
fruntașe din județul Olt le-au 
fost conferite, prin decret pre
zidențial. inalte distincții :

C ..ORDINUL MERITUL A- 
GRICOL" clasa I — Organiza
ției județene a P.C.R. pentru 
ocuparea locului I in întrecerea 
dintre organizațiile județene de 
partid in agricultură ;

• Titlul de „EROU AL MUN
CII SOCIALISTE" — C.A.P. 
Scornicești ;

mente și îngrășăminte organice, 
scărificarea și afinarea adincă — 
lucrări care, lucru foarte im
portant. trebuie executate in 
complex.

Volumul lucrărilor executate a 
fost și este foarte mare. Ast
fel. in perioada 1981—1985 s-a 
făcut scarificarea solului pe 
24 710 hectare, afinarea adincă 
— pe 89 836 hectare, au fost a- 
piicăte amendamente calcaroase 
pe 75 607 hectare și ingrășămjn- 
te organice pe 112 948 hectare. 
Aceste lucrări se extind de Ia 
an la an. fiind prevăzută repe
tarea lor ciclică, la intervalele 
stabilite prin tehnologii. Atra
ge in mod deosebit atenția că 
suprafețele fertilizate cu ingră- 
șăminte organice — condiție de 
mare însemnătate a reușitei ac
țiuni de combatere a acidității 
solului prin aplicarea de amen
damente — au crescut simțitor. 
A fost asigurată o puternică 
bază materială necesară realiză
rii prevederilor cuprinse in 
programul de sporire a fertili
tății pămintului. In consiliile a- 
groindustriale Scornicești. Valea 
Mare. Spineni. Verguleasa. O- 
boga și altele au fost organi
zate formații de transport . și 
administrare a amendairientelor 
calcaroase. Indiferent de priori
tățile „Ia zi" izvorite din acti
vitatea curentă in timpul cam
paniilor agricole, lucrările res
pective sint executate fără nici 
o abatere.

Sint justificate aceste mari e- 
forturi. aceste cheltuieli incor
porate in pămint ? Faptele, res
pectiv creșterea producțiilor — 
după cum rezultă din analiza 
modului in care au sporit re
coltele in două consilii agroin
dustriale. unul aflat pe smol- 
nită. celălalt in condiții foar
te favorabile, pe cernoziom -» 
dau un răspuns afirmativ. Da, 
sint pe deplin justificate I Și, de 

realizau producții la ni
velul celor de aici, in 
anul 1985 în tot județul 
Olt au existat 21 de co
operative agricole care 
au obținut recolte de 
peste 20 tone porumb 
știuleți la hectar și 36 
de unități, adică peste 
30 la sută din numărul 
unităților agricole din 
județ, care au realizat 
recolte medii la hectar 
record de peste 3 500 
kg la floarea-soarelui, 
65 tone la sfecla de 
zahăr și 55 tone la 
legume. Tendința de 
uniformizare a vîrfurilor 
producției, dar la un ni
vel mereu mai înalt, este 
și mai evidentă in acest 
an, cînd la orz produc
ția medie pe județ s-a 
ridicat la 6 941 kg la 
hectar, un număr mare 
de cooperative agricole 
și întreprinderi agricole 
de stat — în total 88 — 
realizind producții între 
6 000 și peste 8 000 kg 
la hectar.

Toate acestea evidențiază un 
fapt de o semnificație majoră, 
în condițiile in care C.A.P. 
Scornicești nu a bătut pasul pe 
loc, ci dimpotrivă a obținut re
zultate tot mai bune, de. la un 
an la altul, pe acest fond s-a 
produs O creștere generală in 
agricultura județului Olt, ceea 
ce considerăm a fi lucrul cel 
mai important. Acest fapt este 
reliefat cu pregnanță de evo
luția producțiilor în ultimii ani, 
după cum rezultă din tabelul 
de mai jos.

• „ORDINUL MERITUL A- 
GRICOL" clasa I — pentru lo
cul I consiliului agroindustrial 
Scornicești.
• „ORDINUL MUNCII" cla

sa a IlI-a, pentru locul III — 
I.A.S. Redea.

Discuțiile cu multi dintre fău
ritorii piinii — mecanizatori, 
cooperatori, specialiști, cercetă
tori— dar și activiști de partid 
au reliefat citeva din resortu
rile acestei creșteri generale a 
agriculturii județului Olt. Le 
vom prezenta in continuare in 
direcțiile lor principale.

aceea, subliniem, este experien
ța de cel mai mare interes care, 
așa cum a indicat conducerea 
partidului, cum cere insăși via
ța. trebuie extinsă pe întreaga 
suprafață a tării cu soluri pod- 
zolice și sinolnițe.

în perioada 1970— 
1985 — în zona consiliu
lui agroindustrial Viși
na, situat pe cernoziom, 
in condiții de irigare, 
producțiile medii la hec
tar au sporit intr-un ritm 
mai lent — de 2,5 ori la 
grîu, 1,7 ori la porumb și 
floarea-soarelui - fapt 
justificat și de nivelul 
mai ridicat de la care 
s-a pornit, in schimb, in 
consiliul agroindustrial 
Valea Mare, situat pe 
smolnițe, în aceeași pe
rioadă, ca efect al lu
crărilor ample executate 
pentru creșterea fertili
tății solului, producțiile 
au crescut de 3 ori la 
grîu, de 4’ori la porumb 
și de 4,2 ori la floarea- 
soarelui. Dacă facem 
această comparație cu 
producțiile realizate în 
anul 1984, an cu condi
ții mai bune din punct 
de vedere clima o’ogic, 
pentru că anul 1935 a 
fost un an hefavrra’'.ii, 
atunci creșterea produc

ției în consiliul agroin
dustrial Valea Mare, față 
de anul 1970, este de 
aproape 4 ori la grîu și 
de peste 7 ori la po
rumb.

Rezultatele obținute în jude
țul Olt in creșterea potențialu
lui productiv al terenurilor 
considerate „sărace" au o mare 
însemnătate pentru întreaga 
agricultură. După cum se știe 
în tara noastră există peste 
două milioane ha terenuri pod- 
zolice acide, din care 1.2 milioa
ne hectare arabile. Acestea, lu
crate corespunzător, asa cum ,s-a 
procedat in iudetul Olt. pot si 
trebuie să devină soluri pro
ductive. la nivelul celor de tio 
cernoziom, aceasta constituind o 
sursă însemnată de creștere a 
producției; de cereale. plante 
tehnice, la alte culturi agricole. 
In al doilea rind. rezultă' că 
este eficient să faci investiții in 
lucrări de îmbunătățire a solu
rilor podzolice acide, sporurile 
de recoltă la aceeași sumă chel
tuită pe terenurile fertile de 
tip cernoziom fiind "mult mai 
mari si mai eficiente.

Măsura luată în județul Olt de 
a ridica fertilitatea terenurilor 
podzolice acide si a celor de tip 
smolnită nu numai că se iusti- 
fică din punct de vedere eco
nomic. ci constituie o sursă im
portantă de creștere a produc
ției agricole. Pe aceasta se ba
zează. de .altfel, și prevederea 
ca in 1990 să se realizeze, in 
plus fată de 1985. următoarele 
cantități de produse: 33 900 
tone griu. 21 200 tone orz si or
zoaica. 61 100 tone porumb, 
16 700 tone soia. 18 300 tone floa
rea-soarelui si 70-700 tone sfeclă 
de zahăr.

O imagine la scară mai redu
să a ceea ce s-a realizat pe an
samblul județului în ce priveș
te lucrările de creștere a ferti
lității pămintului, și nu numai 
acestea, oferă unitățile, din ca
drul consiliului agroindustrial 

o strinsă 
agricole 
agricole 

Si foruri

......... la circa 
tone, ceea ce reprezintă 
50 la sută din cantitatea 
livrată, de toate județele 
loc. însăși tematica de

mai buna valorificare

Loturi experimentale cu hibrizi de porumb Ia cooperativa agricclj

Mow
• ww»

Valea Mare. învecinat cu con
siliul agroindustrial Scornicești, 
dar care ani la rind realiza re
colte cu mult sub nivelul'celor 
obținute de acesta. Ce s-a pe
trecut in mod deosebit în acest 
consiliu agroindustrial 1 Prin 
aplicarea complexului de mă
suri avind ca scop creșterea 
fertilității pămintului. randa
mentele Ia hectar au crescut 
considerabil. „Saltul realizat de 
la ceea ce a fost „ieri" — figu
rat spunind „ieri" — la ceea ce 
este astăzi este deosebit de evi
dent — ne spune Vasile Ciuciu. 
inginerut-sef al consiliului agro
industrial Valea Mare. Poate 
cifrele privind nivelul recolte
lor nu sint la nivelul dorinței 
noastre. Dar trebuie avut in ve
dere că noi facem agricultură 
intr-o zonă — Cimpia Cărbuna
rului — cu păminturi nu nu
mai sărace, ci și greu de lu
crat, Aici, ori te ocupi de pă
mint în sensul de a-i mări 
fertilitatea, ori te lași de agri
cultură. Sîntem dezavantajați 
fată de zonele din sudul jude
țului. De aceea, am aplicat con
secvent măsurile cunoscute 
pentru îmbunătățirea solurilor 
de tip smolniță. Rezultatele nu 
■s-au lăsat așteptate. Producțiile 
au inceput să crească, răsplă
tind din plin eforturile noas
tre".

în același timp, se poate vor
bi de o intărire accentuată a 
spiritului de răspundere în 
muncă ' a tuturor lucrătorilor 
din agricultură. „Lucrez aici de 
mai multi ani si îmi dau seama 
cit de mult s-a schimbat modul 
de a fi și de a lucra al oame
nilor — afirma Constantin 
Lupu. președintele consiliului 
agroindustrial Valea Mare. Re- 
zolvind problemele legate de 
îmbunătățirea activității de con
ducere, de stabilizarea forței de 
muncă și . ridicare a nivelului 
de conștiință și răspundere al 
oamgnilor. ne-a fost măi ușor 
să aplicăm apoi măsurile teh
nice vizind creșterea fertilității 
pămintului. in generâl, tehnolo
giile stabilite".

CREȘTEREA PRODUCȚIEI GLOBALE AGRICOLE
- în milioane lei -

Nivelul științific și tehnic la care se execută 
lucrările pune superior in valoare 

baza materială
Imediat după borna ce mar

chează intrarea in iudetul Olt. 
venind dinspre Pitești, atenția 
călătorului este atrasă de o plă
cută. așezată la loc vizibil, in 
dreptul unui lan de porumb. Pe 
plăcută se află înscris : „Consi
liu! agroindustrial Spineni, 
C.A.P. Bărăslii de Vede : ferma 
Popești ; Silveanu C. sef de 
fermă; cultură de porumb —lot 
intensiv — 20 tone,'hectar ; tar
laua. .L'l-mu : Suprafața — 19.5 
hectare ; soiul H-L400 : Semnat 
de Bogdăneci Gh„ Manoloiu M.". 
Pe partea opusă a șoselei, alte 
zeci de tăblițe așezate pe stingă 
și pe dreapta unui drum indică 
existenta unor culturi de po
rumb comparate cu hibrizi insă- 
mintati la densități diferite. 
Evident, și intr-un caz și in 
altul, este vorba de o activitate 
firească de cercetare in produc
ție. Surpriza este ihsă că. ori
unde te-ai afla in .judelui Olt, 
intilnești asemenea tăblite cu 
sutele, ceea cc denotă existenta 
la scara intregului județ a unei 
intense activități de cercetare 
implicată direct in producție. 
Dar asupra acestui aspect, ale 
cărui semnificații sint multe și 
mai ales profunde, vom reveni.

Prima, dar și cea mai impor
tantă constatare ce se impune 
la o analiză mai atentă a fac
torilor care au dus la creșterea 
puternică a producției agricole, 
este aceea că la inițiativa co
mitetului județean de partid s-a 
creat o strinsă. o foarte strinsă 
legătură intre activitatea știin
țifică și cea practică, 
conlucrare a forurilor 
județene și unităților 
cu diferitele institute 
științifice, unele de nivel natio
nal. altele specializate pe dife
rite domenii ale producției a- 
gricole. Se poate afirma că exis
tă o strinsă colaborare cu Aca
demia de Științe Agricole și 
Silvice, cu Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea. cu Stațiunea 
de cercetări agricole Albota. ju
dețul Argeș, care este speciali
zată pe ameliorarea solurilor 
podzolice. ca.să le amintim pe 
cele din afara județului. Și. evi
dent. o implicare foarte puter
nică in activitatea de producție 
o realizează .stațiunile de cerce
tări agricole din județ, in pri
mul rind stațiunea din Strejești, 
ca și cea din Caracal.

— In strategia stabilită de 
comitetul județean de partid 
pentru a ridica mult ștacheta 
producțiilor in județul Olt —re
marca tov. Mihai Popa, directo
rul general al direcției agricole 
— un accent aparte am pus pe 
promovarea unor structuri or
ganizatorice adecvate care să 
permită antrenarea în acest 
mare efort colectiv a forței 
creatoare a tuturor specialiști
lor.

Pretutindeni în județ specia
listul agricol face cercetare a- 
gricolă. Nu la intimplare. ci ps 
baza unor terne foarte precise. 
Nu ca să se afle in treabă, ci 
la modul foarte serios, ca o ne
cesitate. Pentru aceasta s-a in-

stituit obligativitatea ca în fie
care unitate să se înființeze lo
turi experimentale, unde spe
cialiștii să urmărească rezol
varea unor aspecte concrete 
privind creșterea producției in 
unitățile lor. Apoi, in afară de 
aceasta, toți specialiștii au cite 
o anumită suprafață cu diferite 
plante cultivate in sistem in
tensiv. unde verifică tehnologia 
ce trebuie aplicată pentri) a 
atyige niveluri mari de produc
ție. „Pe. baza observațiilor de 
mai multi ani. făcute in lotul 
experimental — ne spune to
varășul Virgil Staicu. inginerul- 
șef al C.A.P. Valea Mare — am 
putuț stabili structura hibrizilor 
de porumb care dau cele mai 
bune rezultate la noi. Am de
terminat densitățile ce trebuie 
să le realizăm și nivelul de ' 
fertilizare. Orice soluție „din
afară" nu putea avea valoarea 
celor găsite de noi in condițiile 
concrete de aici". Dar ca la 
C.A.P. Valea Mare s-a procedat 
și se procedează practic in 
toate unitățile agricole. De fapt 
loturile experimentale și cele 
demonstrative însumează in
toate unitățile agricole peste 
25 000 hectare, suprafață pe care 
se face cercetare, dar și pro
ducție la cel mai inalt nivel 
științific.
tAm reliefat doar citeva as

pecte^ dar suficiente pentru a 
putea' afirma că nu există în 
momentul de față, și asta de 
mai mult timp, programe, fie 

'dă acestea se referă la produc
ția vegetală, fie la cea anima
lă, izvorite din programele na
ționale. din sarcinile stabilite in 
domeniul agriculturii de condu
cerea partidului, care să nu fie, 
înainte de a se trece la apli
carea lor. la traducerea lor in 
viață, analizate minuțios cu 
sprijinul cercetării, al specia
liștilor din județ, și in primul 
rind al specialiștilor din pro
ducție. Analiza științifică a teh
nologiilor propuse, compararea 
lor pentru a evidenția pe cea 
mai bună, este primul punct in 
pregătirea . producției. In func
ție de aceasta urmează apoi a- 
sigurarea a tot ce trebuie, baza 
materială, tehnică, luarea deci
ziilor tehnice și organizatorice 
pentru desfășurarea proceselor 
de producție.

Activitatea, stațiunilor din ju
deț. ca si conlucrarea cu cele 
din afară, este o activitate cir
cumscrisă foarte exact, precis, 
unei problematici concrete.' care 
vizează rezolvarea unor sarcini 
și obiective ale agriculturii ju
dețului. Un exemplu cit se 
poate de convingător despre 
modul in care o stațiune tre
buie să se implice direct in or
ganizarea și desfășurarea mai 
bună a proceselor de producție 
din unitățile agricole il consti
tuie Stațiunea de cercetări și 
producție pomicolă din Stre- 
jești — Sîmburești. Am retinut 
de la directorul stațiunii, tova
rășul Ioniță Nicolaescu. că re
zolvarea unor aspecte concrete 
privind creșterea producției de 
fructe și

și,
de 
in 
pe 
de 

infăp-

a lor, s-a soldat cu efecte 
spectaculoase. Bunăoară. în anul 
trecut exportul de prune in sta
re proaspătă sau preparate, rea
lizat de unitățile agricole din 
județul Olt. a ajuns 
20 000 
peste 
totală 
Ia un 
cercetare a stațiunii a fost sub
ordonată intereselor imediate, 
dar și ti» perspectivă, privind 
creșterea producției de fructe, 
în mod deosebit sint de subli
niat punerea la punct a produ
cerii materialului săditor prin 
înmulțire merestematică. meto
dă prin care se reduce perioa
da de obținere a puietilor de 
la 3—4 ani la un an. și apoi 
generalizarea în producție a 
metodei de combatere a unor 
dăunători la pomi pe cale bio
logică. care este deosebit de 
eficientă și in același timp ief
tină, comparativ cu cele cla
sice. Sint rezultate și preocu
pări ce denotă fără echivoc că 
gradul de incorporare a activi
tății științifice in activitatea 
practică este foarte ridicat 
in același timp, că nivelul 
cercetare ce 'se realizează 
activitatea practică este 
măsura cerințelor puse 
partidul nostru pentru 
tuirea noii revoluții agrare.

Această vâslă activitate dc 
cercetare, la care a fost atrasă 
masa largă a specialiștilor din 
toate 'unitățile și din toate sec
toarele și. bineînțeles, la care 
trebuie adăugate formele de 
pregătire directă a cooperatori
lor și mecanizatorilor, a dus la 
o creștere generală a nivelului 
de pregătire științifică si teh
nică a tuturor lucrătorilor din 
agricultura județului. Tocmai de 
aceea. între elementele care au 
asigurat rezultate bune și foarte 
bune in agricultura județului, 
dacă ar fi posibil să le ierar
hizăm. nu ar fi greșit dacă am 
situa înaintea asigurării bazei, 
tehnico-materiale nivelul știin
țific și tehnic ridicat Ia care se 
lucrează in prezent.

Chiar dacă mai există ici- 
colo tendințe de conservatorism 
sau lipsă de indrăzneală. negli
jente in aplicarea unor tehno-' 
logii, in folosirea chimicalelor, 
nota dominantă o dau starea de 
spirit de creativitate, efortul de 
a promova larg elementele noi, 
de a găsi soluții tehnice și eco
nomice cit mai eficiente. Pe 
bună dreptate, această stare de 
spirit poate fi considerată prin
cipalul factor de progres al 
agriculturii județului Olt. care 
dă garanție că m viitor rezul
tatele nu se vor oori la nive
lul actual.. Că vor continua să 
crească pe măsura hărniciei și 
a priceperii acestor oameni 
minunați care sint lucrătorii 
din agricultura județului Olt.

Pagină realizată de 
loan HERȚEG 
Aurel PAPAD1UC 
Mihai GRIGOROȘCUȚA

Foto : S. Cristian
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Cabinetele pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă - cadru optim pentru 
perfecționarea muncii de propagandă <">
în prima parte a dezbaterii publi

cate în „Scinteia" nr. 13 645 din 6 iulie 
a.c. au fost abordate cîteva dintre exi
gențele care trebuie să se afle in 
etapa actuală în fața cabinetelor 
pentru activitatea ideologică și poli
tico-educativă, cit și unele experien
țe pozitive promovate de acestea.

Continuăm in numărul de față

dezbaterea, pornind de la sublinierea 
faptului că . o îndatorire importantă 
a cabinetului pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă este 
și aceea de a sprijini și generaliza 
inițiativele valoroase apărute în ca
drul organizațiilor de partid din uni
tățile economico-sociale.

Experiențele „locale" bun al întregii munci 
politico-educative din județ

I. Biri^ : Condițiile concrete în 
care acționează o organizație de 
partid sau alta, specificul colective
lor de muncă reprezintă un bogat 
izvor de experiențe, care, studiate 
atent, pot conduce adesea la gene
ralizări, la găsirea unor soluții mai. 
bune pentru creșterea eficientei 
muncii politico-educative. Semnalez, 
cu titlu exemplificativ, căutările 
unor organizații de partid pentru a 
stimula participarea cit mai largă la 
dezbaterile din cercuri, ocolind in 
același timp situațiile extreme in 
care, uneori, activitatea se reducea 
la un „monolog" al propagandistului 
6au se transformă intr-o „ședință 
ad-hoc de producție".

Printre experiențele bune rezul
tate din aceste căutări se înscrie 
aceea a trasării, de către propagan
dist, de sarcini concrete de studiu 
pentru cursanți pe teme ale activi
tății productive și ale vieții de 
partid din cadrul organizațiilor de 
bază, teme care să facă parte inte
grantă sau să fie un fel de aplicație 
practică la problemele dezbătute din 
tematica teoretică unitară. Aseme
nea soluții s-au înfiripat cu bune 
rezultate la întreprinderea textilă 
U.T.A., la întreprinderea de mașini- 
unelte> din Arad, apoi la cea de va-

goane și s-au extins rapid în organi
zații de partid din, orașele Chișineu 
Criș, Lipova. Ineu, Sebiș. S-a ajuns, 
pe această cale, la realizarea unor 
dezbategi mai vii, sporind, în același 
timp, gradul de combativitate și spi
ritul de răspundere îrr cercurile de 
invățămint politico-ideologic.

Telul neclintit al activității noas
tre trebuie să fie formarea omului 
nou. a acelui tip uman capabil să-și 
asume sarcini mai mari fată de sine, 
cit și fată de societate.

V. Bodea : Acest aspect ne-a pre
ocupat și continuă să ne preocupe 
în cel mai înalt grad. Dintre expe
riențele meritorii, relevante sub as
pectul eficienței, țin să evidențiez 
pe cea pornită de la întreprinderea 
„Hidromecanica" din Brașov și de 
la C.A.P. Cristian, care constă în 
aceea că, în funcție de proble
matica abordată la o temă sau 
alta, propagandistul este „comple
tat" de cadre de. răspundere sau 
de cel mai bun specialist in do
meniul respectiv. In felul acesta, 
discuțiile sint mult inviorate, spo
resc în profunzime, se poartă la 
obiect, Iar soluțiile și concluziile 
practice au girul competenței și al 
autorității in materia

se asigure o unitate strinsă între 
latura teoretică a pregătirii, prin 
dezbaterea ideilor și tezelor funda
mentale din programa de studiu, la
tura practică, prin informarea’ con
cretă asupra situației economico-fi- 
nanciare din fiecare unitate și loc 
de muncă și a căilor și modalităților 
de acțiune la locurile de producție ; 
și latura metodică, care de fapt sta
bilește modul specific in care se 
poate realiza dezbaterea și ’mijloa
cele intuitive ce pot fi folosite pen
tru stimularea atenției în funcție de\ 
nivelul pregătirii cursanților, sfera; 
lor de interese, virstă, sex etc.

Pentru a fi cit mai aproape de ce
rințele grupurilor de propagandiști, 
mai ales în sectorul minier și in do
meniul prospecțiunilor geologice, am 
realizat instruiri periodice la fața 
locului cu deplasarea unor propa
gandiști județeni cu o bună pregă
tire politico-ideologică ■ și profesio
nală. precum și cu sprijinul propa
gandiștilor C.C. al P.C.R.

P. Butuc : Pentru ca dezideratul 
legăturii strinse cu viata a invăță
mintului politico-ideologic să devină 
fapt împlinit, consider că trebuie 
acordată o atenție cu totul deosebită 
selecționării propagandiștilor si pre
gătirii lor specifice. în același scop.

atit cabinetul județean cit și punc
tele de documentare politico-ideolo- 
gică, trebuie să realizeze fondul do
cumentar necesar, corespunzător te
maticii de studiu — cu aspectele 
concrete de la nivelul județului, al 
localităților și unităților. Și, desi
gur, este necesară găsirea celor mai 
bune modalități de aplicare a preve
derilor din hotărirea conducerii 
partidului referitoare la finalitatea 
politico-educativă a invățămintului, 
cum ar fi : participarea Ja acțiuni 
obștești, cu caracter patriotic, vizite 
colective la expoziții, mu?ee, monu
mente istorice, la mari obiective 
înălțate in anii socialismului.

Hotărirea conducerii partidului 
precizează cu claritate modul de in
struire a propagandiștilor. Esențial 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al invățămintului politico-ideologic' 
este ca organele și organizațiile de 
partid, consiliile de educație politică 
și cultură socialistă, cabinetele pen
tru activitate ideologică și politico- 
educativă să aplice cu consecvență 
bogăția de forme și modalități indi
cate, punind in valoare și experien
ța» acumulată pină in prezent, posi
bilitățile concrete, existente în fie
care județ, localitate si unitate.

Propagandistul - activist politic cu 
orizont de cultură

larg

Legătura permanentă cu viața - 
izvorul sporirii forței educative a muncii 

politico-ideologice
Rcdacția : Realizarea unei noi ca

lități in munca politico-educativă 
trebuie să-și găsească corespondent 
in afirmarea spiritului revoluționar, 
a conștiinței înaintate în rindul tu
turor oamenilor muncii. în spiritul 
exigentelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră. noua calitate a vieții trebuie să 
cuprindă masa largă a celor ce mun
cesc, și nu doar exponenți ai aces
tora : cu alte cuvinte, să devină un 
proces de masă. în acest sens, de 
mare importantă pentru creșterea 
eficientei activității ideologice si 
politico-educative este realizarea u- 
nei legături st.rinse cu realitățile vie
ții. Ce socotiți că trebuie întreprins 
pentru ca această cerință să devină 
fapt împlinit in toate manifestările 
desfășurate de cabinetele pentru acti
vitate ideologică si politico-educa
tivă ?

V. Bodea : Cred, că se ccr îndepli
nite două 'cerințe, Una este aceea ca 
fiecare organizație de partid, să-și 
pună la punct un sistem organizat 
de selectare, evidențiere și punere 
in atenția participanților la invătă- 
mint a problemelor concrete pe care 
trebuie să le aibă in vedere. Este 
vorba, desigur, de problemele legate 
de conținutul temei aflate în dezba
tere și nu altele care ar duce la o

nedorită uniformizare 
Așa se procedează în 
treprinderi din județul nostru.

In al doilea rind„ se simte nevoia 
ca toate cadrele cu munci de răs
pundere de la nivelurile superioare, 
inclusiv de la centralele industriale 
și ministere, cele de la organele de 
partid si de stat, centrale, care se 
deplasează în- județe, in întreprin
deri să participe la activitățile de 
invățămint politico-ideologic, lămu
rind problemele mai complexe, răs- 
punzind la solicitările participanți- 
lor sau preluind experiențe 
sânte pentru a le împărtăși 
părți.

Consider că tematicile și ____
tațiile in sprijinul invățămintului 
politico-ideologic trebuie să fie mai 
mult ilustrate cu exemplificări și 
nuanțări din activitatea productivă, 
din viata de partid, de stat, din sis
temul democrației noastre socialiste.

I. Paranici < Legătura strînsă cu 
viața a invățămintului politico-ideo
logic poate fi asigurată numai prin- 
tr-o pregătire foarte temeinică a ce
lor ce conduc activitatea din cercuri 
și cursuri. Pornind de la această ce
rință, cabinetul nostru județean se 
preocupă ca, lunar, prin instruirile 
ce sint organizate pe platforme in
dustriale sau comitete de partid să

a activităților, 
mai multe în-

intere- 
în alte

consul-

I. Biriș : Sarcinile ce revin cabine
telor județene de partid in etapa ac
tuală in domeniul muncii de propa
gandă nu pot fi îndeplinite fără pro
pagandiști cu autoritate profesională 
și politică, cu reale calități in activita
tea cu oamenii, pasionați și posedînd 
o solidă cultură politică. Iată de ce, la 
nivelul județului Arad, o atenție deo
sebită am acordat si acordăm. în 
continuare, selecționării celor mai 
buni propagandiști. Pentru a avea 
certitudinea .selectării celor mai buni 
propagandiști, am instituit practica 
ținerii unei evidențe nominale a 
absolvenților Universității politice si 
de conducere, pe baza căreia, de 
comun acord cu organizațiile de 
partid din unităti. urmărim ca aceștia 
să desfășoare si muncă de propagan
dist.

V. Bodea : Avînd in vedere calita
tea pe care o au propagandiștii, in
vestiți fiind cu încredere dar și cu o 
mare răspundere politică, se impune 
ca pregătirea lor să constituie o ac
tivitate complexă, multilaterală și 
de continuitate. Este deosebit de im
portant ca aceștia să fie puși la cu
rent cu mișcarea de idei și cu rezul
tatele cercetării în domeniul științe- 
loi’ sociale, al științelor naturii, cu 
concluziile și învățămintele practicii 
economice și social-politice, să fie 
îndrumați și sprijiniți pentru a citi 
cit mai mult și a cunoaște noutățile 
apărute în literatură, în alte do
menii ale creației cultural-artistice. 
La fel de importante se dovedesc 
studiul și dezbaterile asupra docu
mentelor noi. consultațiile pe diver
se teme, ca șî"8dîffiît>uiHIe"ae expe
riență purtate între ei, sau in locuri 
unde s-au obținut rezultate din cele 
mai bune In producție, in munca 
politico-ideologlcă, la punctele de 
documentare etc. Este hotărîtoare, 
de asemenea, informarea cel puțin 
lunară a propagandiștilor în legătură 
cu mersul activității economico-so
ciale a județului, localității, a uni-

tății respective. Tocmai 
face față unor asemenea 
județul Brașov am mărit 
centrelor de pregătire la 
nicipiul Brașov, la 4 in 
Făgăraș, la 2 în orașele : 
Săcele. Am continuat și 
să realizăm pregătiri centralizate, de 
3 ori pe perioada de invățămint po
litico-ideologic cu propagandiștii din 
sate, urmate, la fel ca și la orașe, de 
instruiri lunare și de întilniri cu ca
drele de conducere din unitățile de 
producție, respectiv, din consiliile 
unice.

P. Butuc : Conștienți ca activitatea 
propagandistului are o pondere în
semnată in creșterea calității invă^ 
țămintului politico-ideologic, perio
dic, in cadrul instruirilor organizate, 
acestora li se solicită informări re
feritoare la modul in care iși desfă
șoară munca, în care sint clarificate 
întrebările ' formulate de cursanți, 
unele probleme mai deosebite, cu 
care se confruntă localitățile, orga
nizațiile de partid, colectivele de 
muncă din care fac parte.

Totodată, organizăm cu propagan
diștii teste de cunoștințe și îi solici
tăm la efectuarea unor studii și ana
lize pe diferite domenii ale vieții 
economico-sociale. ale activității po
litico-educative.

Dacă ar trebui să încheiem discu
ția cu o concluzie, personal nu văd 
una mai sintetică, mai potrivită, de
ci t precizarea pe care o făcea tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a partidului, cînd spunea : 

„Trebuie să înlăturăm cii hotărire 
formalismul, activitatea de paradă in 
munca organelor și organizațiilor de 
partid".

Adevăr ce ne cuprinde si ne noi 
toți, cei ce ne desfășurăm activita
tea în cadrul cabinetelor pentru ac
tivitate ideologică si politico-educa
tivă.

pentru 
sarcini, 

numărul 
27 In mu- 
municipiul 
Zărnești și 
continuăm

a 
in

Dezbatere consemnată de
Ioan ERHAN

PREZENTA MARILOR IDEALURI 
ÎN PIESA CONTEMPORANĂ

■ Stagiunea actuală nu
mără printre caracteristi
cile sale proeminente și 
faptul de a fi adus în 
atenție, in premieră abso
lută, cîteva piese româ
nești noi. semnate de Paul 
Everac. Ion Brad, Theodor 
Mănescu. Tudor Popescu, 
Platon Pardău. Dinu Să
ram, Adrian Dohotaru, 
Paul Ioachim, ori de : So- 
rana Coroamă Stanca, Ilie 
Ștefan 
Ilolban ș.a.

Piese de actualitate — 
în marea lor majoritate — 
cele mai btine dintre 
ele vădesc, o dată < cu 
absența oricărei inhibiții 
in fața realității imediate, 
strădania dramaturgilor de 
a-și racorda scrisul la uni
versul autentic și profund 
al omului contemporan.

Inscriindu-se pe linia ce
lor mai valoroase propu
neri dramaturgice ale ul
timelor decenii, 
„Brățara falsă", 
logia dragostei", 
ra unei arhive", 
til" consemnează 
realismului 
tendințelor 
teziste, 
toare. 
estetice 
gic și parabolă, dramă li
rică, teatru-document etc.), 
materia de viață invocată, 
recreată în aceste piese 
este supusă problematiză
rii. Acest demers interme
diază, la rindu-i, pătrunză
toare dezbateri — ce im
plică deopotrivă pe 
piesei, pe cititori sau spec
tatori — despre 
fenomene și idealuri 
tuale, despre condiția și 
aspirația omului de azi, 
despre resursele și forme
le implicării sociale, poli
tice.

Interesantă tocmai în acest 
sens, strădania. dramatur- , 
gilor de a se racorda uni
versului omului contempo
ran nu exclude, in cazul 
celor mai multe din aceste 
scrieri, acuitatea sentimen
tului istoriei — trecutul, 
„condiția națională" gre- 
vind asupra soartei indivi
dului, pe de o parte, iar 
pe de altă parte asumarea 
idealurilor naționale im- 
plicind atitudini active in 
prezent și sentimentul 
marii răspunderi față de 
viitorime,

în „Arheologia dragos- 
Ion Brad propune — 

intermediul eroului 
un student la istorie,

Domașnea, Sorin

piese ca 
„Arheo- 

„Aventu- 
„Ioneș- 
refuzul 

fotografic al 
ilustrativiste, 

îngust moraliza- 
în varii modalități 

(realism psiholo-

eroii
realități,

ac-

tei", 
prin 
său, 
aflat pe un șantier arheo
logic — o radiografie (inte
rioară). dramatizarea unei 
stări de conștiință cu atit 
mai expresivă cu cit se 
asociază unei situații-limi- 
tă. „Visul" eroului — re- 
transcris în rggistru dra
matic și liric, cu libertatea 
de construcție conferită de 
„viața" capricioasă a pro
ceselor mentale, a fluxului 
memoriei — asociază frag
mente de biografie, amin
tiri. realități trăite, aspi
rații năvalnice, proiecții 
subiective. Săpind în stră
fundurile ființei, răscolind 
zonele ei abisale, explo- 
rînd temeiuri raționale și ' 
afective, făcînd un demers 
de „arheologie a dragos
tei", scriitorul relevă or
ganica îngemănare și co-

miunicare (la nivelul struc
turilor celor mai intime) 
a patriotismului și a iubi
rii — ca resurse esențiale 
ale vieții și creației.

Piesa recreează in regis
tru conflictual și liric, efer
vescența vieții afective in 
adolescență, virsta căută
rilor pasionante și pline 
de speranță ale fericirii, 
ale iubirii. Dar sfera „iu
birii" in piesa lui Ion 
Brad înglobează direct, 
nemijlocit, și dragostea de 
tară. Mari adevăruri ale 
istoriei noastre — ale căror 
rostire și susținere sint re
simțite ca o datorie de 
fiecare om și cu atit mai 
mult de un viitor istoric 
— răsună răspicat în „Ar- 
heolo'gia dragostei" alături

bolizi nd înglobarea obiec
tivitătii istoriei in subiec
tivitatea ființei ; al nunti- 
rii./ca implinire a vieții și 
sfidare a morții), sau' mi
tice.

Realizatorii 
acestei 
timbrul original, noutatea 
infuzată de autor (cu ex
periența și sensibilitatea 
de poet) discursului' dra
matic. Manifestind încre
dere în propunerile origi
nale ale textului și dorința 
de a le consolida prin in
venție și act teatral, ei au 
propus viziuni spectacula
re diferite, după opinia 
mea, in egală măsură în
dreptățite și incitante.

în montarea de la Na
ționalul bucureștean (re-

teatrali ai
piese au sesizat

de neliniștile vieții perso
nale. Cu alte cuvinte, in 
piesa lui Ion Brad sen
timentul patriotic se rele
vă deopotrivă de viu și 
esențial ca și cel al iubirii 
— conștiința istorică apă-' 
rînd ca o rădăcină vi
guroasă a ființei, ca o 
paternitate ce trebuie cu
noscută pentru a con
tribui la cristalizarea iden
tității și unității umane, ca 
o resursă a înfruntării 
timpului (prin continuita
tea idealurilor strămoși
lor), ca o deschidere de 
perspectivă, ca un sens al 
vocației creatoare. Prota
gonistul incarnează deci 
acuitatea sentimentului is
toriei la omul contempo
ran, conștiința sa vie de a 
aparține unui destin na
tional străvechi, ce iși tri
mite „firele". ecourile, 
pină azi, cerindu-și împli
nirea prin noi fapte — 
piesa' relevind conștiința 
datoriei omului de azi de 
a Întreține flacăra eve
nimentelor. cronicii nea
mului, de a lupta pentru 
impunerea și consacrarea 
marilor adevăruri națio
nale.

Sensibilitatea și intuiția 
poetului Io.n Brad știu să 
coreleze actualul și eter
nul, să identifice 
mintările omului contem
poran și expresive situații 
arhetipale, folclorice (mo
tivele „rîuliii ascuns" sim-

in fră-

I

Pe multe printre fruntași la categoria foreze greledintre utilajele de construcție ale șantierului lucrează, împreună, soț și soție. „Echipojul" Elena și Aurei Spiridon se numără

(Urmare din pag. I)
cu experiență, mulți cu 
marea experiență dobinditâ 
la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră ; specialiști și mun
citori de jnaltă calificare a- 
parținind întreprinderilor, 
institutelor de proiectare și 
antreprizelor specializate 
care colaborează la reali
zarea canalului ; ostașii- 
constructori și brigadierii, 
însuflețiți de elanul lor ti
neresc, revoluționar, mereu 
prezenți in prima linie. Și, 
incununind tot acest poten
țial, acționează aici, ca și 
la prima magistrală albas
tră, sub diferite forme, 
Sprijinul permanent al eco
nomiei și științei româ
nești.

Geneză. Grăbită, eroică 
geneză.

ASALTUL MUNTE
LUI. Greu de crezut, greu 
de imaginat, dar noua ma
gistrală trebuie să taie, să 
traverseze un munte. Mun
te in plină cimpie dobro
geană ? între kilometrii 11 
și 15, traseul trece prin 
așa-numita zonă de creastă, 
veritabilă barieră in calea 
viitoarelor ape. Zonă de 
creastă a fost și la Canalul 
Dunăre — Marea Neagra, 
prin creta căreia s-a stră
puns un canion. Aici !nsă. 
spun specialiștii, creasta, 
formată dintr-un calcar io- 
lomitic semicristalizat, a- 
braziv, e de o mult ma! 
mare duritate. Un munte 
așezat pe orizontală, pe 
care constructorii sint ne- 
voiți' să-l ferestruiască pe 
o lungime de vreo patru 
kilometri, mergînd în a- 
dincime pină la peste 80 de 
metri.

Frontul de lucru oferă 
imaginea unui front de 
luptă. Intii se instalează 
forezele grele care sapă 
găuri. Cu ajutorul geniști- 
lor militari se introduce 
explozibilul și se derochea- 
ză. Peisaj de bombarda
ment. Vin la rind excava
toarele care iau in colți 
sfărimăturile, mari blocuri 
de piatră gălbuie-cenușie. 
O parte din această materie 
e transportată cu autobas
culantele in depozitele de 
pe malurile viitorului ca
nal ; cea mai mare cantita
te insă e încărcată in va
goane de cale ferată și dusă 
la două destinații : șantie
rul diguri din lacul Ta- 
șaul și șantierele noilor 
porturi Constanța Sud și 
Midia. E singura parte be
nefică, utilă a crincenului 
război din zona de creastă. 
Piatra smulsă cu atitea di
ficultăți din muntele ori
zontal aflat in calea apelor 
e „umanizată", devine te
melie de construcție. Reali
zarea acestei linii de cale 
ferată, care asigură un 
transport mai lesnicios și 
mai economicos din chiar 
preajma fronturilor de lu
cru, se datorează indicației 
exprese a secretarului ge
neral al partidului.

întregul ciclu se repetă 
de citeva ori. din treaptă in 
treaptă, pină -se atinge 
cota de fund a canalului. 
Forezele sapă găuri de cite 
zece metri adincime, deci 
ele trebuie să revină în 
același loc de cite opt-nouă 
ori pentru a se putea arun
ca in aer, treptat, cei 80—90 
de metri. Și tot atitea trep
te de excavație pe care co
boară, succesiv, excavatoa
rele... Și tot atitea trans
porturi...

Fie șiysimplă această de
scriere e in măsură să su- • 
gereze efortul, timpul și. 
mai ales, înzestrarea tehni
că, „arsenalul" -menite să 
conducă la succes, pas cu 
pas. asaltul muntelui. Și e 
de înțeles de ce, in anii ’50, 
tocmai aici, la acest prag, 
s-a împotmolit, din lipsă de 
mijloace adecvate, traseul 
canalului de atunci. S-ar fi 
putut vreodată realiza 
noile magistrale albastre,

puse la punct — îmi spune 
ing. loan Cepreagă, direc
torul întreprinderi» de u’i- 
laj greu pentru construcții, 
stâpina puternicului „ar
senal" de pe șantierul ma
gistralei. Nu săpăm in pă- 
mint, ci în stincă. iar ote
lul cedează mai repede. 
Fiecare oră de staționare a 
unui utilaj imobilizează un 
întreg flux tehnologic, in- 
tirzie clipa mult așteptată 
a deschiderii navigației.

din acest festin geologic. 
Despre cei ce reușesc să-și 
înscrie în palmares peste 
un milion de metri cubi 
se spune, cu voioasT admi
rație, că și-au făcut intra
rea în „clubul milionari
lor". Club de tradiție, fon
dat încă la Canalul Dună
re-Marea Neagră, și care 
iși continuă aici activitatea 
cam cu aceiași oameni și 
aceleași utilaje. Milionul 
(in multe cazuri milioane-

Imprejurări care se trans
formă in veritabile eveni
mente ale șantierului și se 
fixează in memoria colec
tivă.

Faptul spectaculos se 
clădește însă din multitu
dinea faptelor anonime — 
și tocmai aici, in cotidianul 
anonim, trebuie căutat se
cretul milionarilor. Se afla 
in marca lor grijă față dz 
aceste utilaje valorind mi
lioane, in strădania lor per-

ales cînd aparține fami
liilor, cazuri frecvente, de 
mecanici de utilaje. O tra
diție, o nouă tradiție a șar- 
tierului : soțul excavato- 
rist, soția ajutorul lui. Cum 
este cazul Grumăzeștilor, 
frații Dumitru și Constan
tin, care, împreună cu so
țiile lor, Florența și Geno- 
veva, lucrează de multi 
ani pe aceeași mașină, in 
două schimburi. Vestit pe 
întregul PAM, „excavato-

A doua magistrală albastră iși adună apele
lucrări de talie mondială, 
fără suportul industrializă
rii, in absența unei puter
nice și diversificate indus
trii românești constructoa
re de mașini ? Cum ar fi 
fost posibil să se sape și să 
se transporte sutele de mi
lioane de metri cubi de pă- 
mint și rocă dacă n-ar fi 
existat excavatoarele „Pro
gresul" Brăila, buldozerele 
și camioanele fabricate la 
Brașov, sapele de foraj de 
la „1 Mai" Ploiești, moto și 
electrocompresoarele reali
zate la „Timpuri Noi" din 
București, și atitea, atitea 
altele ? O cit de sumară 
enumerare a utilajelor de 
construcții prezente acum, 
aici, după ce Și-au făcut 
„rodajul" la primul canal, 
ar ocupa o pagină de ziar.

— Vedeți condițiile de 
tereii în care se lucrează... 
Oamenii noștri poartă o 
bătălie aspră, imposibil de 
ciștigat fără utilaje bine

<

Iată de ce fac apel și pe 
această cale la uzinele fur
nizoare, bunii noștri cola
boratori la această mare 
ctitorie națională, să ne li
vreze la timp piesele de 
schimb necesare.

Fără îndoială, apelul va 
fi recepționat. El e lansat 
de pe frontul unei mari 
bătălii, în plin asalt asupra 
muntelui care se cere bi
ruit fără intirziere 1

CUM SE INTRĂ ÎN 
„CLUBUL MILIONA
RILOR"? Cel mai impu
nător volum de lucrări de 
pe șantierul canalului il re
prezintă excava ții le. Citeva 
zeci de' milioane de metri 
cubi de pămint și rocă. 
Echivalent cu vreo patru
zeci de piramide Kheops... 
Bineînțeles că interesul și 
mindria oricărui excavato- 
rist constă în a-și tăia o 
felie cit mai .consistentă

le) nu se face ușor. Se adu
nă timp de ani de zile, oră 
cu oră, minut cu minut, pe 
arșiță, pe ploaie, pe viscol, 
printr-un șir nesfirșit de 
manevre : și nu se adună 
cu grămada, ci cu lingurița, 
răbduriu, tenace, „linguri
ța" fiind cei 1. 2.5, 4, 6 sau 
8 metri cubi ai cupei exca
vatorului. Cite astfel de 
cupe, cite multiplicate ma
nevre fac un milion ? 1

Printre membrii marcanți 
ai acestui club al vredni
ciei, club deschis, care iși 
sporește mereu rîndurile, 
se numără Ion Bălulescu, 
Aurel Țiculeanu. Ion Ana- 
nie, Dumitru Chihaie, soții 
Grumăzescu și mulți alții. 
Pe lingă performanta cifre
lor există și un orgoliu al 
lucrărilor. De a fi excavat 
primii metri cubi de pe 
șantier. De a fi atacat zona 
cea mai dificilă. De a fi 
atins cota de la fundul ca
nalului. De a fi scos ulti
ma cupă de pe un tronson.

manentă de a le păstra să
nătatea, de a le prelungi 
viața. Călăreții buni nu-și 
omoară caii... Ca buni pro
fesioniști ce sint, excava- 
toriștii-milionari știu c»t 
datorează „calului". Cine 
vrea să verifice validitatea 
statutului de proprietar- 
producător-beneficiar. con
cretețea acestui principiu 
devenit normă de muncă și 
de viață, să urce la bordul 
unuia dintre excavatoarele 
longevive. Va avea surpri
za, incă inainte de cerce
tarea stării tehnice, că a 
pășit pragul unei case de 
oameni gospodari. Curățe
nie lupă, covorașe pe jos, 
cite o floare... Se poves
tește cum un ministru a 
fost poftit să-și descalțe 
cizmele pline de noroiul 
șantierului și să-și pună o 
pereche de papuci de casă, 
pregătiți de altfel pentru 
oricine ar trece pragul a- 
cestui primitor cămin. Și 
chiar este un cămin, mai

rul Grumăzescu" (cum zici 
„excavator Progresul-Bră- 
ila") constituie un etalon și 
o marcă de garanție. La fel 
excavatorul familiei loan 
și Lăcrămioara Hiticaș. La 
fel macaraua-turn a soților 
Aurel și Magdalena Horga 
sau foreza grea a soților 
Aurel și Elena Spiridon.

Șantierul ca spațiu de 
muncă și afirmare. Șantie
rul ca spațiu de existență 
și -implinire. Rețin mărtu
ria tinerilor soți, ambii ute- 
ciști, Elena și Hie Barcan : 
„Cei doi copii ai noștri 
s-au născut pe șantier. Pri
mul la Canalul Dunăre- 
Marea Neagră. Cel de-al 
doilea aici, la Canalul 
Poarta Albă — Midia. Ur
mătorul. sintem siguri, va 
vedea lumina zilei acolo 
unde, ne pregătim să mer
gem in continuare : pe șan
tierul celei de-a treia ma
gistrale albastre, Bucu- 
rești-Dunăre".

gia : Anca Ovanez Doro- 
șenco), in care se urmă
rește fructuos valorificarea 
structurilor cinematografi
ce ale textului, accentul 
cade pe dominanta realistă 
a scenelor invocate de 
conștiință (perspectivă sus
ținută cu dăruire și patos 
de Stelian Nistor, Traian 
Stănescu, Ileana Stana 
Ionescu, N. Gr. Bâlănescu, 
Valeria Gagealov, Ruxan- 
dra Bucescu, Matei Ale
xandru și Magdalena Cer- 
nat). In versiunea brașo- 
veană (pentru care Mircea 
Marin a obținut un pre
miu de regie, iar Doina 
Antemir — un premiu 
pentru scenografie la „Gala 
teatrului istoric", desfășu
rată nu de mult la Cra
iova) universul scenic, do
minat de o lumină difuză, 
de un alb monoton ce es
tompează conture, topește 
forme, tinde a comunica 
irealitatea universului in
terior. a'da individualitate, 
poezie și mister trăirilor 
imaginare, a conferi plas
ticitate imagisticii onirice. 
Multe din scenele piesei 
(interpreții fiind orientați in 
direcția unei tipologii arhe
tipale : Andrei Ralea, Vic- 

. toria Cociaș-Șerban, Vir
ginia Itta Marcu, Dan 
Dobre. Ruxandra Dobre, 
Nina Zăinescu, Dan Săn- 
dulescu, George Ferra,
Cătălina Ionescu) capătă 
poezia unor metafore, gra
vitatea unor ritualuri și 
ceremoniale (de inițiere, de 
invocare, de conjurare ma
gică a iubirii, de trecere ■ 
etc.).

Și în dramaturgia de 
puternică substanță și im
plicare politică a lui Theo
dor Mănescu (ciclul „Poli
tica", „Trestia ginditoare", 
„Aventura unei arhive") 
prezentul nu poate fi rupt 
de trecut, un trecut de a 
intrat, a grevat definitoriu 
destinul oamenilor. Eveni
mentele hotărîtoare ale 
ultimei jumătăți de veac, 
împrejurările definitorii ale 
luptei politice marcheaza 
puțernic existența perso
najelor (membrii unei fa
milii, de-a lungul a trei 
generații), scriitorul adu- 
cind in scenă, pentru a 
vorbi despre avatarurile^ 
implicării in istorie și des
pre imposibilitatea de a 
rămine străini de eveni
mentele sociale, politice :

bătrini și tineri, vii șl 
morți. Rolul cel mai impor
tant il are insă mărturia e- 
roului principal : 
Un personaj cu o 
vocație reflexivă, 
tează neliniștit 
relației dintre ideal și con
junctură, asupra mecanis
melor devenirii sociala și 
politice și șansei omului 
de a le stăpîni, controla, 
prevedea, de a fi făurito
rul progresului. Un perso
naj animat de un autentic 
spirit revoluționar. Acest 
spirit se manifestă in 
„Aventura unei arhive", 
ultima parte a ciclului, in 
efortul recuperării adevă
rului istoric ; un gest de 
.libertate și de necesitate 
in același timp, un de
mers necesar funcționării 
organismului social-politic, 
ca act al viețuirii, al „res
pirației" normale. Drama
tismul ideii se îmbină cu 
dramatismul trăirii, întil- 
nim și aici o „vinătoare 
regală prin hățișurile me
moriei". Martor, dar și 
participant la istorie, Băr
batul declanșează o reflec
ție in istorie care presu
pune o vie implicare a tu
turor celor care au trăit-o, 
care vor să o cunoască.

Mărturia umană directă, 
restituirea „deja-trăitului" 
se îmbină cu incercarea 
de comentare (inerent su
biectivă) a evenimentelor 
— făcută fie direct (prin 
volutele solilocviului), fie 
prin situațiile evocate, prin 
sugerarea consecințelor e- 
veni.mentelor istoriei asu
pra destinului uman.

In „Aventura unei ar
hive", aria eseului politic 
se amplifică grav, incitant, 

, prin argumentul documen
telor, recent puse in valoa
re, dar relevate și propuse 
atenției prin insăși sub
stanța dramei. Importan
te, masive părți ale parti
turii Bărbatului și dialogu
rilor lui cu ceilalți aduc in 
atenție și susțin — de 
data aceasta — pagini ex
trem de sugestive din to
murile publicate referi
toare la pregătirea actului 
revoluționar de la 23 Au
gust 1944 și contribuția ar
matei române, alături da 
armatele sovietice, de alia- 
ții coaliției antifasciste, la 
eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei și lâ infrin- 
gerea fascismului. Piesa 
constituie un exemplu 
concludent pentru perspec
tiva problematică, pentru 
viziunea antidogmatică și 
patosul dezvăluirii adevă
rului, ce caracterizează dra
maturgia română actuală.

Montarea Teatrului Mia 
(regia : Silviu Purcărete, 
scenografia : Viorica Pe- 
trovici)' conferă rezonanță 
ideilor majore ale piesei 
(increderea neclintită 
comunistului român in 
partidul său. solidaritatea 
dintre istoria Partidului 
Comunist Român și istoria 
tării noastre, consecventa 
și vigoarea angajării re
voluționate). potențind e- 
xamenul lucid al 
dintre teoria și 
revoluției in

. conferind nobil 
obsesiei stabilirii adevăru
rilor unor împrejurări 
hotărîtoare ale luptei poli
tice. Interpoeții. Tatiana 
Iekel, Mariana Cercel, Ni
colae Dinică, Sorin Mede
leni, Liana Ceterchi, Petre 
Moraru. dar mai ales Ni
colae Pomoje (care incar
nează în „Bărbatul*^ o pro
fundă vocație reflexivă și 
febricitatea stării de veghe) 
au meritul de a potența 
tumultul sufletesc al per
sonajelor, conferindu-le 
personalitate, cuceritoare 
limpezimi, dar și o inci- 
tantă undă de mister.

Elocventă mărturie de 
teatru-document, „Aventu
ra unei arhive" aspiră la 
calificativul de artă poli
tică prin forța cu care 
tindo a „valora uman" îm
prejurări atestate in cro
nica recentă, relevind dra
matismul trăirii intense in 
istorie, noblețea și erois- 

i mul asumării consecvente 
a ideilor și crezurilor re
voluționare.

Bărbatul, 
puternică' 
ce medi- 

asupra

a

relatiei 
practica 
istorie, 

patetism

Natalia STANCU

DOI SCAFANDRI.
Intr-o clipă de răgaz, după 
lunga călătorie făcută îm
preună pe traseul yiitoarei 
căi navigabile, incerc să 
trec dincolo de fațada so
bră, de imaginea monocgr- 
dă a specialistului bine 
cumpănit și „tehnic" in 
conversație. Știindu-I an
corat de aproape trei de
cenii in domeniul construc
țiilor hidrotehnice (extin
derea portului Constanța, 
realizarea unei mari por
țiuni din digul de larg, 
construcția portului maro
can Nador și altele), il În
treb pe inginerul Topală ce 
gen de lucrări il atrage in 
mod deosebit. „Lucrările 
care nu st> văd... lucrările 
de sub apă — vine răspun
sul. Ele sint baza, de ele 
depinde trăinicia in timp a 
tot ce se înalță pe umerii 
lor. Mă fascinează partea 
aceea nevăzută a construc
ției". Șj descopăr cu sur
priză că o a doua sa cali
ficare este cea de... scafan
dru. „Ce vă mirați ? După 
ce am absolvit cursurile și 
am căpătat carnetul de 
scafandru, iată-1 aici, ve
deți ? am la activ 1 500 de 
ore de imersiune. s-au gă
sit destui care să mă. în
trebe : «Cum vine asta in
giner și scafandru ? 1 ?- 
Prejudecăți. Le-am răs
puns : «Dacă ești inginer 
ce te împiedică să fii și 
șofer ?» și l-am pus pe 
ginduri".

La început a fost întîm- 
plarea. Său, mai precis, ne
cesitatea. Cerind niște date 
despre construcția digului 
de care răspundea, trei 
scafandri i-au prezentat 
trei versiuni diferite. Ca să 
stabilească adevărul, după 
citeva sumare pregătiri și

recomandări, a plonjat el 
singur. Și, de atunci, a mau 
apăiut pe lume un scafan
dru. Marea, așa cum n-o 
mai cunoscuse, l-a sedus. 
Și-a inscris in palmaresul 
său de profesionist Marea 
Neagră, Marea Mediteranâ 
(in timpul construcției por
tuare de la Nador executa
tă in antrepriză româneas
că), Marea Roșie (in cali
tate de expert subacvatic t 
internațional). Povestește 
captivant despre „beția a- 
dincurilor", istorisește in- 
timplări cu rechini, țes
toase uriașe și caracatițe — 1
sâ-1 tot asculți ! Din desele 
imersiuni s-a ales cu o 
idee extrem de practică, o 
invenție (in colaborare cu 
un chimist și un inginer 
constructor) privind pro
tecția betoanelor din me
diul marin. Scafandreria e 
molipsitoare... Fiul său, 
Nicolae. a început s-o 
practice cu tata, de la fra
geda virstă de nouă ani, 
ceea ce i-a dat prilejul re- • • 
vistei „Cutezătorii" să scrie 
despre „cel mai tinăr sca
fandru din România". Asta 
a fost insă demult, de
mult... micul scafandru e 
astăzi inginer stagiar la 
PAM și lucrează pe Șantie
rul național al tineretului.

Dar ce legătură au toate 
acestea cu noua magistra
lă albastră ? Au, daca n-ar 
fi decit faptul că șantierul 
dispune acum (și) de doi 
scafandri, inginerii Dumi
tru și Nicolae Topală, tatăl 
și fiul. Iar scafandrii, se 
știe, sint deprinși să scru
teze constricțiile in pro- 

• funzimea Tor...
Despre alfi oameni și 

alte fapte de pe șantierul 
Canalului Poarta Albă — 
Midia, Năvodari — intr-un 
număr viitor.
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Maiestății Sale HASSAN AL 1I-LEA
Regele Marocului

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă prilejul să vă 
adresez calde felicitări și cele mai bune urări de multă sănătate și fericire.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
între țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, pe,multiple planuri, 
in interesul popoarelor român și marocan, al cauzei păcii, înțelegerii și cola
borării internaționale.

Moment final la seceris
ÎN SECTORUL

In sectorul agricol Ilfov mecani
zatorii dau in aceste ore fierbinți de 
iulie bătălia secerișului oe ultimele 
hectare cultivate cu griu. Pînă luni 
seara griul a fost strins de pe 80 
la sută din suprafață. 15 cooperative 
agricole. între care Balotesti. Mogo- 
șoaia. Măgurele. Grădiștea. Gruiu 
ș.a., au încheiat recoltarea si au li- . 
vrat in întregime la fondul de stat 
cantitățile de griu prevăzute. Bilan
țul ..la zi“ al campaniei agricole de 
vară indică avansuri substanțiale și 
la celelalte lucrări. Au fost însămân
țate. peste plan. 1500 hectare po- 
ruxib pentru boabe in cultură dublă, 
iar la legume, după cum afirmă Ale
xandra Militam. președinta uniunii 
de sector a cooperativelor agricole, 
în citeva zile programul de însă- 
mintări și plantări va fi realizat.

De-a lungul unui traseu efectuat 
prin unități din consiliile agroindus
triale Mogosoaia. Stefănesti. Periș și 
Grădiștea surprindem fapte de mun
că ce demonstrează înalta răspunde
re pentru recoltă a lucrătorilor 
ogoarelor din această zonă. Sgactic. 
la această oră. campania de Seceriș 
ar fi fost încheiată, insă griul de să- 
mintă trebuie recoltat in condiții 
speciale de umiditate si in timp foar
te scurt Aceasta si explică marea 
concentrare de forte ne suprafețe 
mici. La C.A.P. Tunari. 20 de com
bine. împărțite în două formații, 
recoltau griul de pe 50 hectare la 
fermele Dimieni si Olteanca. Vechi 
mecanizator, care știe bine rostul 
combinelor, primarul comunei. Flo
rian Popescu, prezent oră de oră in 
lanuri, ne spune : „Dacă veneați mai 
tîrzfu, adică peste citeva ore, gă
seați aici numai semănătorile. A fost 
cea mai scurtă campanie din cele 32 
pc care le-am făcut. Nu știu cind 
a început Si cind s-a terminat". 
Aflăm că în cele șapte zile de cind 
se strînge griul în această unitate — 
precizăm, nu numai aici — combi
nele n-au stat decit în timpul ploi
lor sau pină s-au zvintat lanurile. 
Și-au spus aici cuvîntul mecanicii 
care le-au reparat, dar și măiestria 
mecanizatorilor Marin Stoica. Ion

Recoltarea griului de sămință de pe ultimele suprafețe la C.A.P. Tunari, sectorul agricol Ilfov

BRAD-o așezare modernă, pe temelii străvechi
Multe din coroanele regilor, nu 

totdeauna autohtoni, sau din obiec
tele de preț ce strălucesc în tezaurele 
muzeelor europene au fost turnate 
din aurul scos din măruntaiele Mun
ților Apuseni. Sute și sute de gene
rații au coborit in adincuri pentru a 
scoate la lumină prețiosul metal care 
împodobea capetele încoronate ale 
unor prinți de aiurea, sau se prefă
cea în monedă in folosul bogaților 
stăpîni ai societății ..Mica", al. cărei 
principal acționar era însuși regele, 
fără ca viața lor Să cunoască nici 
cea mai neînsemnată îmbunătățire. 
„Munții noștri aur poartă, noi cerșim 
din poartă-n poartă", cuvinte ce sin
tetizau starea de mizerie a locuito
rilor de pe aceste bogate plaiuri. La 
Muzeul aurului din Brad, între alte 
exponate, se află și fotografii din 
timpuri -nu prea îndepărtate, cind 
mineritul avea ca unealtă lopata. 
Așezarea insăși era săracă. O sără
cie așezată pe... aur.

în anii socialismului, pentru prima 
dată, in istoria multimilenară a mi
neritului, in Apuseni, această grea 
și bărbătească Îndeletnicire a adus 
bunăstarea orașului, a fiecărei fa
milii, a trezit orașul la o viață nouă. 
Acest străvechi centru minier seamă
nă astăzi mai degrabă cu o cochetă 
stațiune montană, în care arhitectura 
specifică se integrează cadrului na
tural. Străzi largi, mărginite de 
blocuri de locuințe, magazine și uni
tăți prestatoare de servicii moderne, 
o grijă — dusă pînă la amănunt — 
față de curățenia și aspectul plăcut 
al orașului. Cu greu mai găsești o 
casă veche, nerefăcută, spre o even
tuală comparație cu trecutul. Deose
birile sint și mai frapante dacă treci 
dincolo de suprafață și pătrunzi in 
viața de zi cu zi a oamenilor. Pri
marul orașului, Ionel Vlad, ne oferă 
citeva repere actuale ale nivelului de 
trai.

— Bradul realizează, astăzi, una 
dintre cele mai mari producții in
dustriale, raportată la numărul de 
loîuitori. Ca o urmare firească, re
tribuția medie a oamenilor muncii 
este foarte ridicată, peste 3 000 de 
lei. La temelia actualei prosperități 
stă activitatea economică eficientă 
a celor 18 întreprinderi și unități in
dustriale și agricole, ale cooperației 
meșteșugărești, ale micii industrii.

N1COLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

AGRICOL ILFOV
Popa. Victor lacob si alții care. în- 
grijindu-le bine, au reușit să recol
teze. zi de zi. fiecare mai bine de 
30 tone de griu.

In această unitate, ca și in altele 
pe unde am trecut marți Se putea 
constata că s-a înțeles bine că ob
ținerea unor producții sigure la 
culturile duble depinde de modul 
în care se executa celelalte lucrări 
card urmează după seceriș. Ingi
nerul Gheorghe Vintilă, directorul 
S.M.A. Mogoșoaia, răspunde de rea
lizarea . exemplară a acestei sar
cini. Reține atenția rapiditatea cu 
care se acționează. După ce com
binele părăsesc terenul, paiele nu 
rămin pe miriște nici măcar o oră. 
„Acum toate lucrările trebuie făcute 
repede și bine — ne spune directo
rul. Secerișul — ca să nu se scuture 
griul, pregătirea terenuflii și semă
natul — ca să nu pierdem umidi
tatea din sol. In trei din cele cinci 
cooperative din cadrui consiliului 
nostru s-a încheiat secerișul. Mai 
lucrăm la Tunari și la Otopeni". 
Pentru scurt timp ne oprim și la 
C.A.P. Otopeni. Mecanizatorii de pe 
cele 11 combine, din formația con
dusă de inginerul șef al S.M.A. Mo
goșoaia, Victor Davldescu, recoltea
ză din plin, lanurile de griu micșo- 
rindu-se văzînd cu ochii. O remorcă 
după alta pleacă încărcate spre baza 
de recepție. Nu au odihnă nici me
canizatorii care lucrează cu presele 
de balotat paie, pe tractoarele cu 
discuri și semănători. Scopul : să 
însămînțeze culturi duble pe supra
fețe cit mai mari, pentru a se mai 
adăuga la baza furajeră pentru iarnă 
producția ce se va obține de pe 
citeva zeci de hectare.

Momentul final al documentării 
noastre a coincis cu încheierea re
coltării griului la cooperativele agri
cole Popești-Leordeni, Chiajna, Du- 
dești și în alte unități. Combinele 
însă nu vor fi aduse în secții. Me
canizatorii le pregătesc acum pentru 
a fi trimise in alte județe unde e 
nevoie de ele.

Lucian CIUBOTAItU

Comparînd rezultatele de azi ale 
muncii in industrie, nu cu cele de 
acum un deceniu sau două, ei cu cele 

' din 1984, constatăm că producția a 
sporit considerabil, îndeosebi in ’do
meniul minier. Aici, în Țara Zaran- 
dului, meseria aceasta are rădăcini 
adinei. Nu de mult s-au celebrat 
2 000 de ani de minerit atestat docu
mentar. O tradiție onorată exemplar 
de urmașii băieșilor de odinioară. 
Datorită intenselor lucrări de pros
pectare și punere in exploatare a 
noi rezerve de minereuri (in cincina
lul trecut s-a început lucrul ia un 
nou zăcămint cuprifer), a mecaniză
rii pe scară largă a lucrărilor in sub
teran, a aplicării unor tehnologii de 
mare eficiență, in prepararea mine
reurilor, prevederile planului se în
deplinesc ritmic, exemplar. în pro
cesul de înnoire* și de modernizare a 
producției sînt antrenați o mare 
parte din cei ce muncesc. Este sufi
cient, cred, să arăt că 75 la sută din 
personalul cu studii superioare și 15 
la sută din muncitori dețin brevete 
de invenții sau inovații, incit aș pu
tea afirma că „aurul" cel mai prețios 
sînt chiar oamenii, cei care dau va
loare bazei materiale de care dispu
nem, bogățiilor naturale. Pentru ei 
și familiile lor s-au ridicat circa 
4 000 de apartamente confortabile, 
numeroase și moderne unități sani
tare, de învățămint și cultură, co
merciale, de prestări de .servicii' un 
bazin ' pentru îmbunătățirea alimen
tării cu apă potabilă, o centrală te
lefonică.

Aflăm că aici, la poale de munte, 
se practică și o agricultură modernă, 
în cele trei cooperative de producție 
și în întreprinderea agricolă de stat. 
De exemplu, la C.A.P. „Zarand" se 
produc legume în valoare de două 
milioane de lei anual, de pe cele 40 
de hectare grădină, 3 hectare solarii» 
și 5 000 mp seră. Cele peste o mia 
de tone de legume diferite îmbogă
țesc oferta pieței locale cu produse 
aduse, pînă nu de mult, de la mari 
distanțe. Mai există două sere reci 
construite prin muncă obștească.

In economia orașului, un loc tot 
mai important ocupă unitățile micii 
Industrii : cooperativa de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor are 
o crescătorie cu 500 de porci, heleșteu 
cu pește, crescătorie de giște. Mai

Cronica zilei
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, o de
legație de activiști ai Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de to
varășul Pak Song Bong, prim adjunct 
al șefului Secției construcții de ma
șini a C.C. al P.M.C., a efectuat o 
vizită pentru schimb de experiență 
în țara noastră, in perioada 3—8 iu
lie. (

Delegația a avut întilniri și dis
cuții la conducerea Comitetului de 
Stat pentru Energie Nucleară, Comi
tetul județean Constanta, al P.C.R. 
și a vizitat obiective economice și 
social-culturale din Capitală și ju
dețe.

Delegația a fost primită la C.C. al 
P.C.R. și a avut convorbiri cu tova
rășul Neculai Agachi. membru al 
C.Ci al P.C.R., prim-vicepreședîhte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale.

La primire a participat Zo Iang 
Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

★
La invitația C.C. al P.C.R., între 2 

și 8 iulie a vizitat România o dele
gație a Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez (P.S.R.S.), condusă 
de Mohamed Aii Warsame, președin
tele Biroului pentru relații externe 
al C.C. al P.S.R.S.

In timpul șederii In țara noastră, 
delegația a fost primită la C.C. al 
P.C.R. de tovarășul Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a avut ponvorbiri cu conducerea unor 
ministere și organe de partid din 
Capitală și județul Ialomița, a vizi
tat diverse obiective social-econo- 
mice.

Cu prilejul vizitei a fost semnat 
Programul de aplicare a Acordului 
de colaborare dintre P.C.R. șl 
P.S.R.S. pe perioada 1986—1988.

★
Cu prilejul celei de-a 65-a aniver

sări a victoriei Revoluției populare 
mongole, La cinematograful „Studio" 
din Capitală a avut loc, marți, „Gala 
filmului mongol".

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți Țogoociin Ghen-' 
den, ambasadorul R.P. Mongole la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

deține, secții ce produc confecții pen
tru femei și una de timplărie. Coo
perativa meșteșugărească „Moțul" a 
preluat, firește, tradiția prelucrării 
lemnului in producția secției de mo
bilă. Dar activitatea cooperativei 
este mult mai diversă, adaptată Ia 
nevoile populației : in centrul orașu
lui s-a dat, recent, in folosință un 
modern complex de servire cu 9 sec
ții ; tot recent s-a înființat o unitate 
de producție a încălțămintei pentru 
copii, o curățătorie chimică, un ser
vice auto. Consiliul popular are. la 
rindul său, secții de timplărie, con
fecții textile, confecții , metalice de 
uz casnic, recondiționat acumulatori, 
diferite unități ce oferă alte servicii 
solicitate de cetățeni.

în toate domeniile vieții acestui 
centru minier se simte ritmul nou, 
dinamic in care pășește țara întrea
gă. Se poate spune chiar că pulsul 
Bradului este și mai accelerat, dată 
fiind tinerețea preponderentă a 
populației din acest străvechi oraș. 
Din cei 24 000 de locuitori, peste 
7 000 sînt popii. Pentru instruirea lor 
există 27 de școli, printre care se 
află - și liceul industrial „Avram 
Iancu", cu o vechime de peste 115 
ani (este al 5-lea jiceu românesc din 
Transilvania), 20 de laboratoare, 61 
de ateliere școlare și cabinete de 
specialitate etc. Pentru copii, pentru 
generațiile care vin, orașul Brad iși 
consolidează „zestrea" : in acest cin
cinal producția industrială va crește 
de 1,5 ori față de cel anterior ; 
o dată cu definitivarea centrului ci
vic, în conformitate cu schița de 
sistematizare, se vor construi încă 
360 de apartamente, un spital, o casă 
de cultură, un motel cu 60 de locuri, 
noi baze sportive pentru copii și 
adulți.

...Brad... Din trecutul acestor locuri, 
oamenii au păstrat, in lăcașul inimii 
lor, doar figurile luptătorilor pentru 
dreptate națională și socială, care 
iși au obirșia in satele și in munții 
din jur. înfățișarea modernă, pros
peră a orașului a șters, pentru tot
deauna, imaginea sărăcăcioasă a 
vechii așezări.

Rodica ȘERBAN 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEll"

BUZĂU : Producție fizică 
suplimentară

Oamenii muncii din industria ju
dețului Buzău depun eforturi susți
nute pentru îndeplinirea exemplară 
a planului și a programului supli
mentar de producție pe 1986. Ca ur
mare a aplicării in fiecare unitate 
economică a unor eficiente progra
me de organizare si modernizare a 
producției, a măsurilor întreprinse 
pentru valorificarea superioară a 
materiilor prițne. energiei si com
bustibilului. pentru creșterea pro
ductivității muncii si a calității Pro
duselor. se înregistrează noi si im
portante depășiri de plan. Astfel, in 
perioada care a trecut din acest an. 
au'fost produse suplimentar 18 600 
tone oțel-beton, 8 300 tone sirmă din 
oțel trasă la rece. 46 000 mo geam 
tras, produse ale industriei electro
tehnice și mijloace de automatizare 
In valoare de 12,7 milioane lei. che
restea. confecții textile si altele. 
(Stelian Chiper).

VlLCEA : Crește 
productivitatea muncii

Promovînd larg noile cuceriri ale 
progresului științific si tehnic, co
lectivele de oameni ai muncii din 
unitățile economice ale județului 
Vilcea au reușit să obțină impor
tante succese în creșterea produc
tivității muncii, indicator realizat 
în primul semestru al anului in 
proporție de 101.8 la sută. Aceasta 
a făcut ca In perioada care a tre
cut din primul an a.I actualului 
cincinal să fie puse suplimentar 
la dispoziția economiei naționale 
20 570 tone lignit. 1 730 tone țiței, 
20,5 milioane metri cubi gâ^e. 
aproape 31 milioane- kWh energie 
electrică, echipamente de mecanică 
fină in valoare de 13.5 milioane lei, 
1 166 tone PVC. 3 787 tone perclor- 
etilenă, 1 333 tone piese forjate si 
alte produse cu desfacere asigurată 
pe piața internă si la export. (Ion 
Stanciu).

CĂLĂRAȘI : Apartamente 
pentru siderurgiști

Noile cartiere ale ^nunicipiulul 
Călărași iși sporesc numărul blocu
rilor predate la cheie, primindu-și 
locatarii, in marea lor majoritate 
siderurgiști. în primul semestru al 
anului, numărul familiilor care s-au 
mutat in noi apartamente trece de 
500, urmind ca in lunile iulie și 
august încă 1 000 de apartamente 
să fie .puse la dispoziția oamenilor 
muncii. (Mihail Dumitrescu).

ALBA : însemnate cantități 
de materiale recuperate
Intensificarea activității de pre

luare a materialelor recuperabile, 
acțiune la care. participă tot mai 
multi cetățeni de la orașe și 
sate, se evidențiază In cantitățile 
importante de materiale preluate

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Cinci

nalul 8 — cincinalul dezvoltării 
Intensive a economiei românești. 
Modernizare, productivitate, efi
ciență.

20,35 Partidul — inima țării. Emisiune 
de cîntece și versuri patriotice, 
revoluționare.

20,45 Congresul al IX-lea al P.C.R.

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Deplasarea în condiții 

meteorutiere nefavorabile
Pe toate arterele, în localități șl 

In afara acestora, spre stațiunile 
maritime și montane se înregistrea
ză acum, in plin sezon estival, va
lori ridicate de trafic. în aceste con
diții, se impune adaptarea manierei 
de conducere a autovehiculelor la 
condițiile meteorutiere. mai ales in 

' caz de ploaie și vizibilitate redusă.
Circulind cu viteză neadaptată, pe un 
drum umed, alunecos, conducătorul 
autoturismului 4—BV—7 742 a pier
dut, intr-o curbă, controlul asupra 
mașinii, care a derapat și a lovit un 
biciclist. La Ghelința, județul Co- 
vasna, in condiții meteorutiere ase
mănătoare, șoferul autovehiculului 
31—BC—1969 nu a mai putut stăpini 
mașina care, condusă cu viteză ex
cesivă, a derapat și s-a răsturnat. 
Imprudențe soldate cu grave conse
cințe. Deși aversele de ploaie și 
drumurile alunecoase creează difi-' 
cultăți, cel mai multi conducători 
auto acționează cu prudență, pre- ’ 
ventiv. La Tîrgu Jiu, deși circula pe 
ploaie și mizgă. datorită aten
ției. conducătorul autoturismului 
1—GJ—7 090 a salvat viața unui bi
ciclist care s-a dezechilibrat și a 
căzut tn fața mașinii. întrucit vizi
bilitatea este, pe timp de ploaie, 
mult diminuată, se recomandă con
ducătorilor auto să ruleze cu viteze 
In limite care să le permită obser
varea la timp a obstacolelor. Chiar 
și in timpul zilei, in caz de vizibili- . 
tate redusă. să se folosească faza 
de întîlnire a luminii farurilor. 
Dacă ploaia se întețește sau devine 
torențială este bine ca autovehicu
lele să fie oprite pe dreapta pină 
cind există din nou condiții propice 
continuării călătoriei.i

Popasuri necesare
în ultimul timp, o serie de eveni

mente rutiere nedorite s-au datorat 
conducerii autovehiculelor de către 
șoferii aflați în stare avansată de 
oboseală. Unii dintre ei, chiar pro
fesioniști, au parcurs etape lungi 
fără opriri necesare odihnei și refa

de întreprinderea județeană de 
profil. Astfel, in primul semestru 
al anului au fost recuperate, peste 
prevederile stabilite. 2 273 tone 
oțel, 500 tone fontă, 18 tone alu
miniu și altele. (Ștefan Dinică).

BARAOLT : Cărbune 
mai mult 

pentru termocentrale
Primul ■ semestru al anului in 

curs a fost încheiat de minerii 
din Baraolt cu îndeplinirea planu
lui la producția marfă industrială 
în proporție de 111,9 la sută, in 
condițiile creșterii productivității 
muncii cu 114.9 la sută Și reduce
rii cheltuielilor totale la 1 000 lei 
producție marfă cu 59,1 Iei, iar a 
cel6r materiale cu 74,3 lei. Co
lectivul de muncă de la între
prinderea minieră din bazinul car
bonifer al Baraoltului este decis 
ca în viitor să adauge rezultatelor 
de pînă acum noi succese, livrînd 
termocentralelor cit mai mult căr
bune. (Constantin Timaru).

SEGARCEA : Un nou 
edificiu de sănătate

în orașul Segarcea. județul Dolj, 
a fost inaugurat in aceste zile un 
nou spital cu o capacitate de 100 
de paturi. Noul edificiu, realizat 
de Trustul de antrepriză generală 
construcții-montai Dolj, disnune de 
secții si laboratoare moderne. 
(Nicolae Băbălău).

BRĂILA : înainte de termen
Colectivul de oameni al muncii 

de la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila a li
vrat partenerilor externi. înainte 
de termen, un număr de 15 excava
toare de mare capacitate. Toate 
aceste produse destinate exportu
lui au fost realizate pe seama creș
terii productivității muncii. (Can- 
diano l'riccputu).

BACĂU : Eficiență sporită
Hotărițl să dea patriei cantități 

tot mai mari de produse petroliere, 
oamenii muncii de la Rafinăria 
Dărmănești, județul Bacău, înscriu 
pe graficul întrecerii noi și semni
ficative fapte de muncă. Prin ex
ploatarea rațională și la întreaga 
capacitate a instalațiilor și utilaje
lor din dotare, prin introducerea 
unor tehnologii modeme de fabri
cație, ei au livrat în perioada care 
a trecut din acest an, peste pian, 
12 700 tone cocs, 2 000 tone benzină, 
2 400 tone petrol și alte produse. 
Toate aceste sporuri au fost obți
nute pe seama creșterii productivi
tății muncii, indicator care a fost 
depășit cu 57 400 lei pe om al 
muncii și in condiții de eficiență 
sporită prin reducerea cheltuielilor 
materiale și economisirea unor în
semnate cantități de energie elec
trică și combustibil. (Gheorghe 
Baltă).

Congresul marilor deschideri în
noitoare O Dezvoltarea continuă 
a proprietății socialiste.

21,00 Film serial (color). „Expediția 
dispărută-. Premieră TV. Produc
ție a studiourilor sovietice. Cu: 
Nikolai Grinko, Vahtang Kikabid
ze, Evghenia Simonova, Alek
sandr Kaidanovski, Boris Smor- 
cikov, Nikolai Olialin, Victor Ser- 
gacev, Vadim Zaharcenko, Alek
sandr Abdulov, Serghei Sevku- 
nenko. Regia ; Veniamin Dorman. 
Episodul 4.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

cerii, fapt care a dus la producerea 
de accidente, unele cu urmări grave. 
La Vădeni, in județul Brăila, la ora 
5 dimineața, un autoturism a părăsit 
șoseaua și s-a izbit violent de un 
copac. Nu numai cel de la volan, 
care ațipise, ci și ceilalți trei pasa
geri erau șoferi profesioniști. Ei ple
caseră din Năvodari spre Bacău 
la ora 1 noaptea. Deși pe parcursul 
călătoriei s-au mai schimbat între ei 
la volan, pe șoseaua Galați—Brăila, 
Gheorghe Coscaru. cale conducea în 
acel moment mașina, a ațipit o cli
pă și consecințele au fost grave. Tot 
în aceeași parte a țării, pe șosehua 
Galați—Tecuci, agenții de circulație 
au oprit un autoturism care se de
plasa in zig-zag. Era condus de Vla
dimir Istrate din Iași, care mergea 
cu familia pe Litoral. El plecase la 
drum noaptea, obosit,' astfel că. tn 
momentul opririi se afla pe punctul 
de a ațipi. Situație cu atît mai pe
riculoasă cu cit el conducea in lo
calitate cu aproape 80 kilometri pe 
oră.

Atenție, copii I
Pe străzile Intens frecventate de 

copii și in apropiere de locurile lor 
de joacă, automobiliștii trebuie să 
circule cu deosebită precauție, 
deoarece unii trec in fugă de pe un 
trotuar pe altul sau apar brusc in 
fața mașinilor. Prima măsură ce se 
impune este reducerea din timp a 
vitezei. Este de remarcat atitudinea 
preventivă a conducătorului auto 
Gheorghe Constantinescu din Co
marnic. Circulind cu autoturismul 
3—PH—4 108 prin orașul Sinaia și 
observind in apropiere un grup de 
copii, a încetinit. Aceasta.i-a'permis 
să evite accidentarea unui minor de 
9 ani care i-a apărut in față pe 
neașteptate. Este de dorit ca părin
ții, educatorii, toți adulții să supra
vegheze copiii, să-i protejeze de 
riscul accidentelor, tn timpul vacan
ței de vară. în toate localitățile din 
țară vor fi organizate, cu sprijinul 
organelor de miliție, al părinților și 
al cadrelor didactice din școli și 
grădinițe aplicații practice ăsupra 
modului in care copiii trebuie să 
folosească strada.

Vizita secretarului federal 
pentru afacerile externe al R. S. F. Iugoslavia

La București s-au încheiat, marți, 
convorbirile dintre Ilie Văduva, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și Raif 
Dizdarevici. secretar federal pentru 
afacerile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

Au fost abordate probleme de in
teres comun privind dezvoltarea in
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Reciclarea resturilor menajere 
- importantă sursă de energie 
© Reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor are ca 
rezultat economisirea a 50 pină la 90 la sută din energia nece
sară producerii de materiale © Lemnul, aluminiul și fierul au 
prioritate în acțiunea de reciclare, deoarece producerea lor 
necesită mari cantități de energie © Prin reciclarea a jumătate 
din hirtia folosită astăzi in lume se poate acoperi 75 la sută din 

necesarul de hirtie nouă.

Lada de gunoi a unei locuințe me
dii — scrie publicația britanică — 
constituie un zăcămint bogat. în- 
tr-un an. o familie aruncă in ea 312 
livre (o livră ™ 453 grame) de 
hirtie — echivalentul ar șase co
paci —, 310 livre de materie vege
tală șl alte resturi alimentare, 112 
livre de diferite metale, aceeași can
titate de sticlă și 90 de livre de mase 
plastice.

în ultimii ani au devenit evidente 
două probleme legate de reutilizarea 
tuturor acestor deșeuri. Prima rezidă 
în faptul că, dacă vom continua să 
irosim resursele in acest ritm, le-am 
putea epuiza in curînd. iar cealaltă 
problemă relevă că spațiul, de depo
zitare se îngustează continuu. Potri
vit fizicii elementare, materia nu 
poate fi creată sau distrusă ; doar 
forma ei poate fi modificată. De 
aceea, în prezent există un interes 
sporit în recuperarea unei părți din 
acest material din lăzile de gunoi in 
vederea refolosirii Tui.

„Este un plan simplu", afirmă 
David Attenborough, realizatorul ce
lor două seriale de televiziune „Via
ța pe Pămînt" si „Planeta vie". „Re
sursele mondiale sint limitate ; in 
același timp, noi sintem tot mai 
multi. Mă întristează profund văzind 
cum mari cantităti dintr-d resursă 
cum este hirtia sint pur și simplu 
aruncate".

Anumite materiale au fost întot
deauna reciclate. Fierul vechi a fost 
mult timp o marfă importantă in 
comerțul internațional ; unii istorici 
consideră că embargoul S.U.A. asu
pra exporturilor de fier vechi către 
Japonia a determinat, intr-o oare
care măsură, atacul de la Pearl Har
bour. Numeroase acțiuni de recicla
re au lcfc, de asemenea, în țările 
lumii a treia, deoarece materialele 
valorează mai mult, iar forța de 
muncă, este mai ieftină. Oamenii co
lectează hirtia și-o vi nd negustori
lor ambulanți, pentru ca aceștia să-și 
împacheteze dulciurile, ori caută prin 
gunoaie sticle pentru a le vinde. 
Acestei activități i se recunoaște o 
oarecare semnificație economică : 
Banca Mondială, a acordat aproxi
mativ 700 000 lire sterline pentru a 
ajuta serviciul de salubritate din 
Cairo să acționeze mai eficient pe 
această linie.'

însă ideea de reciclare datează nu
mai de la începutul anilor *70. în 
acea vreme, raportul Clubului de la 
Roma intitulat „Limitele creșterii", 
precum și sporirea vertiginoasă a 
prețului petrolului au atras atenția 
asupra faptului că resursele Pămin- 
tului nu sint nelimitate și că polua
rea nu se poate extinde la nesfirșit.

Problema care se pune este nu 
numai că poluarea sporește, ci și că 
ea se manifestă permanent. Majori
tatea materialelor plastice, spre deo-, 
sebire de alte materiale, nu se de
gradează cu trecerea timpului.

„Worldwatch Institute", o organi
zație cu sediul la Washington, a 
început în anii ’70 să urmărească ce 
se întimplă pe planeta noastră. Un 
recent raport al acestei organizații 
atrage atenția asupra posibilităților 
de reciclare a materialelor pe plan 
mondial.

„Reciclarea, relevă raportul, poate 
duce Ia o economie de 50 pină Ia 90 
la sută a energiei necesare produce
rii de materiale, contribuind, astfel, 
Ia reducerea inegalității tot mai mari 
dintre bogați si săraci. Lemnul, alu
miniul și fierul au prioritate in re
ciclare, deoarece producerea lor ne
cesită mari cantităti de energie si 
creează probleme majore mediului 
înconjurător".

„Worldwatch Institute" critică in 
special risipa de hirtie. care sporește 
în fiecare an : „Numai 25 la' sută 
din cantitățile de hirtie existente in 
lume sint reciclate, deși nu există 
cauze fle ordin tehnic si economic 
care să împiedice dublarea acestei 
cifre pină la sfirșitul secolului. Rc- 
ciclind jumătate din hirtia folosită 
astăzi in lume, se va acoperi aproa
pe 75 la sută din necesarul de hir
tie nouă, salvind. în același timp, de 
la tăiere un număr uriaș de copaci,

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 iulie, ora 31 — 12 iulie, ora 
31. tn (ară: vremea va fl răcoroasă, 
mai ales în nordul țării. Cerul va ti 
temporar noros. Vor cădea ploi locale, 
mai ales averse Însoțite de descărcări 
electrice și izolat de grindină, mai frec
vente tn zonele de deal șl de munte. 
Izolat, la ’începutul intervalului, canti
tățile de apă pot depăși 15 litri pe me
trul pătrat în 24 de ore. Vintul va sufla 

continuare a colaborării dintre cele 
două țări, precum și a conlucrării lor 
pe plan internațional.

★
în aceeași zi. secretarul federal 

pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia a părăsit Capitala.

(Agerpres)

insumind o suprafață împădurită de 
10 milioane de acri". într-adevăr, 
este necesară o pădure de mărimea 
Țării Galilor pentru a asigura Marii 
Britanii hirtia de care are nevoie 
in fiecare an. iar epuizarea păduri
lor din lume îi, îngrijorează enorm 
pe ecologisti. Acest lucru modifică 
regimul pluvionar si atrase seceta pe 
ogoare, distruge specii biologice po
tențial valoroase si duce la sporirea 
conținutului de bioxid de carbon 
din aer.

După cum subliniază raportul, prin 
reciclare sint economisite nu numai 
materialele, ci este economisită • si 
energia si se reduce poluarea. Po
trivit Agenției S.U.A. pentru prote
jarea mediului înconiurător. prin 
refolosirea unei anumite cantităti de 
aluminiu, de exemplu, se economi
sește 95 la sută din energia nece
sară producerii aceleiași cantităti de 
metal si. totodată, se reduce cu 95 
la sută poluarea aerului. Prin reci
clarea hirtiei este folosită cu 40 la 
sută mai putină energie ’decit ar fi 
necesară pentru producerea unei 
cantităti echivalente de hirtii prin 
prelucrarea lemnului si. de aseme
nea. se reduce cu 95 la sută po
luarea aerului. In cazul Marii Bri
tanii va exista un beneficiu poten
tial în balanța comercială : Marea 
Britanie cheltuiește De importul de 
hirtie aceeași sumă pe care o cîsti- 
'gă din exportul de automobile.

Majoritatea oamenilor ar fi sur
prinși să știe cit de mult se reci
clează în Marea Britanie — arată 
in continuare revista. Se reci
clează mai mult de jumătate din 
cantitatea de fier si otel folosită, 
peste o treime din cea de cupru si 
28 la sută din cea de aluminiu. Se 
reciclează, de asemenea, peste o trei
me din hirtie. transformind-o intr-o 
pastă care devine materia de bază 
pentru producerea de noi cantităti 
de hirtii. Evident, aceasta este de o 
calitate inferioară, din ea făcindu-se 
cartoane si cutii:

Directorul departamentului de re
ciclare' din cadrul Marelui Consiliu; 
al Londrei. Jeff Cooper, declară :' 
„Nu poți aprecia această activitate 
pur si simplu în termenii conven
ționali ai profitului si pierderii. 
Dacă dobori un copac, distrugi un 
lucru cu o valoare estetică si bio
logică. deoarece aceasta asigură 
hrana solului si ajută la regenerarea 
aerului pe care-1 respirăm".

Marii producători de conserve au 
organizat un sistem de economisire 
a cutiilor de conserve, apelînd la 
cumpărători să aducă cutiile folosite 
la centre situate in cadrul magazi
nelor.

„The All-Can Recycling Scheme", 
inițiată de „East Anglian Metals 
Merchants Ltd" din Londra. în urmă 
cu 17 luni, a avut un deosebit suc
ces. ..All-Can" plătește colectorilor 40 
pence pe kilogram (400 lire sterline 
pe tonă) pentru ambaiaiele de alu
miniu. cîstigînd anul trecut Prin 
această acțiune 100 000 lire sterline. 
,-,în fiecare an se consumă aproxi
mativ 1 500 milioane de conserve, 
declară președintele firmei. Derek 
Kamp. Aceasta reprezintă 30 000 
tone, care valorează 10 milioane de 
lire sterline. Avantajul reciclării re
zidă în faptul că o tonă de aluminiu 
produsă din deșeuri consumă doar o 
mică parte din energia necesară pro
ducerii unei cantități echivalente de 
bauxită". Operind în prezent în zona 
Marii Londre. în estul Angliei. în 
vest si în Tara Galilor., ..All-Can" 
speră să stabilească o rețea De tot 
cuprinsul țării in următorii doi ani.

într-o altă acțiune de reciclare, 
recent au fost instalate’ in sase su- 
permagazine din Birmingham auto
mate pentru vînzarea de mărunți
șuri. dar cu acțiune inversă : spre 
deosebire de automatele obișnuite, 
acestea acceptă conserve goale în 
schimbul unei anumite sume de 
bani. Ele s-au dovedit eficiente in 
America, unde o singură mașină de 
acest gen din Denver a colectat peste 
100 tone de cutii de conserve in
tr-un an — scrie în încheiere pu
blicația „Sunday Telegraph Maga
zine".

slab pînă Ia moderat cu intensificări 
locale de scurtă durată din sectorul 
nordic în estul țării șl la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 7 și 17 grade, mai coborite in de
presiuni, iar maximele intre 17 șl 27 
grade, izolat mai ridicate in sud. La 
altitudinea de peste 2 000 de metri, tre
cător, precipitațiile pot fi și sub for
mă de ninsoare, tn București: vremea 
va fi răcoroasă, cu cerul temporar no
ros. Va ploua sub formă de aversă, la 
începutul Intervalului, vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 13 și 15 grade, iar maximele 
Intre* 23 șl 27 grade, mai ridicate la 
sfîrșit.

MARAMUREȘ . Sub semnul 
omagierii împlinirii a douăzeci și 
unu de ani de Ia Congresul al 
IX-lea al partidului, in localitățile 
județului Maramureș se desfășoară 
un ciclu de acțiuni de educație po
litică, patriotică și revoluționară 
sub genericul „Laudă partidului, 
laudă țării". (Gheorghe Susa).

TELEORMAN. Pe scena frumoa
sei Case de cultură din orașul 
Zimnicea, sub genericul ..Omagiu 
fierbinte partidului și conducăto

rului său iubit", a avut loc un 
amplu spectacol muzical-literar- 
coregrafic. Și-au dat concursul 
formații artistice laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" alcătuite din pionieri din 
Zimnicea. Roșiori de. Vede. Beiu. 
Piatra. Viișoara. Suhaia si din alte 
localități ale județului. (Stan Ște
fan),

SUCEAVA. Sub genericul „Co
piii cîntă patria si partidul", in 
orașul Gura Humorului a avut loc. 

in cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", trecerea in 
revistă a potențialului artistic al 
șoimilor patriei. Cu același prilej, 
la muzeul de etnografie a fost 
deschisă o expoziție de artă plas
tică. Formațiile artistice de ama
tori ale casei de cultură, casei ti
neretului și filaturii de bumbac au 
prezentat spectacole la Gura Hu
morului, Rădăuți, Cacica. Solea. 
Pirteștii de Jos și Valea Moldovei. 
(Sava Bejinariu).

iCARNET CULTURAL

BUZĂU. La Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Buzău 
a fost vernisată expoziția de gra
fică a artistului amator Paul Du
mitru Moise, muncitor la întreprin
derea antrepriză de construcții- 
montaj Buzău. Laureat al Festiva

lului național ..Cîntarea Româ
niei". participant la numeroase ex
poziții colective ale cercului ..loan 
Andreescu", autorul se orezintă la 
prima sa expoziție personala cu 
numeroase lucrări. (Stelian Chiper).

CONSTANTA. Timp de trei zile, 
in sala Teatrului liric din Con
stanta au avut loc spectacolele pre
zentate în cadrul „dalei tinerilor 
concertiști". manifestare organiza
tă de comitetul județean pentru 

cultură si educație socialistă, co
mitetul județean U.T.C. si colegiul 
criticilor muzicali din cadrul Aso
ciației oamenilor de teatru si mu
zică. Au participat numeroși ti
neri solisti. laureati ai Festivalu
lui național „Cîntarea României" si 
ai unor importante concursuri na
ționale și internaționale. (George 
Mihăeseu).

BACAU. Sub genericul „Revista 
’86 a brigăzilor artistice" au avut 

Ioc, pe scena Casei de cultură din 
Slănic Moldova, spectacole prezen
tate de cele mai bune brigăzi artis
tice din întreprinderile și institu
țiile județului. Organizată sub egi
da consiliului județean al sindica
telor și comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, in ca
drul noii ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României", aceas
tă amplă manifestare artistică a 
antrenat 27 de formații. (Gheorghe 
Baltă).

I
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ANUL INTERNAȚIONAL
AL PĂCII ==

MOSCOVA

Convorbirile sovieto-franceze la nivel inalt

BALCANII - O ZONĂ A PĂCII, 
FĂRĂ ARME NUCLEARE SI CHIMICE

„Acționăm pentru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare cu toate țările din Balcani. Considerăm că trebuie 
să facem totul pentru înfăptuirea unei înțelegeri privind 
eliminarea armelor nucleare și neamplasarea armelor 
chimice în Balcani, pentru ca în zona noastră să nu 
existe nici arme nucleare, nici chimice, nici baze mili
tare străine".

NICOLAE CEAUȘESCU

i

în pregătirea unei Conferințe mondiale de dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 8 (Ager

pres). — La New York s-au des
chis lucrările sesiunii ordinare a 
Comitetului O.N.U. pentru Confe
rința mondială de dezarmare. 
Membrii comitetului vor examina 
și aproba un raport asupra convo
cării unei conferințe mondiale pen
tru dezarmare, caro va fi inaintat 
celei de-a 41-a sesiuni a Adunării

Generale a O.N.U., din toamna 
acestui an. în raport se subliniază 
că organizarea unei conferințe 
mondiale pentru dezarmare rămine
o etapă importantă in cadrul efor- l 
turilor pentru stăvilirea înarmărilor 
și înaintarea pe calea dezarmării, ț 
in primul rînd a dezarmării nu
cleare. ♦

MAREA BRITANIE : Manifestație în fața 
bazei aeriene de Ia Newhay

LONDRA 8 (Agerpres) — în fața 
bazei aeriene britanice de la New- 
hăy, din comitatul Cornwall, a avut 
loc o manifestație Împotriva peri
colului de război, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, dezarmare și 
pace. Participant» la manifestație 
au cerut retragerea armelor 
cleare 
ceastă

nu- 
americane amplasate la a- 
bază și in alte regiuni ale

teritoriului britanic și angajarea 
unor negocieri de fond între pute
rile nucleare care să ducă la eli
minarea totală a armamentului 
atomic. Poliția a intervenit pentru 
dispersarea demonstrației și, după 
cum relatează agenția Associated 
Press, a arestat 50 de militanți 
pentru pace.

\ 
\
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MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 
Kremlin au continuat convorbirile 
dintre Mihail Gorbaciov. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. și Francois 
Mitterrand, președintele Franței, care 
întreprinde o vizită oficială in 
U.R.S.S. Agenția T.A.S.S. relevă că 
a fost efectuată o analiză, aprofun
dată a situației internaționale, care 
provoacă îngrijorare, indeosebi din 
cauza lipsei de progrese în dome
niul încetării cursei înarmărilor. A 
avut loc. de asemenea, un schimb de

păreri cu privire la atitudinea ță
rilor occidentale față de propuneri
le țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia privind reducerea forțe
lor armate și armelor convenționale. 

' în contextul problemei privind li
chidarea rachetelor sovietice si a- 
mericane cu rază medie de acțiu
ne din Europa, a fost abordată și 
problema forțelor franceze in balan
ța globală a armamentelor nucleare, 
adaugă T.A.S.S.

VIENA

Ceremonia depunerii jurămîntului 
de către noul președinte federal al Austriei
VIENA 8 (£gerpres). — La Viena 

a avut loc marți ceremonia depune
rii jurămintului. în prezența mem
brilor parlamentului, de către Kurt 
Waldheim, in calitate de președinte 
federal al Republicii Austria pentru 
un mandat de șase ani. Noul șef al 
statului austriac a fost ales la al

doilea tur de scrutin al alegerilor 
.prezidențiale din 8 iunie a.c. Can
didat independent, sprijinit de Parti
dul Populist, fost secretar general al 
O.N.U., Kurt Waldheim îi succede 
lui Rudolf Kirchschlaeger. al cărui 
mandat a expirat la 8 iulie.

Obiectiv major — în plină 
actualitate. Transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, fără arme de distrugere 
în masă constituie unul din marile 
obiective politice promovate con
stant de România socialistă.

Balcanii delimitează un spațiu de 
străveche civilizație, în care etnii 
atit de diferite au găsit prin veacuri 
multiple punți de legătură ; un 
spațiu peste care s-au abătut însă 
nu o dată furtunile istoriei ; un 
spațiu purtind și azi povara apăsă
toare a unei moșteniri de neînțele
geri și suspiciuni. învățămintele tre
cutului, ca și imperativele decurgind 
din complexitatea lumii contempo
rane au inspirat, de-a lungul ulti
melor decenii, numeroase propuneri 
și inițiative ale României menite să 
determine înlăturarea factorilor de 
încordare și neîncredere din Pe
ninsula Balcanică, și in primul rind 
neadmiterea armelor nucleare, să 
ducă la instaurarea în regiunea 
noastră geografică a unui climat de 
deplină securitate, de înțelegere și 
conlucrare, care să favorizeze pro
gresul tuturor popoarelor.

Pe linia continuității acestei orien
tări se înscrie și noua inițiativă, 
lansată la București, la sfirșitul 
anului trecut, prin Declarația- 
Apel a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, și președintelui 
Consiliului de Stat al Bulgariei, 
Todor Jivkov, cu privire ia realiza
rea în Balcani a unei zone fără arme 
chimice.

„Balcanii : zonă fără arme chi- _ 
mice" — constituie un deziderat ce 
se integrează ca parte inseparabilă 
a transformării aoestei regiuni intr-o 
zonă denuclearizată. Actualitatea 
creării de zone denuclearizate — 
implicit a creării unei asemenea 
zone in Peninsula Balcanică — deri
vă din însăși realitatea acumulării 
în lume; îndeosebi in Europa, a 
unor uriașe stocuri de arme nuclea
re, a căror forță dezlănțuită ar putea 
duce la distrugerea intregii civili
zații umane, a înseși condițiilor 
vieții pe planeta noastră. Propune
rile țării noastre pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă fără arme 
nucleare și fără baze militare străi
ne, ca și propunerile similare ale 
altor țări din regiune, pornesc tocmai 
de la această realitate îngrijorătoa
re. care impune adoptarea de mă
suri practice, concrete, de natură să 
ducă la diminuarea, pină la elimi- . 
nare, a pericolului nuclear.

Este însă o realitate că, într-o 
perioadă in care atenția opiniei pu
blice s-a .concentrat asupra primej
diei în creștere generată de arma
mentul nuclear, au cunoscut o con
tinuă dezvoltare armele chimice. 
Marile descoperiri în domeniul chi
miei. biologiei, medicinei au fost uti
lizate într-o serie de țări pentru 
crearea de noi mijloace de distru
gere pe bază de substanțe, chimice, 
panoplia acestui tip de arme îmbo- 
gățindu-se mereu. Astfel, în vreme 
ce atenția generală a popoarelor era 
captată de scenariile privind o po
sibilă „iarnă nucleară", din umbră 
se contura o primejdie aproape ase
mănătoare celei nucleare. Pentru că 
— trebuie recunoscut — utilizarea 
noilor tipuri de arme chimice 
(neuroparalizante, psihochimice, bi
nare etc.) ar avea efecte foarte ase
mănătoare, ele fiind de pe acum în
cadrate în categoria armelor de dis
trugere în masă.

România s-a pronunțat șl se pro
nunță în mod constant pentru in
terzicerea completă și distrugerea 
definitivă a armelor chimice, pre- 
zeâtind in acest scop, de-a lungul

anilor, o serie de propuneri în ca
drul Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva -privind modul de de
clarare a stocurilor de asemenea 
arme existente pe teritoriul statelor, 
termenele și modalitățile de lichida
re a lor. realizarea unei convenții 
internaționale in acest sens. Pe 
deplin firească deci preocuparea 
tării noastre pentru realizarea unor 
zone libere de arme chimice in 
Europa, continentul pe_ care se 
concentrează cea mai mare cantitate 
de arme de toate tipurile. Pe deplin 
firească — preocuparea pentru crea
rea unei asemenea zone în regiunea 
noastră geografică imediată, in Bal
cani, recunoscut fiind ce impact po
zitiv ar avea materializarea unei 
astfel de idei asupra spațiului euro
pean in ansamblu. Declarația-Apei 
a României și Bulgariei dă expresie 
concretă unor astfel de preocupări, 
ea inscriindu-se în deplin consens 
cu cerințele majore ale păcii și secu
rității în regiunea balcanică, în 
Europa și întreaga lume.

Amplu ecou pozitiv. ° con' 
cludentă confirmare a actualității 
acestei inițiative o constituie amplul 
ecou pe care ea l-a generat în țările 
balcanice, in alte țări ale lumii. 
Declarația-Apel a fost înmînată șefi
lor de stat sau de guvern din Bal
cani, ai unui mare număr de țări 
din Europa, Africa, America și Asia, 
a fost difuzată ca document oficial 
la O.N.U. și la Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva.

Trăsătura comună a reacțiilor în
registrate — prin scrisori și mesaje 
de răspuns — o reprezintă. o apre
ciere generală pozitivă. Declarația- 
Apel este unanim considerată opor
tună și importantă, de natură să 
aducă o contribuție concretă la pro
movarea obiectivului transformării 
Balcanilor intr-o zonă a înțelegerii 
și bunei vecinătăți, a colaborării și 
păcii. Astfel. în răspunsul său, Iu
goslavia declară că sprijină toate 
inițiativele menite să contribuie la 
dezvoltarea multilaterală a colaboră
rii internaționale, la întărirea păcii 
și securității prin intermediul re
ducerii încordării și creării condi
țiilor pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru dezarmare. în acest 
spirit, ea este încredințată că și rea
lizarea unei zone fără arme chimice 
în Balcani ar reprezenta un pas 
important în această direcție și s-a 
declarat gata să participe activ la 
consultările cu celelalte țări balca
nice privind căile și modul de rea-, 
lizare a acestei importante inițiative. 
La rîndul ei, Grecia, exprimindu-și 
acordul de a participa la toate discu
țiile, la nivelul cel mai adecvat, in 
scopul de a finaliza încheierea unui 
acord în acest domeniu, a apreciat 
că aceasta ar reprezenta o contribu
ție substanțială la eforturile ce se 
depun în regiunea noastră geogra
fică pentru a se stabili o zonă a 
păcii și .colaborării, în ceea ce o 
privește. Turcia a arătat că nu de
ține arme chimice, nu are intenția' 
de a achiziționa asemenea arme și 
dorește să acționeze pentru deplina 
interzicere a lor. subliniind însă că 
această problemă trebuie abordată 
pe plan global. în fine, Albania a 
declarat că se pronunță pentru in
terzicerea totală a armelor nucleare 
și chimice, exprimînd insă opinia că 
problemele dezarmării, păcii și secu
rității Peninsulei Balcanice nu pot 
fi privite separat de cele ale dezar
mării generale, ale păcii și secu
rității in Europa și în lume.

în mod incontestabil, crearea în 
diferite regiuni ale globului de zone 
libere de arme chimice constituie 
parte integrantă a procesului gene
ral de înfăptuire a dezarmării, de

asigurare a păcii pe continent și în 
întreaga lume. Or, pentru inițierea 
unui asemenea proces complex sint 
binevenite orice inițiativă, orice pas. 
orice propunere concretă menită să 
deblocheze calea dezarțnării, să des
chidă perspectiva instaurării unei 
păci durabile, interesele generale ale 
popoarelor impunind a, se manifesta 
receptivitate. spirit constructiv și 
snriiin efectiv pentru materializarea 
lor în acorduri corespunzătoare.

După cum se știe. în declarații 
oficiale. inclusiv in documentele 
recentei Consfătuiri a Comitetului 
Politic Consultativ al Tratatului de 
Ia Varșovia, țările socialiste au dat 
o înaltă apreciere inițiativei Româ
niei și Bulgariei, exprimindu-și 
sprijinul lor deplin. Aprecieri po
zitive a întrunit Declarația-Apel și 
din partea țărilor în curs de dezvol
tare. a unor țări occidentale, care 
au relevat că realizarea în Balcani 
a unei zone libere de arma chimică 
ar permite acumularea unei expe
riențe utile, ce ar putea fi folosită 
pentru pregătirea și încheierea unui 
acord de interzicere a acestui tip de 
arme la nivel global.

Destinderea în Balcani — 
și destinderea în Europa. Se 
spune, pe bună dreptate, că timpul 
este un sfetnic bun. Experiența 
trecutului trebuie să îndemne la re
flecție si Ia acțiune. Din memoria 
umanității nu pot fi șterse imaginile 
de coșmar din timpul primului răz
boi mondial, cînd folosirea armelor 
chimice (la acea dată încă rudimen
tare) a provofrat mutilări și suferințe 
de neînchipuit. Cu atit mai mult 
trebuie, să constituie un avertisment 
noile arme chimice. România și 
Bulgaria, prin Declarația-Apel ce 
poartă semnăturile tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jjvkpy, 
se pronunță in modul cel mai liotărit 
împotriva armelor chimice, adresind 
șefilor de stat și de guvern din ță
rile balcanice chemarea solemnă 
pentru unirea eforturilor în vederea 
transformării Balcanilor intr-o re
giune atit fără arme nucleare, cît și 
chimicg.

Fără îndoială. faptul că în Pe
ninsula Balcanică — așa cum statele 
din această zonă o declară — nu 
există arme chimice reprezintă o 
premisă favorabilă pentru identifi
carea unor puncte comune, a unor 
modalități general acceptabile pen
tru a dezvolta inițiativa româno- 
bulgară, pentru finalizarea ei într-un 
acord corespunzător, potrivit intere
selor tuturor stateloi* și popoarelor 
din regiune.

România socialistă, așa cum a sub
liniat din nou, recent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va continua să 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
ca Balcanii să devină cu adevărat 
o regiune a păcii și deplinei secu
rități pentru toate popoarele. înfăp
tuirea unui asemenea obiectiv presu
pune în mod imperativ neadmiterea 
în spațiul balcanic a armelor nuclea
re și a armelor chimice, retragerea 
bazelor militare și a trupelor străine 
din această regiune. Și este de
monstrat de însăși experiența isto
rică faptul că, dacă atunci cînd 
Balcanii reprezentau „butoiul cu 
pulbere!1 al Europei orice innorare 
întuneca orizontul întregului conti
nent, orice explozie se repercuta pe 
întinse zone ale lumii, tot astfel este 
incontestabil că o înseninare stator
nică în regiunea Balcanilor ar fi de 
natură să influențeze în bine clima
tul politic pe ansamblul Europei,_să 
contribuie la promovarea păcii și 
colaborării internaționale.

In același timp, România a luat parte activ la o serie de reuniuni pe plan guvernamental, cu 
participarea țărilor din regiune, menite să contribuie la extinderea conlucrării în diverse domenii de 
interes comun, intre care :

Dumitru ȚINU

Activitate dinamică și constructivă pentru dezvoltarea 
bunei vecinătăți, pentru promovarea înțelegerii și colaborării

Expresie a preocupării sale constante pentru dezvoltarea bunei vecinătăți, pentru întărirea încre
derii și înțelegerii in Peninsula Balcanică, România socialistă a desfășurat și desfășoară o intensă 
activitate politico-diplomatică dedicată acestui nobil deziderat.

• Un rol determinant in întărirea relații
lor prietenești, in dezvoltarea colaborării cu 
celelalte state din regiune au avut și au 
multiplele intilniri ale președintelui României 
cu șefi de stat și de guvern din Bulgaria, 
Iugoslavia, Grecia, Turcia.
• Propunerea României privind crearea în 

Balcani a unei zone lipsite de arme nucleare 
se află înscrisă în toate documentele impor

tante ale partidului și statului nostru elabo
rate după Congresul al IX-lea al P.C.R.

• Țara noastră a propus organizarea unei 
intilniri la nivel inalt a statelor din Balcani, 
care să discute căile întăririi încrederii și co
laborării dintre ele — propunere susținută 
printr-o activitate multilaterală pentru crearea 
condițiilor necesare.

• conferința pentru cooperare economică 
și tehnică de la Atena, 1976 :

® reuniunea de experți de la Ankara, con
sacrată colaborării în domeniul comunicații
lor și telecomunicațiilor, 1979 ;
• reuniunea de experți de la Sofia in pro

blema transporturilor, 1981 ;

€? reuniunea de la București' în domeniul 
energiei și materiilor prime energetice, 1982 ;
• reuniunea de la Belgrad privind coope

rarea industrială, 1984 ;
• conferința de la Atena privind dezvolta

rea colaborării interbalcanice pe plan ooli
tic, tehnico-științific și al securității, 1984.

Majoritatea oamenilor de știință americani 
se pronunță împotriva

BONN 8 (Agerpres). — Majorită- 
tea oamenilor de știință americani 
se pronunță cu hotărire împotriva 
programului cunoscut sub numele 

i de „războiul stelelor", este con- 
’ cluzia unui articol publicat de re- 
l vista vest-germană „Der Spiegel"> ii / O ZV A / / -V A n z» zi ZV <• f . i Z\ k 1 ZUM Z<
i in legătură cu această problemă. 
’ „Aproape toți principalii fizicieni : 
l 6 500 de profesori și docenți din 20 
’ de instituții de invățămint superior 
ț și din peste 100 de laboratoare con-
l-----------------—

„războiului stelelor"
sideră acest program ca vătăma- ț 

tor, de natură să apropie lumea de 
distrugerea nucleară totală".

„Der Spiegel“ subliniază că intre 
oamenii de știință menționați se 
numără 15 laureați ai Premiului
Nobel, dintre care unii au pârtiei- L 
pat nemijlocit la realizarea primei ’
bombe atomice americane și apoi 
s-au convins ce urmări îngrozitoa
re a avut aplicarea in practică a 
rezultatelor cercetărilor lor.

BELGRADVizita premierului Consiliului de Stat al R.P. Chineze
BELGRAD 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Sinan Hasani, l-a primit, 
marți, la Belgrad, pe Zhao Ziyang, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, transmit agențiile 
Taniug și China Nouă. S-a exprimat, 
cu acest prilej, convingerea că rela
țiile de cooperare pe multiple pla
nuri dintre Iugoslavia și China ser
vesc intereselor construcției socialis
te din cele două țări, cauzei păcii 
și dezvoltării mondiale.

în aceeași zi s-au încheiat con

vorbirile oficiale dintre președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., Branko Mikulici, și premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. Părțile au exprimat dorința 
reciprocă de a extinde relațiile de 
colaborare economică. Ele au relevat, 
de asemenea, că Iugoslavia și Chi
na, care împărtășesc puncte de ve
dere similare sau identice în legă
tură cu numeroase probleme inter
naționale, depun eforturi susținute 
în direcția realizării dezarmării si 
consolidării procesului destinderii.

ROMA

Consultări in vederea soluționării crizei guvernamentale
ROMA 8 (Agerpres). — Președin

tele Senatului italian. Amintore Fan- 
fani. si-a continuat marți consultări
le cu liderii partidelor politice re
prezentate în parlament in cadrul 
misiunii sale exploratorii. încredin
țată de președintele republicii, Fran
cesco Cossiga. cu privire la perspec
tivele soluționării crizei de guvern. 
Ultimele delegații pe care urma să le 
primească marți seara președintele 
Senatului erau cele ale partidelor 
comunist și democrat-creștin. Se aș
teaptă ca miercuri Craxi să prezinte 
șefului statului rezultatul misiunii 
sale — notează agenția A.N.S.A.

Tot in cursul zilei de marți. în 
centrul atenției partidelor italiene

s-a aflat un document al Direcțiu
nii Partidului Socialist Italian prin 
care se prezintă orientările si cerin
țele exprimate de P.S.I. pentru so
luționarea crizei de guvern. După 
cum se știe, coaliția guvernamentală 
pentapartită italiană a fost consti
tuită din reprezentanți ai partidelor 
democrat-crestin. socialist, socialist- 
democratic. republican si liberal, 
fiind condusă de secretarul general 
al P.S.I.. Bettino Craxi. în esență, 
socialiștii si-au reafirmat voința po
litică „de a menține deschise per
spectivele unei colaborări" cu parti
dele maioritătii guvernamentalei fără 
a veni însă în întîmpinarea cereri
lor democrației-creștine.

ORIENTUL MIJLOCIU
VIENA 8 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). Yasser Arafat, a avut la 
Viena o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. în cursul căreia ,au fost 
discutate ultimele evoluții ale pro
blemei palestiniene, inclusiv situația, 
din taberele de.refugiați palestinieni 
dip jurul Beirutului, informează 
agenția WAFA. t

Situația 
din Filipine

MANILA 8 (Agerpres). — Gu
vernul filipinez va deferi justiției pe 
Arturo Tolentino și principalii săi 
asociati în tentativa de lovitură de 
stat eșuată — a anuntat Neptali 
Gonzales, ministrul justiției al Fili- 
pinelor. citat de agențiile internațio
nale de presă.

După o întrevedere avută la Car
tierul ^general al marinei cu A. To
lentino și principalii săi asociați, mi
nistrul justiției a anunțat că acșș- 
tia, rămîn în libertate, actul de a- 
cuzare pentru răzvrătire urmind să 
fie pus la punct în zilele următoare.

Ultimii 67 de soldați care nu pă
răsiseră incă hotelul „Manila" —• lo
cul unde se baricadaseră rebelii — 
s-au predat marți.

Au fost examinate, de asemenea, 
situația populației palestiniene din 
teritoriile ocupate de Israel si mă
surile ce se impun în vederea apli
cării rezoluțiilor O.N.U. referitoare 
la problema palestiniană.

BEIRUT 8 (Agerpres). — în toate 
zonele din Beirut domnește calmul 
ca urmare a respectării măsurii de 
încetare a focului în zona de vest a 
orașului.

Pe de altă parte, agenția Kuna re
levă că în sudul Libanului. în zona 
ocupată ilegal de forțe militare is- 
raeliene, au continuat acțiunile lup
tătorilor din rezistența libaneză. Ast
fel, aceste forte naționale au lansat 
marți atacuri cu arme automate a- 
supra unor unități israeliene și ele
mente din așa-numita „armată a su
dului" — formațiuni sprijinite de 
ocupanți — în zonele Al Teybeh și' 
Rashaf.

r
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Lucrările Conferinței internaționale 
asupra Namibiei

VIENA 8 (Agerpres). — La Viena 
au continuat lucrările Conferinței in
ternaționale asupra Namibiei, orga
nizată de Consiliul O.N.U. pentru 
Nartiibia. în luările lor de cuvint, 
toți vorbitorii au condamnat ferm 
politica obstrucționistă a Africii de 
Sud in problema independenței Na
mibiei. a ocupării ilegale a acestui 
teritoriu, precum și actele de agre
siune și acțiunile de destabilizare ale 
regimului rasist de la Pretoria im- 
potriva statelor africane indepen
dente. Totodată, au subliniat nece
sitatea adoptării de măsuri ferme, 
inclusiv aplicarea de sancțiuni, pen
tru determinarea regimului rasist de 
Ia Pretoria să'accepte aplicarea ime
diată a ' rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate' și a planului O.N.U. pen
tru independenta Namibiei, reafir- 
mindu-se sprijinul necondiționat a- 
cordat S.W.A.P.O. ca singurul re
prezentant legitim, autentic al po
porului namibian.

într-un mesaj adresat parti- 
cipanților la Conferința internațio

nală asupra Namibiei, ale cărei lu
crări se desfășoară la Viena.. primul 
ministru 1 al Indiei. Rajiv Gandhi, 
subliniază că planul O.N.U. privind 
independența poporului namibian, 
care prevede accesul necondiționat la 
independentă al Namibiei, „nu tre
buie sacrificat intereselor și planu
rilor politice și economice ale anu
mitor puteri occidentale si ale re
gimului _ apartheidului din R.S.A.". 
In mesaj se exprimă regretul profund 
în legătură cu faptul că opt ani 
după adoptarea planului O.N.U., care 
stipulează încetarea ocupării ilegale 
a Namibiei de către R.S.A.. regimul 
de la Pretoria continuă să sfideze 
hotărîrile Națiunilor Unite si să nege 
dreptul legitim al namibienilor la 
autodeterminare, libertate si inde
pendență națională. A sosit vremea 
întreprinderii unor acțiuni hotărite 
ale comunității internaționale pentru 
a se pune capăt dominației regimu
lui apartheidului și sprijinului pe 
care i-1 acordă o serie de forțe ex
terne — a arătat premierul indian.

PRETORIA

Noi acțiuni ale populației majoritare 
împotriva politicii de apartheid

PRETORIA 8 (Agerpres). — Sta
rea de revoltă permanentă a popu
lației de culoare din Republica 
Sud-Africană se exprimă prin noi 
acțiuni antiapartheid, prin aceleași 
măsuri extreme ale autorităților. 
Agenția Associated Press relevă că 
politia sud-africana a împușcat trei 
negri „suspecti“j ridicind' numărul 
victimelor omenești de la sfirșitul 
săptăminii trecute la 25.

Opoziția fată de politica oficială a 
guvernanților de la Pretoria, care de 
trei săptămîni au instituit starea de 
urgentă în R.S.A.. creste în intensi
tate în rindul muncitorilor negri.

Mișcarea grevistă a lucrătorilor de 
la mina de diamante „Beers" din 
Kimberley, declanșată săptămîna 
trecută, s-a extins și in sectorul de 
exploatări aurifere al regimului.

Virulenta acestei mișcări greviste 
este .dată de faptul că muncitorii 
negri, prezintă si revendicări poir- 
tice. între care punerea in libertate 
a responsabililor sindicatului mine
rilor arestați de la instituirea stării 
de urgentă. Numărul celor întemni
țați începînd de la 12'iunie a.c. 
este, potrivit surselor opoziției, de 
5 000 — transmite agenția France 
Presse.

„Dezvoltarea economică mondială-1986"
Un raport al B.I.R.D.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Perspectivele imediate ale dezvoltării 
economice a statelor industrializate 
occidentale rămin nesigure, iar re
dresarea economică înregistrată după 
marea depresiune din 1980—1982 s-a 
încetinit și se desfășoară in ritm 
incert — șe arată în raportul anual 
al Băncii Mondiale pentru Recon
strucție si Dezvoltare. intitulat 
„Dezvoltarea economică mondială — 
1986“. Autorii raportului — publicat 
la sediul B.I.R.D. din Washington 
mai arată că „rata creșterii economi
ce a principalelor cinci state indus

trializate occidentale s-a redus, in 
comparație cu 1984. cu 1.4 Ia sută, 
iar nivelul șomajului și concedierilor 
rămine în continuare foarte ridicat".

în document se arată că țările in 
curs de dezvoltare au intrat in cea 
de-a doua perioadă a actualului de
ceniu confruntate cu mari dificultăți 
economice, generate de subdezvol
tare, decalajele economice, datoria 
externă împovărătoare, reducerea 
încasărilor din exporturi, care, toa
te. afectează serios creșterea econo
mică. eforturile lor de progres și 
prosperitate.

CONFLICTUL DINTRE IRAK Șl IRAN
TEHERAN 8 (Agerpres). — După 

cum informează agenția I.R.N.A., 
forte militare iraniene au lansat în 
dimineața zilei de marți un nou atac 
în zona Mehran. în sectorul central 
al frontului, avansînd în teritoriul 
irakian și cucerind cîteva puncte stra
tegice. Un comunicat al armatei ira
niene precizează că trupele irakiene 
au suferit pierderi în oameni si 
materiale de luptă.

BAGDAD 8 (Agerpres). — Forțe
le militare irakiene au respins marți 
o nouă ofensivă a unor unități ira
niene în zona Mehran. provocîndu-le 
Pierderi grele — informează agenția I.N.A.

Potrivit aceleiași surse, avioane 
Irakiene au întreprins în noaptea de 
luni spre marți raiduri în zona ter
minalului conductei petroliere din 
insula Kharg. lovind „un obiectiv 
naval important".

Agențiile de presa
- pe scurt

Conferința națională 
a Partidului Laburist 

din Australia
CANBERRA 8 (Agerpres)-. — în 

localitatea Hobart au inceput lu
crările celei de-a 37-a Conferințe 
naționale a Partidului Laburist, de 
guvernâmînt, din Australia — in
formează agenția China Nouă. Par- 
ticipanții la conferință — ultima 
înaintea alegerilor generale — ur
mează să găsească răspunsuri la 
gravele probleme cu care se confrun
tă tara.

în cele -28 de rapoarte, un accent 
deosebit se pune pe problemele eco
nomice, a căror gravitate a fost 
pusă in evidentă, incă de la deschi
derea lucrărilor, de Mick Young, 
noul președinte al partidului.

Problemele la care delegații Ia 
conferința națională trebuie să gă
sească un răspuns le constituie 
dobînda- ridicată și devalorizarea 
dolarului australian, care au împie
dicat creșterea economică a țării. 
Redresarea economiei se impune cu, 
acuitate, deoarece de creșterea eco
nomică depinde reducerea șomaju
lui, care a luat proporții îngrijoră
toare.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
SPANIA. La Madrid a avut loc 
plenara C.C. al P.C. din Spania, 
care a avut pe ordinea de zi discu
tarea rezultatelor alegerilor din 
22 iunie și problema convocării 
congresului partidului. Plenara a 
hotărit ca cel de-al XH-lea Con
gres al P.C. din Spania să aibă loc 
în anul 1987. relatează agenția 
T.A.S.S.

NUMIRE. Președintele Republicii 
Bangladesh, Hussain Muhammad 
Ershad, l-a numit pe Mizanur Cho
wdhury, in funcția de prim-minis- 
tru. anunță agenția I.N.A.. citind 
surse oficiale din Dhaka. El ur
mează să-și preia oficial funcțiâ 
miercuri, după dizolvarea actualu
lui cabinet.

PREȘEDINTELE ALGERIEI, 
Chadli Bendjedid. a fost supus unei 
intervenții chirurgicale la coloana 
Vertebrală. Operația s-a desfășurat 
cu succes — informează un buletin 
medical oficial dat publicității la 
Alger.

a agenților secreți francezi care au 
scufundat nava Rainbow Warrior, 
ce urma să participe la o ac
țiune de protest contra experien
țelor nucleare franceze în Pacific. 
Totodată, organizația „Greenpeace" 
și-a exprimat indignarea față de 
faptul că Franța continuă expe
riențele nucleare în atolul Mu- 
ruroa.

2 639 000 DE ȘOMERI ÎN ITA
LIA. în perioada aprilie 1985 — a- 
prilie 1986, in Italia numărul celor 
lipsiți de un loc de muncă a cres
cut cu încă 300 000 de oameni, se 
arată in comunicatul Institutului 
central de statistică, dat publicită
ții la Roma. în prezent, numărul 
șomerilor a ajuns la 2 639 000, adi
că 11.3 la sută din populația acti
vă a tării. Majoritatea este alcă
tuită din tineri șl. tinere. O situa
ție deosebit de îngrijorătoare pe 
plan economic și social este 
cea din sudul tării, unde procentul 
șomajului a atins 16,7 la sută și 
este de două ori mai mare față de 
cel din nord.

ale cărei lucrări vor începe la 21 
iulie la Acapulco — transmite a- i 
genția Prensa Latina. Temele în 
atenție vizează impulsionarea • 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice regionale și. în 
acest scop, elaborarea unor măsuri 
de facilitare a comerțului lat'po- 
american. Se preconizează, in.-e | 
altele. îmbunătățirea sistemelor de 
plăți și credite, aprofundarea 
preferințelor vamale regionale, eli- . 
minarea restricțiilor și a altor ba
riere care obstrucționează schim- I 
burile și cooperarea în regiune.

„COSMOS—1 761". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul ar- • 
tificial al Pămintului „Cosmos- 
1 761", avind instalată la bord apa
ratură destinată continuării cerce- | 
tării spațiului cosmic.

LA MANILA A AVUT LOC 
CONGRESUL DE CONSTITUIRE I
A ALIANȚEI DEMOCRATICE 
NAȚIONALE, care reunește 15 or- I
ganizații progresiste din Filipine, 
asociații de femei și de tineret. în 
statutul alianței se subliniază ne- ■
cesitatea luptei împotriva bazelor 
militare străine de pe teritoriul ' 
tării, pentru proclamarea tării in 
zonă fără arme nucleare, relatea
ză agenția T.A.S.S.

ÎNTR-UN COMUNICAT dat pu
blicității la Amsterdam, organiza
ția internațională • „Greenpeace" 
și-a exprimat „indignarea și deza
măgirea" față de acordul interve
nit intre Noua Zeelandă și Franța,
care prevede punerea in libertate

REUNIUNE A.L.A.D.I. Săptămî
na viitoare, la .Montevideo se va 
desfășura o reuniune a Comitetu
lui de coordonare și negocieri al 
Asociației Latino-Americane de 
Integrare (A.L.A.D.I.). cu misiunea 
de a pregăti conferința A.L.A.D.I.,

INUNDAȚIILE PRODUSE DE i 

PLOILE TORENȚIALE CĂZUTE, 
SAPTAMINA trecuta, 1n dis- I 

TRICTUL KUSHTIA, la 227 km 
vest de Dhaka, au distrus locuin
țele a 1 500 de locuitori — infor
mează agenția Associated Press, 
citind surse oficiale din Bangla- , 
desk. Apele riului Padma au ieșit 
din matcă, inundind întinse supra- I 

fețe semănate cu culturi de orez.
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