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• în toate unitățile agricole, maximă grijă
gospodărească pen
tru asigurarea fura
jelor ! .

glorioasa aniversare a revoluției

de eliberare socială si națională*
i>
!
antifascistă și antiimperialistă

AUGUST
Și-au dublat angajamentul
Ne aflăm Ia întreprinderea de fire
și fibre poliamidice din Roman. îi
adresăm directorului adjunct al uni
tății, inginerul Ion Coneac, întreba
rea : „Cum a devenit întreprinderea
în acest an fruntașă pe ramură in
întrecerea socialistă ?“, la care ne-a
răspuns :
— Printr-o muncă bine organiza
tă, printr-un plus de hărnicie și am
biție din partea întregului colectiv.
Așa se face că planul la producțiamarfă pe 7 luni ale anului l-am de
pășit cu peste 40 milioane lei, cel de
export cu 10 milioane lei, iar pro
ductivitatea muncii cu 11 la sută.
Pornind de la realizările de pînă acum, de la condițiile create și po
sibilitățile pe care le avem am hotărit
să ne dublăm angajamentul pe care
ni l-am asumat inițial in Întrecerea
socialistă.
întreprinderea din Roman nu este
Singura din județul Neamț care și-a
dublat angajamentul. Același lucru
l-au făcut, in cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivul de la Combinatul de
lianți și azbociment Bicaz, ca și cel
de la întreprinderea forestieră de
exploatare și transport. (Constantin
Blagovici).

Extinderea irigațiilor —
suportul recoltelor bogate !
Dacă ar fi să amintim unul din
secretele recoltelor mari obținute
in ultimii ani de oamenii muncii din
agricultura județului Olt — produc
țiile medii la hectar de aproape
7 000 kg orz și de peste 5 300 kg
griu realizate in acest an pe întrea
ga suprafață cultivată cu aceste
plante — neîndoios cel mai impor
tant se referă la grija cu care oa
menii de aici lucrează pămîntul.
Un succes remarcabil in cronica
acestei bătălii l-au
înscris recent
constructorii de la întreprinderea de
execuție și exploatare a lucrărilor
de îmbunătățiri funciare din Ca
racal, care au dat in exploatare
amenajări noi de irigații pe 7 000
hectare în cadrul sistemului „Terasa
Caracal".
în continuare, forțele sînt concen
trate la definitivarea celorlalte lu
crări, pentru ca întreaga suprafață
ce va fi amenajată în cadrul siste
mului „Terasa Caracal" — 44 000
hectare — să fie pusă în .funcțiune.
(Mihai Grigoroșcuță).

al IV-lea, cînd țara și lumea în
treagă erau amenințate de pericolul
fascist, și în anii declanșării con
flagrației mondiale, și in perioada
tumultuoasă și eroică, din august
’44, și în perioada de reconstrucție
a tării ce a urmat războiului, și în
glorioșii ani ai edificării noii so
cietăți. Este meritul nepieritor al
partidului nostru comunist de a fi
știut să transforme prin munca și
eroismul comuniștilor, al întregu
lui popor, perioada care a urmat
eliberării într-o perioadă istorică

politice, economice, suflul novator
al gindirii revoluționare, o epocă
ce a reevaluat într-o perspectivă
nouă, de profunzime dialectică ra
portul dintre teorie și practică,
dintre adevărurile generale ale so
cialismului și realitățile specifice
fiecărei țări, fiecărei etape de con
strucție socialistă, conturînd plenar
o concepție originală și armonioasă
despre factorii de progres ai so
cietății pe care o edificăm ; o epocă
de măreț tumult revoluționar, in
care vocația constructivă a po
porului.
plenar
materializată prin
strategia creatoa
re a partidului, a
îrripodobit cu noi
ctitorii, cu mo
numentale reali
zări chipul mindru și liber al
țării.
întreaga noas
tră
dezvoltare
socialistă pune cu
putere în relief
rolul hotărî tor al
unității
partidpopor în edifica
rea cu succes a
noii orinduiri, legătura organică
dintre politica științifică a parti
dului și .amploarea victoriilor in
construcția socialistă. Este deci fi
resc ca la intîmpinarea apropiatei
aniversări, dragostea și recunoș
tința nemărginite pe care poporul
le nutrește față de partițl să-și
găsească expresia în întărirea uni
tății și coeziunii societății noastre
in jurul partidului, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în voința de a
transpune în viață politica sa, hotărîrile Congresului al XlII-lea, a
documentelor și legilor adoptate la
recenta plenară a C.C. al P.C.R.
și Marea Adunare Națională, parte
integrantă a Programului partidu
lui, chezășia afirmării și pe mai
departe a țării noastre ca un stat
suveran, independent, stăpin pe
destinele sale, a făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintării României spre comu
nism. Cel mai frumos omagiu pe
care îl putem aduce patriei, acum,
în pragul aniversării sale, sînt re-

Toate organizațiile de partid, toate comite
tele orășenești și județene, toate organele de
partid au răspunderea de a acționa pentru
unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii
în înfăptuirea obiectivelor și programelor fie
cărei unități, fiecărui județ.
NICOLAE CEAUȘESCU
densă, bogată în realizări pe toate
planurile, o perioadă in care țara
a progresat rapid, devenind mai
puternică, mai înfloritoare. Ritmul
înaintării pe drumul deschis la 23
August s-a accelerat considerabil
în perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului, moment
de importanță istorică în noua is
torie a patriei, cînd prin voința
unhnimă a comuniștilor, a întregii
națiuni, în fruntea partidului și a
țării
a
fost
ales
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, strălucit mili
tant revoluționar, patriot înflăcărat,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, care s-a identificat
cu cele mai nobile aspirații de
dreptate și egalitate, de indepen
dență și suveranitate ale poporului
român, consacrîndu-și întreaga via
ță revoluționară dezvoltării și în
floririi patriei, cauzei socialismului
și păcii în lume. Este perioada care
a marcat începutul unor ani de
glorioasă istorie socialistă. O epocă
ce a făcut să pătrundă în toate
articulațiile vieții noastre sociale,

(Continuare în pag. a Il-a)

Ca să afli cit poate să producă pămîntul...
La Gurbănești, pe Valea
Mostiștei, plouă de la cinei
dimineața. Ploaie cu stropi
grei, ploaie bogată. La
volanul unui mai vechi
autoturism de teren (plouă
și in el cite puțin), un
om a pornit să inspec
teze cimpul, atit cit se
poate pătrunde în cîmp
pe o astfel de vreme. Pri
vește cu nesaț cum absoar
be pămintul picăturile de
apă. Și îi vorbește celui de
alături. Spune lucruri pe
care nu le poate ține in el
și doar pentru el (ar vorbi,
poate, și singur dacă n-ar
avea cu cine). De floareasoarelui, aici in dreapta, ce
aveți de zis ?...“. Tace un
timp, privind pinzele dese
ale ploii. „Da, da — reia
el apoi — poate că anul
ăsta dăm iar lovitura 1 Cre
deți că ar putea cineva să
calculeze valoarea unei ploi
ca asta 7 Nu, nimeni. Ia
priviți porumbul !... Anul
ăsta trecem sigur de 20 de
tone la hectar. Să ne urmă
riți și o să vedeți că așa o
să fie...". Se uită la, ceas și
constată că s-a făcut tirziu,
de mult trebuia să fi trecut
prin zootehnie... La 6,30 e
la sediu, in biroul său și,
pentru că astăzi nu pot fi
treburi in cîmp (deocam
dată) va profita de ocazie
pentru a se ocupa de cu
rentele probleme adminis
trative.
La sediu, trecem prin
sala de consiliu. încăpere
spațioasă, elegantă, unicul
ei mobilier — o masă uria
șă, cu scaune tapisate ; au
loc aici pe puțin 40 de per
soane. Pereții, de jur îm
prejur, sînt pur și simplu
placați cu... diplome și
brevete. Cele mai impor
tante dintre ele sînt două
titluri de „Erou al Muncii
Socialiste" și citeva ordine
(toate clasa I) ce i-au fost
conferite, in ultimii ani,
cooperativei agricole de
producție Gurbănești, jude
țul Călărași. Pentru că aici

ne aflăm. într-o coopera
tivă cu peste 7 000 de hec
tare teren arabil și care a
produs, in cincinalul trecut,
pe fiecare hectar o medie
anuală de 7 000 kg orz, 5 000
kg griu. 10 000 kg porumb
boabe, 2 900 kg floarea-soarelui, 52 400 kg sfeclă de
zahăr. Și, de la fiecare
vacă, 4 750 litri de lapte. în
cei cinci ani, cooperativa a
livrat statului 8 000 de va
goane de cereale (cu 1800

J

cultorului pentru un an
agricol bun.
Intră în birou un ora mai
în virstă :
— Ai venit 7
— Am venit tirzju, asea
ră. Am descărcat materia
lele...
— O să pleci din nou. Te
duci la noapte la Covasna.
Faceți o listă cu toate pie
sele pentru .mașini și re
morci : cutii de viteză, tot.
O să aduci și un motor
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ționari, diverși alții intră,
anunță cite ceva... Intră
senini și ies încărcați cu
misiuni și programe de lu
cru. Nu scapă nimeni. în
tr-o mică pauză îl întreb :
— în fiecare zi și cu toți
faceți așa 7
Dar parcă n-a auzit în
trebarea
sau o socotește
puerilă și vorbește despre
altceva.
— E greu și cu semin
țele... Am cerut porumb

4^ ȚĂRII

• reportaje • însemnări •

Printre oamenii unei cooperative
din Bărăgan, de două ori
„Erou al Muncii Socialiste"
mai mult decit se planifi
case), adică un tren de aproximativ lungimea... dis
tanței Gurbănești — Bucu
rești (50 km). Apoi 900 va
goane de floarea-soarelui,
175 de vagoane carne de
bovină, 65 000 kg de lină
și 57 000 hectolitri de lap
te... Venitul mediu lunar al
unui cooperator a fost de
2 800 lei. Valoarea fonduri
lor fixe (la finele Iui ’85):
80 .milioane lei. Plus
15
milioane cota de participa
re la o asociație intercooperatistă.
Reporterul își notează
grăbit (și impresionat, de
sigur) toate aceste lucruri
și il însoțește, mai depar
te, pe omul alături de care
și-a propus să rămînă ob
servator discret și obiectiv,
timp de o zi. Pe fața lui
Dinu Daneliuc (50 de ani)
președintele unității, citești
cu ușurință bucuria agri

Saviem. Și vii mîine noap
te 1 Stai, nu pleca 1 Te duci
și pînă lingă Tușnad, la
Sinmartin, o să aduci niște
cherestea pentru moară.
Sare la fereastră.
— Vlade 1 vino pînă la
geam ! Unde ai fost aseară?
— Păi... cu făina... am zis
să nu vă deranjez, erați
ocupat...
— Măi Vlade, tw ești om
de producție, pentru tine
nu sint ocupat niciodată.
Și iarăși distribuie sar
cini. Cînd cel chemat plea
că de la fereastră are un
program de lucru cît pen
tru doi.
Rămas din nou „singur",
președintele vorbește: „De
geaba vine ploaia dacă
n-ai cîmpul ordonat. îngri
jit. Fertilizat, erbicidat, se
mănat corect, densitatea
corectă... Nici o ploaie nu
le suplinește pe țoale
astea...". Economiști, func

din grupa 400, că l-am ve
rificat aici patru ani și e
cel mai bun... Dar am pri
mit puțin. Au zis că n-au.
O să trebuiască să produ
cem și semințe. Ne obligă
și prețul de cost... Și legile
rentabilității...
Cere o legătură telefoni
că la județ... (va discuta
acolo despre nevoia unui
tratament urgent cu avia
ția... Undeva, spre pădure,
a apărut un atac puternic
de ploșniță...). Apoi altă
legătură la Combinatul chi
mic de la Slobozia. Eșec.
Nu-i nimic, insistă pe alte
căi. Vorbește la telefon cu
un alt șef de unitate...
„Dă-mi pină mîine seară
un vagon
de complexe...
Da, mîine seară îmi soseș
te...". Apoi singur : „Da.
acum, imediat pe ploaie,
trebuie date complexele...
Și niște azot la lucernă...".
Azi 1 De aici încolo, timp

de o oră, telefoanele, tele
fonistele, unii șefi de fer
mă, o mulțime de alți oa
meni, avîndu-1 ca „genera
tor de impulsuri" pe pre
ședinte vor lucra pentru „a
se pune îh operă" această
idee.
Nu
mîine. Azi !
Aveam sa înțeleg mai
tirziu că în toată activita
tea
acestei
cooperative,
unul din principiile direc
toare s-ar putea formula
astfel : „Nimic nu se lasă
pe mîine. Nici d' treabă de
mîine nu se face azi 1“ Deci
precizie, organizare stric
tă, fiecare lucru făcut „cum
scrie la carte" și la timpul
său. „Altfel — spune Dinu
Daneliuc — lucrurile s-ar
încurca rău... în agricultu
ră există și așa o mare
doză de imprevizibil. Să o
mai sporim și noi prin
neorînduială ?“.
Timp de 21 de ani, de
cind e aici președinte,
acest om a acumulat con
cluzii și le-a transpus în
reguli de muncă.
Sosește un om cu o apa
rență de tinerețe in ciuda
părului încărunțit...
— Aa, bine ai venit directore 1 Ia loc! Ia o ți
gară 1 Și spune-mi de ce
la o lucrare de bază mi-ai
trimis „ciurucuri" 7 Și de
ce n-au ajuns unde trebuie
cele trei utilaje 7 Dă-mi
înapoi motoring pe care
ți-am împrumutat-o !
Cîteva minute, discuția
cu inginerul Rodrig Bartha,
directorul S.M.A., e de-a
dreptul furtunoasă. Apoi se
domolește, se convertește
într-un
soi de tratative
practice.
— Combine pentru floa
rea-soarelui o să avem?
— Cîteva or să fie...
— Zău ? Citeva 7
— Hai,
tovarășe
pre
ședinte, dați-o-ncolo... Păi,
dumneavoastră ce credeți

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a III-a)
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Locul : Fabrica de hidraulică
grea a întreprinderii de utilaj greu
„Progresul" — Brăila. Scurtă isto
rie : un dialog de lucru, in anii '70,
al secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
aici, la „Progresul", despre pro
gres tehnic. Urmarea — construi
rea într-un timp record a hidrau
licii grele în această citadelă a ex
cavatorului românesc. Produsele de
performanță făurite in acest răs
timp la noul loc de muncă le aflăm
în instalațiile hidraulice din for
je, laminoare, la încărcătoare, gredere, vapoare și, evident, la exca
vatoare.
Interlocutori,
acum :
Gheorghe Stoica, inginerul-șef al
fabricii amintite, și Fănel Burtea,
secretarul comitetului de partid.
Tema discuției : un drum de pro
gres trebuie neapărat să cuprindă
in armătura lui inițiativa personală
și colectivă. Adică, starea de cli
mat atit de necesară deschiderii,
perfecționării promovată cu tenaci
tate după Congresul al IX-lea al
partidului.
Inițiativa care să forțeze porțile
performanței este o idee mai ge
nerală. Care este
drumul, speranța
ei de viață aici,
la
hidraulică
grea 7 Ne oprim
la faptul de viață
fierbinte, care se
desăvîrșește sub
ochii noștri : nu
există navă care
să nu fie în
zestrată cu mo
toare hidraulice
pentru vinciurile
de ancoră.
— Am pornit cu
dreptul la asimi
larea lor — își
ordonează argu
mentele ingine
rul-șef.
Omolo
garea
a
mers
ceas, am livrat
două
motoare,
dar la al treilea... La al treilea nu
scoteam parametrii și'pace.
(întrebare pentru inginerul Ște
fan Aramă, omul cu cel mai im
punător palmares în inventică din
uzină : — Se poate învăța dintr-o
nereușită 7 — Enorm. în asemenea
împrejurări „se aleg' apele de us
cat". — Adică ? — Vezi cine e pu
ternic și cine nu. — Mai explicit.
— Nereușita îl moleșește pe unii.
Pe cei mai mulți îi face... buldogi,
îi ambiționează
într-atît
incit
nu-și află liniștea pină nu lămu
resc necunoscuta. Nereușita de
clanșează o reacție în lanț de cău
tări și inițiativă care nu se poate
să nu afle pînă la urmă formula
reușitei. Am avut în planul nostru
de cercetare o instalație de recu
perare a energiei. Totul a fost per
fect, în afară de circa 5 la sută
„parte nedescifrată". E vorba de
un anumit tip de pompă. împot
molire categorică dacă... Dacă ini
țiativa pusă să fructifice în regim
constant nu ar fi dăt soluția unei
pompe adaptate, care scoate per
formanța dorită)...
— Ce anume se opunea la al trei
lea motor hidraulic pentru vinciu
rile de ancoră ?
Un suris — ironic, amuzant 7 —
trece ca o umbi'ă pe chipul ■ ingi»
nerului Gheorghe Stoica :
— Dacă am fi. știut din capiii
locului nu mai aveam ce diăcuta
acum. Așa cum nu avem ce dis
cuta despre primele două motoare
care au deschis seria omologărilor.
Cînd totul merge perfect se intră
în cadența obișnuinței. Omul se
oprește, ține minte mai ales, bă
taia de cap, împrejurarea care-i
complică viața. Iar al treilea motor
ne-o complica într-atît îneît pină
și ministrul nostru dădea telefon
aici, în fabrică, și ne întreba :
— Dacă au mers primele două, de
ce să nu meargă și al treilea 7
— Ce răspuns aveați la o ase
menea întrebare 7
— Asta e, că nu aveam. Și pen
tru că nu aveam, și voiam neapă
rat să-l avem, trebuia să-l avem,
împreună cu proiectanții Ștefan
Daschievici, Lucian Ender, Ovidiu
Spoială am luat totul de la capăt.
Dacă s-a greșit un calcul 7 Dacă
s-a omis ceva 7 Dacă s-a produs o

abatere de la tehnologie 7 Dacă 7...
Dacă 7... Dacă 7...
(întrebare pentru ing.
Ștefan
Aramă : — Cit Se învață dintr-un
eșec ne-ați spus. Dar din întrebă
rile puse la starea de impas 7
— Cei mai în vîrstă au confirma
rea a ceea ce știu. Adică faptul
că nimic nu se cîștigă ușor. Mai
ales ca deschizător de drum in
tehnică. Ba aș spune mai mult :
cînd reușita vine „dintr-un
foc"
abia atunci să fii mai circumspect.
Să vezi dacă realizarea nu-i doar
o... intimplare. Or, noi avem ne
voie de certitudini. — Și cei mai
tineri 7 — Cei mai tineri pricep ast
fel că tenacitatea nu-i doar un cuvint de dicționar, așezat la litera
T. Și că fiecare întrebare, la starea
de impas sau nu, trebuie, obliga
toriu, să deschidă... rezervoarele
de inițiativă, să afirme puterea de
creație, puterea omului acestui
timp, in genere).
Puterea omului acestui timp !...
Ea se află la temeliile a tot ceea
ce țara a clădit in arcada de is
torie a „Epocii Nicolae Ceaușescu".
Ea a determinat saltul calitativ
necesar
și
in
imprejurările de
viață evocate de
interlocutorii noș
tri de la „Pro
gresul" — Brăila.
— A dat cîștig
de cauză lucrul
de la capăt, cu
, proiectanții 7
Gheorghe Stoi
ca își cumpănește
răspunsul:
— Inițiativa a
fost bună că a
, lăsat loc „curat"
’ în urmă : ne-am
lămurit că nu-i
greșeală de pro
iectare.
Dar...
Dar nici n-am
făcut un pas îna
inte.
— Iar deci la punctul mort...
— Nu. Iar la starea de a avea
inițiativă. Și astfel am hotărit ca
verificarea motorului s-o dăm pe
mîini... neutre. Celor de la sculărie. Meseriași de clasă, chițibușari.
Poate vor vedea ei ce n-am văzut
noi. Și doream fierbinte să vadă.
(întrebare pentru ing. Ștefan
Aramă :
— Recent,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu afirma din nou
că adevărata revoluție în tehnică
cere, obligatoriu, și o revoluție în
gîndire, conștiință. Ce vă sugerează
dv. acest raport 7 — Nevoia de
echilibru. Tehnica evoluează în zi
lele noastre în ritrfiuri fără pre
cedent. Uneori sîntem prinși pe
picior nu atît greșit, cît râmași în
urmă. Vremea declarațiilor de
dragoste pentru nou s-a dus.
Cincinalul
actual,
cu
exigen
țele lui, mai ales pe linia moder
nizării, a eficientei și competitivi
tății, reprezintă pentru toți „proba
de foc" a aderenței la nou. a pro
movării lui, „proba de foc" a ini
țiativei personale și colective).
— Cei de la sculărie au văzut
ceea ce aici nu se văzuse 7
— Nu.
— Iarăși în punctul mort...
— Iarăși vă .contrazic, spunin- I
du-vă că revenisem doar la o nouă ‘
stare de inițiativă. întrebarea era :
care 7
— Și caro a fost 7
— Noi avem aici o viață de pro
ducție riguroasă, cu
matematica
răspunderilor
ei
acaparatoare.
După-amiaza, în schimbul doi, cind
lucrurile au fost așezate pe cursul
lor, ne îngăduiam să montăm și să
demontăm motorul la standul de
probă. Treabă pe care maistrul Pa
vel, de exemplu, a făcut-o de atîtea
ori îneît și legat la ochi poate să
monteze și să demonteze. „Ce-ar fi
să mai lungim cu vreo patru mili
metri fanta asta 7“ — căutăm o
cale posibilă, de răspund. E che
mat și proiectantul. „Măriți, zice.
Nici nu strică, dar slabe speranțe
să rezolve".

ETICA
MUNCII

Măreței sărbătoriroadele muncii noastre eroice,
ale spiritului revoluționar
Adevărată piatră de hotar în is
toria noastră contemporană, revolu
ția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialis
tă de la 23 August 1944, rod al
luptei eroice desfășurate de parti
dul comuniștilor pentru organiza
rea și unirea in jurul său a tuturor
forțelor patriotice, democratice,
antifasciste ale națiunii — repre
zintă cea mai strălucită expresie
a voinței neclintite a poporului
român de a trăi liber și neatirnat,
de a hotărî singur asupra destinu
lui său, asupra a
ceea ce este el
astăzi și ce va fi
mîine.
Mărețul act re
voluționar din zi
lele fierbinți ale
lui august
’44
a deschis calea
unor
profunde
transformări re
voluționare
de
mocratice în viața
țării, a unor pre
faceri fără pre
cedent in toate
.domeniile activi
tății economicosociale, care au transformat ra
dical chipul patriei, România înfățișind astăzi imaginea unei țări
care a dobindit succese de pres
tigiu în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, în
modernizarea economiei, a întregii
vieți sociale.
Cea de-a 42-a aniversare a zilei
naționale a României dobîndește
semnificații deosebite, ea avind loc
in anul in care întregul nostru
popor omagiază cu sentimente de
adîncă recunoștință și puternică
angajare 65 de ani de glorioasă
existență a Partidului Comunist
Român, împlinirea a 50 de ani de
la procesul luptătorilor comuniști
și antifasciști de la Brașov și a 21
de ani de la Congresul al IX-leș.
Aceste evenimente cu rezonanțe
adinei în viața partidului și a țării
constituie un minunat prilej de a
sublinia eroismul, abnegația revo
luționară. atașamentul profund al
comuniștilor la cauza independen
ței și dezvoltării țării. Comuniștii
s-au aflat în primele rînduri ale
luptei revoluționare și în deceniul

Cînd inițiativa creatoare
devine „indicator de plan“

la
examenul
faptelor

z La Centrala electrică

de termoficare lași II —
Holboca
Primul grup de 50 MW
conectat la sistemul
energetic național
Duminică 3 august s-au înche
iat lucrările de punere in func
țiune a primului grup de 50 MW,
din cadrul Centralei electrice de
termoficare pe bază de lignit de la
Iași II—Holboca.
ba, punerea. în funcțiune au ținut
să fie de față atit constructorii, cit
și montorii celor 10 antreprize care
realizează acest obiectiv energetic.
Momentul culminant l-au consti
tuit ultimele rodaje la principalele
mașini și instalații. Apoi.s-a auzit
o comandă scurtă : „Pornim !“ Ma
nevra de cuplare la sistemul na
țional a fost făcută cu precizie.
Rînd
pe rind, energeticienii
și-au luat în primire noul obiec
tiv, au trecut
la supravegherea
atentă a mașinilor și instalațiilor.
La rîndul lor, constructorii și mon
torii și-au reluat lucrul la cele
lalte două grupuri tot de 50 MW
fiecare. Se execută finisajele Ia
obiectivele de
construcții de la
grupul II, iar montorii efectuează
instalarea cazanului și a turboagregatului.
. Practic, aici se lucrează intens
cu toate forțele pentru realizarea
intr-un timp cit mai scurt a aces
tui important obiectiv energetic.
(Manole Corcaci).

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a III-a)
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ROMÂNIA ÎN ANUL
! fe) INTERNAȚIONAL AL PĂCII
Adeseori, în clipele de
liniște
ale
atelierului,
atunci cind munca și efor
tul cotidian de exprimare
a
propriilor adevăruri
umane și artistice își află
momente de răgaz, o dată
cu armoniile muzicii îmi
revin in minte cuvintele
marelui Enescu : „Artis
tul dezvăluie omenirii
calea spre armonie, care
e fericire și pace". Sint
vorbe izvorîte dintr-un
sentiment de profund atașament față de cultura
românească ; cuvinte in
spirate de una din nece
sitățile vitale pentru în
treaga omenire : pacea.
Multe din realizările im
portante ale creației ro
mânești și universale nu
ar fi cunoscut, poate,
forma pe care atit o pre
țuim astăzi dacă nu ar fi
fost create în condiții de
liniște, de liberă tran
scriere a reacțiilor spiri
tului in fața unor variate
experiențe umane șl so
ciale.
Există în multe din adevăratele capodopere ala
artei din toate timpurile
o anumită bucurie a' co
municării, capabilă să
vorbească peste secole
despre vocația prieteniei,
o căldură a tonului care,
implicit, destăinuie infi
nite resurse de simpatie
umană. Rememorindu-le,
ne dăm seama ce legă
tură adîncă este între di
namica interioară a crea
ției și pace. Căci de ce
altceva decit de condițiile
păcii depind perfecționa

rea omului, bunăstarea
lui morală și intelectuală,
dezvoltarea lui armoni
oasă, care asigură, de
fapt, dezvoltarea de mîi
ne a țării ? Numai în
condițiile acestei păci atit
de necesare întregii uma
nități se poate vorbi des
pre reușite ale responsa
bilității și maturității ar
tistice. Arta și pacea își

rat pentru epoca din care
au răsărit, au asimilat in
substanța lor intimă ex
periențele unor ani de
cumplite confruntări! Cite
lucrări create în timpul
și imediat după cea de-a
doua mare conflagrație
mondială au crescut din
acea atmosferă marcată
de un nou mod de a ve
dea lumea, de a evalua

Arta în slujba
vieții
află una în substanța ce
leilalte forță de afirmare
și dăinuire în timp. Iată
de ce mi se pare că o
lucrare de artă închinată
păcii poate fi o formă a
luptei împotriva războiu
lui. O asemenea lucrare
inspirată de lupta tutu
ror celor conștienți de
pericolul distrugător al
unui nou război nu poate
decit să contribuie la
progresul general, progres
al istoriei și al societății.
Prin calitatea, prin mi
siunea și efectul ei, o ase
menea lucrare devine un
instrument al luptei, al
aspirațiilor
celor
mai
adinei ale omenirii.
Cite opere definitorii,
reprezentative cu adevă

istoria ! Mesajul lor de
adincă implicare socială
impresionează și astăzi și
cred că el trebuie să fie
un adevărat
memento
pentru
generațiile
de
mîine.
Ca toți artiștii genera
ției mele, am cunoscut
ororile celui de-al doilea
război mondial. Lecția lui
aspră, atit de greu plă
tită cu jertfe materiale
și umane, m-a obsedat
mult timp. Conștient de
faptul că numai in pace,
într-un climat de largă
și generoasă colaborare
popoarele se pot dezvolta
liber, pot crea noi valori
materiale și spirituale,
pot contribui la progre
sul și civilizația genera

lă, de aproape două de
cenii încoace am realizat
un întreg ciclu de lucrări
care înfățișează
ororile
războiului, paralel cu lu
crări in care am dorit să
exprim, în mod simbolic,
binefacerile păcii. Sint
lucrări care, sper, se
vor alătura largii mișcări
pentru pace a tuturor
forțelor progresiste dor
nice să determine, prin
acțiuni de masă. încetarea
experimentării și a pro
ducerii de noi armamente
nucleare, să se pronunțe
împotriva oricăror acțiuni
de militarizare a spațiu
lui cosmic.
Acțiunile
României,
ale
președintelui țării
noastre,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. îndrep
tate in direcția dezvoltă
rii conlucrării multilate
rale în Balcani, pentru
transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii
și colaborării, fără arme
nucleare și baze mili
tare străine, ca și De
clarația-Apel ■ a F.D.U.S.
sau Declarația Marii Adu
nări Naționale au
o
mare însemnătate pentru
slăbirea încordării inter
naționale, pentru asigura
rea păcii. Căci numai in
condițiile unei păci dura
bile se pot desfășura pa
siunea pentru muncă și
creație, îndrăzneala gîndului și acțiunii, cutezan
ța în promovarea noului,
in întreaga viață socială,
fermitatea in lupta pen
tru dreptate și adevăr.

Ion MURAR1U
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Priorități
economice
9
Cooperativa agricolă de producție
din comuna Dumbrava Roșie, jude
țul Neamț, a încheiat anul 1984 cu
o pierdere de 1 700 000 lei. Anul
trecut, bilanțul economic al activită
ții cooperativei s-a soldat cu un be
neficiu de 1 974 000 lei. Pentru anul
acesta se estimează — conform re
zultatelor din primul semestru și
evaluării întregii recolte — obținerea
unui beneficiu de circa 3 milioane
lei.
Așadar, de la 1 700 000 lei pierderi
la 1974 000 lei beneficii. Și asta in
tr-un singur an 1 Un salt intr-ade
văr spectaculos. Cum. a fost posi
bil 7 Ce anume l-a determinat ?
— Modul nou, gospodăresc de a
gindi și acționa al oamenilor, adică
al nostru, al tuturor — precizează
președintele cooperativei, tovarășul
Gheorghe Sucioaia.
— Mai exact 7
— La adunarea generală de bilanț
a cooperatorilor de la sfirșitul anu
lui 1984 s-au spus cuvinte aspre
despre cei puși să gospodărească și
să conducă unitatea. Sigur, au fost
și o serie de cauze obiective. Geru
rile și zăpezile mari din primele
luni ale anului ne-au produs multe
necazuri. Dar, așa cum s-a desprins
din analiza făcută de comitetul de
partid, multe din aceste necazuri ar
fi putut fi preîntîmpinate printr-o
gindire mai gospodărească, printr-o
mai mare chibzuință în fiecare din
acțiunile întreprinse, printr-un mai
înalt spirit de răspundere al cadre
lor. de la conducerea unității și
pină la șefii de fermă și echipe.
Pentru că astăzi a devenit imperios
necesar, de fapt obligatoriu pentru
orice activitate economică, să te
ocupi nu numai de cit produci, ci
și de cheltuielile cu care realizezi
fiecare tonă de porumb, de sfeclă
de zahăr sau de cartofi.
— Dar adevăratul gospodar nu
trebuia să se ocupe și pină acum de
aceasta 7
— Indiscutabil, trebuia — intervi
ne tovarășul Gheorghe Cruceanu,
contabilul-șef al cooperativei. Era
însă vorba de o meteahnă mai veche
a noastră. în plus, nici sistemul de
contractare și de acordare a credi
telor nu prea ne îndemna să chib
zuim mai adine la eficiența fiecărei
lucrări. Primeam înainte banii pen
tru producția contractată, iar ce se
întîmpla cu recolta pe urmă, cit,
cum se realiza nu prea ne mai în
demna să ne gindim. Apoi, dacă
aveam de plătit o cheltuială ne du
ceam imediat la bancă și mai soli
citam un credit. Iată de ce măsu
rile luate din inițiativa secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. privind autogospodărirea și autofinanțarea unități
lor, astfel ca acestea să-și acopere

pe agenda activității de partid

cheltuielile din veniturile proprii șl
să apeleze cit mai puțin la credite,
ne-au determinat să ne schimbăm
radical modul de a gindi.
— Desigur, tonul în înrădăcina
rea acestui mod cu adevărat gospo
dăresc și responsabil de a chibzui
orice cheltuială, pentru ca fiecare
lucrare efectuată să fie cît mai efi
cientă, trebuie să-1 dea în primul
rind cadrele de conducere, comuniș
tii din cooperativă — completează
președintele unității. Cum 7 în pri
mul rînd urmărind in fiecare zi
modul în care este cheltuit fiecare
leu și ce s-a realizat sau ce se va

glijenți, dar a și popularizat în în
treaga comună pe cei fruntași, a
creat cu ajutorul comuniștilor o opi-,
nie de masă pentru aplicarea per
severentă a acestei metode de evi
dențiere a rezultatelor economice. în
1985. spre exemplu, în sectorul zoo
tehnic cheltuielile au fost reduse
față de anul anterior cu 320 000 Iei.
Și asta pe baza reducerii mortalităților, a producerii mai multor nu
trețuri, dar în principal pe baza mai
bunei gospodăriri a furajelor, înlăturînd risipa, cintărind și notînd tot
ce intră și iese din baza furajeră.
— înainte de a face un lucru, de

SPIRITUL GOSPODĂRESC
SE MĂSOARĂ PRIN CIT PRODUCI
DAR SI CU CE CHELTUIELI
9

obține în urma oricărei cheltuieli.
Si asta de Iă nivelul unității pină
la fiecare fermă, fiecare echipă in
parte. Iar in al doilea rînd. prin
munca politico-educativă desfășurată
de comitetul de partid, de organi
zațiile de bază.
Constatăm că. într-adevăr. măsu
rile organizatorice stabilite in aceas
tă privință au fost completate prin
tr-o muncă politico-educativă perse
verentă, folosind diverse forme și
metode. Reține în acest sens atenția
că ia fiecare fermă s-a introdus
„registrul fermei" — mijloc special
de urmărire a activității economice
desfășurate, dar și a cheltuielilor
efectuate. Pe baza acestuia se analizează acum lunar activitatea fermelor, echipelor, cooperatorilor, se
stabilesc punctajele necesare pentru
aprecierea muncii fiecăruia, se evi
dențiază fruntașii, dar, mai ales, se
constată cît s-a cheltuit față de cît
s-a prevăzut, se trag concluzii și se
iau măsurile necesare. Sigur, men
ținerea strictă „la zi" a datelor în
scrise in acest registru necesită o
muncă în plus. Erau îpsă și situații
cind în unele ferme se uita uneori
completarea acestora. Comitetul de
partid a făcut o problemă din aceas
ta. a tras la răspundere pe cei ne-

a executa o lucrare, de a cumpăra
ceva, s-a statornicit în ultima vreme
obiceiul să gindim de trei ori la eficiența acestora — spune inginerulșef al cooperativei, tovarășul Vasile
Jora. De fapt, de trei ori trei ori.
Adică, președintele, contabilul-șef și
inginerul-șef. Orice măsură se sta
bilește de comun acord, iar acțiu
nile mai importante le discutăm în
cadrul consiliului de conducere îm
preună cu comitetul de partid.
— Așa s-a întîmplat și cind in
ginerul-șef a propus cumpărarea și
folosirea unor semințe de porumb cu
calități biologice superioare — ex
plică contabilul-șef. E drept, a cos
tat mai mult, dar am recuperat de
la îngrășăminte. Sigur că pentru
sporirea potențialului productiv al
pămîntului este important să folo
sești îngrășăminte chimice sau or
ganice. Dar nu este tot una pe care
le folosești. Am calculat că mai avantajos ar fi pentru noi să folo
sim îngrășămintele organice. Am ad
ministrat astfel anul trecut 18 000
tone îngrășăminte organice procu
rate de la „Avicola" — Piatra Neamț,
care ne-au costat 40 lei tona. Dacă
am fi folosit îngrășăminte chimice,

Scrisorile și audiențele—un prețios sprijin
în activitatea consiliului popular
A

•

Prin scrisorile pe care le adresează, fie trimise prin poștă sau depuse
personal, prin expunerea unor sesi
zări în cadrul audiențelor, cetățenii
își exercită un drept inalienabil —
acela de a participa și pe această
cale la conducerea treburilor obștești.
Pentru ca scrisorile sau sesizările din
audiențe să contribuie efectiv la îm
bunătățirea activității într-un dome
niu sau altul, la înlăturarea unor
minusuri, la generalizarea a ceea ce
este bun și înaintat, este de o impor
tanță esențială ca rezolvarea scriso
rilor să fie judicios organizată, să se
urmărească permanent aplicarea pro
punerilor sau sugestiilor făcute.
Cum sînt soluționate scrisorile oa
menilor muncii sau problemele cu
care ei se adresează in cadrul au
diențelor la Consiliul popular al mu
nicipiului Zalău 7
Era o zi de luni șl începea progra
mul de audiențe. Dînd dovadă de
solicitudine, tact și răbdare, primul
vicepreședinte al consiliului popular
răspunde, explică, lămurește, vorbindu-i fiecăruia pe înțelesul lui.
Unele probleme ridicate de cetățeni
sint de interes general, altele de in
teres personal. O bună parte din se
sizări se referă la nevoia unei mai
bune gospodăriri a blocului în care
locuiesc autorii, la realizarea unei
ambianțe mai plăcute în zona car
tierelor noi etc. De regulă, cei audiați pleacă satisfăcuți de răspunsu, rile primite. Am reținut cu deosebire
tonul politicos, respectuos, adică to
nul firesc al dialogului cetățean —
autoritate publică.
Cit privește rolul pe care-1 au scri
sorile și audiențele în buna desfă
șurare a activității economico-sociale din Zalău, tovarășul loan Mureșan, prim-secretar al comitetului
municipal de partid, primarul muni
cipiului, ne-a spus :
— Din analizele periodice, infor
mările prezentate, controlul și cer
cetarea sesizărilor făcute de cetățeni,
se poate aprecia că scrisorile și au
diențele reprezintă un real și prețios
sprijin în soluționarea unor proble
me de larg interes cetățenesc sau le
gate de activitatea de producție, de
autoconducere și gospodărire, pen
tru îmbunătățirea aplicării în viață
a hotăririlor de partid și de stat,
apărarea și sporirea avutului ob. ștesc, Înlăturarea unor nereguli din
unele sectoare de activitate.

•

— Din cîte am înțeles, la nivelul
consiliului popular municipal s-a
statornicit o practică interesantă in
ceea ce privește operativitatea rezol
vării problemelor ridicate de cetă
țeni in scrisori și audiențe, scurtarea
drumului parcurs de propunerile ce
tățenilor de la prezentare pînă la
materializare.
— Referitor la urmărirea și aplica
rea propunerilor, in urma adunări
lor generale ale oamenilor muncii,
adunărilor cetățenești, întilnlrilor cu
deputății, se realizează o sinteză a
celor mai importante, de interes ma
jor. Șl sint multg asemenea propu
neri, avînd drept obiect moderniza
rea producției, organizarea științifi
că a muncii, introducerea progresu-

însemnări din municipiul
Zalău
lui tehnic, economisirea combustibi
lilor și energiei, probleme de larg
interes cetățenesc — autogospodărire, autoaprovizionare ș.a. Trimes
trial, pc bază de grafic, se organi
zează adunări cetățenești, in care se
poartă un dialog fructuos bazat pe
propunerile prezentate. Se dau răs
punsuri privind modul în care s-au
soluționat unele sesizări și se dezbat
propunerile noi. De altfel, să men
ționăm că „Tribuna democrației" se
desfășoară foarte des pe tematici re
zultate din analiza problemelor ridi
cate de cetățeni in scrisori și au
diențe.
Spre exemplu, ultimele două tema
au fost legate de acțiunile întreprinse
pentru economisirea energiei electri
ce și de înfrumusețare a orașului. Ca
urmare a propunerilor făcute de ce
tățeni s-au constituit comisiile ener
getice de cartiere, care acționează pe
grupe de blocuri. O mare parte din
tre propunerile privind înfrumuse
țarea s-au materializat în ultimele
luni, in care s-a realizat un mare vo
lum de muncă patriotică. Au fost
desfundate șanțurile, s-au plantat
trandafiri, s-au amenajat spațiile
verzi, au fost reparate străzile etc.
Toate — cu participarea largă a ce
tățenilor.
Cu alte cuvinte, cetățenii propun
și, cu ajutorul organelor competente,
tot ei realizează. Acest lucru este po-

sibil datorită faptului că se mani
festă receptivitate față de proble
mele ridicate de ei în scrisori și au
diențe, dialogul pe această cale constituindu-se într-un .eficient cadru
de consultare cu publicul. Cel puțin
o dată pe lună se organizează intilniri — cu secretarii organizațiilor de
partid din întreprinderi, cu împuter
niciri asociațiilor de locatari — pen
tru analizarea stadiului de rezolvare
a problemelor ridicate. Pentru o mai
bună cunoaștere a problemelor care
fac obiectul sesizărilor în audiențe,
potrivit unui grafic, cadrele de con
ducere de la comitetul municipal de
partid și consiliul popular municipal
țin audiențe in întreprinderi. Au
diențele ținute „la fața locului" s-au
dovedit a fi deosebit de eficiente și
operative. Totodată, acestea consti
tuie un util mijloc de îndrumare și
control a înseși activității de rezol
vare locală a propunerilor și sesiză
rilor oamenilor muncii, un exemplu
practic pentru factorii responsabili
dc această activitate la nivelul uni
tăților.

Euqen TEGLAȘ

o tonă de substanță activă ne-ar fi
costat 2 000—2 500 Iei. Adăugați apoi faptul că efectul gunoiului de
grajd durează cel puțin trei ani. Ca
atare, cu o sămință mai productivă,
cu îngrășăminte mai ieftine am ob
ținut producții cit mai mari : 7 944
kg porumb boabe la hectar, 32 166 kg
cartofi, 50 970 kg sfeclă de zahăr la
hectar. Ciștigul a fost bineînțeles și
el mai mare.
Din bilanțul cooperativei am re
ținut că tona de porumb — prevă
zută să fie obținută, anul trecut, cu
1 248 lei — a fost realizată cu nu
mai 1 075 lei, iar producția a fost
cu 750 tone mai mare decît cea
planificată. Ca rezultat al calității
producțiilor — și din valorificarea
acestora au fost obținute beneficii
importante. Cartofii, spre exemplu,
întrunind calități superioare, nu au
fost livrați pentru consum, ci pen
tru sămință, realizindu-se astfel un
beneficiu de peste 600 000 lei. Esen
țial este însă faptul că, în ansamblul
lor, problemele eficienței economice
a activității cooperativei — asigurată
în primul rînd de nivelul superior al
recoltelor — se află în centrul în
tregii activități politice și organiza
torice a comitetului de partid, a or
ganizațiilor de bază.
Rezultatele acestei activități se re
găsesc în opinia de masă ce s-a
creat în această unitate pentru o
activitate economică cit mai eficien
tă. în acest sens este semnificativ
numărul mare de comuniști care vin
cu fel de fel de propuneri : ba să
se facă un anumit lucru sau să nu
se facă altul, ba să se valorifice mai
bine pămintul, produsele sau mun
ca și experiența oamenilor. Așa s-a
născut un proiect de irigare a 600
de hectare, așa au luat ființă cărămidăria, atelierul de răchitărie, cel
de valorificare a crăcilor de mestea
căn, topitoria de aluminiu care pro
duce din deșeuri adăpători pentru animale, așa s-a stabilit să sporeas
că numărul de prașile manuale pen
tru a reduce cheltuielile către-S.M.A.
și multe altele.
Cu toții, comuniștii, cooperatorii
din comuna Dumbrava Roșie sînt
hotăriți ca, pe baza sporirii produc
țiilor, reducerii cheltuielilor de pro
ducție și creșterii beneficiilor, săachite intr-un timp cit mai scurt toa
te datoriile și să asigure autofinan
țarea din venituri proprii, renunțind
la credite de la stat. Este un an
gajament care ilustrează intr-adevăr
o atitudine responsabilă în ce pri
vește gospodărirea avuției obștești a
cooperativei agricole.

Al. PINTEA

■X.
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VASLUI : Apartamente
mai multe
pentru oamenii ■
muncii
înregistrînd cele mai Înalte
ritmuri de muncă din acest an,
lucrătorii de la întreprinderea .
antrepriză de construcții-montaj Vaslui au finalizat și pus
la dispoziția oamenilor muncii
peste 140 de noi apartamente.
— Cele mai multe — ne spu
ne Dumitru Trifu, președintele
consiliului oamenilor muncii din
întreprindere — sint amplasate
în noile cartiere Lirei-Olga
Bancic din Bîrlad, 13 Decem
brie și Dorobanț din Vaslui. în
acest fel, în cinstea zilei de 23
August, planul județean la zi
a fost depășit cu 90 apartamen
te, alte 650 aflindu-se în dife
rite stadii de construcție. Cele
mai bune rezultate au obținut
lucrătorii brigăzilor
antrepri
ză nr. 1 Vaslui, nr. 2 Huși și
nr. 4 Birlad, care, printr-o or
ganizare superioară a
activi
tății, construiesc repede, fru
mos și durabil, economisind în
același timp însemnate cantități
de materiale și energie. (Petru
Necula).

corespondentul „Scinteii

zultatele obținute în activitatea
economico-socială. ridicarea aces
tor rezultate la nivelul maxim al
posibilităților de care dispunem.
Prin toate formele și mijloacele
muncii organizatorice și de propa
gandă. in spiritul prețioaselor
orientări și indicații date de secre
tarul general al partidului la ple
nara C.C. al P.C.R., la plenara
Consiliului Național al Oamenilor
Muncii și a Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale,
din iunie a.c., comuniștii, toți oa
menii muncii sint chemați să ac
ționeze pentru îndeplinirea inte
grală a Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a țării
pe anul 1986. a programelor adop
tate de conducerea partidului pen
tru perfecționarea organizării și
modernizarea activității economice,
ridicarea eficienței muncii, înde
plinirea exemplară a sarcinilor la
export, terminarea și darea în
funcțiune, la timp, a tuturor obiec
tivelor din investiții, construc
ții, creșterea producției agricole
ș.a.m.d.
în anii construcției socialiste, cu

deosebire în perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea, a fost creat
un vast sistem al democrației so
cialiste și autoconducerii muncito
rești, cadrpl organizatoric care
asigură conducerea țării de către
popor. Valorificând marile posibi
lități ale acestui cadru, să intimpinăm istorica aniversare de la 23
August printr-o rodnică participa
re la activitatea productivă în toa
te sferele vieții economice și
sociale, prin exercitarea activă a
prerogativelor democrației socialis
te. prin transformarea efectivă în
toate domeniile a organismelor de
conducere colectivă în foruri ale
autoconducerii, ale perfecționării
întregii activități, în lumina exi
gențelor actuale.
între acțiunile cu care urmează
să întimpinăm împlinirea a 42 de
ani de la eliberarea patriei, o pon
dere Însemnată revine și celor
cultural-educative. Este aceasta o
mărturie a importantei deosebite
pe care partidul, secretarul său ge
neral o acordă activității de edu
cație. de dezvoltare a conștiinței
socialiste a maselor, a spiritului
lor revoluționar. Activitatea politico-educativă desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid,
activitate ce se adresează tuturor

într-un ciclu de articole anterioare
(„Scînteia" nr. 13630, 13631, 13658,
13663) ne-am referit la o serie de
probleme care condiționează direct
calitatea muncii de concepție în in
stitutele de proi^ftare și inginerie
tehnologică și, implicit, creșterea efi
cienței economice a investițiilor pro
iectate.-A l’oșt vorba de cauzele care
determină întîrzierea procesului de
elaborare a documentațiilor și gra
dul scăzut de fundamentare tehnică
și economică a unora dintre ele, fo
losirea incompletă a timpului de
lucru și a experienței acumulate de-a
lungul anilor de specialiștii din acest
domeniu.
Ne oprim în articolul de astăzi,
ultimul din ciclul nostru, asupra ne
ajunsurilor manifestate in activitatea
de pregătire a investițiilor, activita
te desfășurată de către beneficiarii
și titularii respectivi. Am arătat, în
mai multe rînduri, că proiectanții
dețin rolul de factor activ și
preponderent în stabilirea eficientei
investițiilor. Dar. oricît de impor
tantă ar fi activitatea lor. aceasta
nu poate fi desprinsă de activita
tea celorlalți factori din acest do
meniu și. in primul rind, de cea
desfășurată de titulari și beneficiari
in etapa de pregătire a investiții
lor. Or. una din cauzele pentru care
proiectele sint predate pe șantiere
cu întîrziere sau lipsite de Un suport
tehnic si economic corespunzător se
datorează si faptului că aceștia din
urmă nu respectă întotdeauna și in
tegral prevederile Legii investițiilor
Si nu efectuează din timp analize te
meinice asupra necesității, oportuni
tății și de fundamentare riguroasă
pentru obiectivele și capacitățile pro
ductive introduse in plan. Pe
parcursul documentării noastre am
fost informați câ studiile cu carac
ter strategic, de perspectivă, pentru
fundamentarea investițiilor nu sînt,
pretutindeni, realizate nici sub as
pect cantitativ, nici sub aspect ca
litativ. Din păcate, cind sint făcu
te asemenea studii, obiectivele și
temele lor sint formulate, uneori în
termeni vagi, iar rezultatele obținu
te sint tratate prin rapoarte super
ficiale și printr-o planificare forma
lă. Alteori. însă, aceste studii sînt
făcute si mai tîrziu, practic conco
mitent cu realizarea investițiilor res
pective. fără să se cunoască.. prea
.
bine performanțele utilajelor.
Firesc și necesar ar fi ca fiecare titular și beneficiar de invessă
inițieze studii de perspectititii
vă în momentul in care rezultatele
economice obținute intr-un sector
sau altul au ajuns Ia „apogeu", la
un maximum de eficiență si nici
decum
atunci cînd încep să fie
confruntați cu tot felul de probleme,
ne-a spus ing. Alexandru Nițulescu,
director tehnic al Institutului de
proiectări tehnologice din București.
Subscriind întru totul acestui punct
de vedere, reținem și un alt ne
ajuns manifestat în activitatea unor
beneficiari de investiții. Despre ce
este vorba ne spune ing. .Vasile
Văzdăuțeanu, director tehnjc, al In
stitutului de proiectări pentru lami
noare din București.
— Prin lege, beneficiarii poartă
răspunderi mari atit în periosMa de
pregătire a investițiilor, cît și pe
parcursul executării lucrătilor. Or,
de multe ori. ei nu sînt organizați
la nivelul sarcinilor ce le revin. De
obicei, cu problemele de investiții
sint însărcinate compartimentele mecano-energe.tice din întreprinderi
care, prin natura lucrurilor, sint
deosebit de solicitate și în activita
tea de producție propriu-zisă.
Și. cel mai adesea, pentru că nu
dispun nici de timpul și nici de
personalul necesar studierii din timp
a documentațiilor primite, benefi
ciarii le lasă deoparte, pentru ca,
apoi, tot ei să propună schimbări de
soluții tîrziu după încheierea pro
cesului de proiectare. în timpul executării lucrărilor. Cu o astfel de
situație au fost confruntași specia
liștii institutului menționat la con-

structia celui de-al doilea cuptor de
normalizare din cadrul Combinatu
lui siderurgic Galați. Ca urmare,
procesul de proiectare a fost reluat
și. in mod firesc, este intîrziat, in
timp ce o serie de comenzi date pe
baza soluțiilor inițiale au fost anu
late si făcute comenzi noi. ceea ce,
în mod evident, dereglează si acti
vitatea furnizorilor respectivi.
— Care ar fi soluția cea mai po
trivită pentru depășirea acestui gen
de neajunsuri 1 l-am întrebat pe to
varășul director Vasile Văzdăuțeanu.
— Ca o dată cu avizarea și apro
barea notei de comandă să fie no-
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DE PROIECTARE (V)
minalizate colective specializate m
cadrul unităților beneficiare, a căror
unică atribuție să o constituie coor
donarea activității de investiții. Aceste colective, formate, după păre
rea mea, dintr-un șef de secție, un
inginer energetic, altul mecanic și
unul sau doi proiectanți. ar trebui
să devină nucleul de conducere a vii
toarei capacități productive. Pe baza
experienței acumulate anterior, a
unei eventuale școlarizări, datoria
acestor colective este de a ponlucra strîns cu
proiectanții,
pe
parcursul elaborării documentațiilor,
de a urmări, apoi, evoluția lucrări
lor de construcții și montaj tehno
logic și de a asigura legătura cu
furnizorii, inclusiv recepția cu ma
ximă exigență din punct de vedere
calitativ a utilajelor tehnologice.
O ultimă problemă : modul în
care se desfășoară controlul calită
ții proiectelor, inclusiv in faza lor
de avizare și aprobare. După cum
am văzut din numărul deloc negli
jabil de documentații care ajung pe
șantiere cu un grad scăzut de fun
damentare. cu inexactități si omi
siuni. acest domeniu este suscepti
bil de serioase îmbunătățiri. O ob-

servație de fond : ca și în oricare
alt domeniu de activitate, controlul
de calitate ar trebui să se desfășoa
re. dacă nu permanent, cel puțin în
toate momentele importante ale
muncii de concepție.
Există insă și situații aflate la
polul opus. Citeodată. unele organe
de avizare manifestă un exces de
exigentă, aparentă insă, pentru că
este fără acoperire. De la început
îsi propun să diminueze costul unor
lucrări intr-o anumită proporție, operează reducerile respective, fără
să-și asume însă răspunderea pen
tru corectitudinea lor. Iar cazul la
minorului de semifabricate din ca
drul combinatului siderurgic gălătean. unde acum se pune problema
îndreptării nepotrivirilor comise dintr-un exagerat și greșit înțeles spirit de economie, este cel mai bun
exemplu in acest sens.
Un asemenea mod de lucru constituie. de fapt, o eludare de la Le
gea investițiilor, care prevede . lim
pede răspunderea nemijlocită pen
tru expertizarea competentă si avi
zarea in deplină cunoștință de cau
ză a documentațiilor. De ce ridicăm
această chestiune ? Pentru că nu pe
seama unor reduceri fanteziste, fără ■
suport tehnic și economic va pu
tea spori eficienta investițiilor. Să
fim bine înțeleși : compartimentele
de control din institute și ministe-*
re. organele de avizare au datoria
să manifeste exigență și fermitate
fată de orice tendință de angajare
nechibzuită a fondurilor financiare
si materiale alocate investițiilor. Ele
sint chemate să acționeze cu hotărire la determinarea lucrărilor strict
necesare, dimensionarea corectă a
construcțiilor în corelare cu necesi
tățile tehnologice, la folosirea la
maximum a suprafețelor si volume
lor construite, restringerea traseelor
de utilități și căilor de comunica
ție. la înlăturarea tendințelor de su
pradimensionare etc. Dar toate aceste cerințe care condiționează într-o măsură hotăritoare eficienta in
vestițiilor trebuie duse la îndeplini
re pe baza unor analize profunde, a
unor propuneri temeinic argumenta
te științific, purtind girul autorității
profesionale și al unei înalte competențe. Dar mai ales pe acela al
răspunderii directe față de deciziile
luate.

Departe de a fi epuizat toate pro
blemele cu care este confruntată ac
tivitatea de proiectare și cu rezerva
că vom reveni cu alte prilejuri asupra unor noi aspecte ale acesteia,
ne oprim în acest punct. Investiga
țiile noastre au scos pregnant in re
lief faptul câ in acest domeniu de
importantă covirsitoare pentru pro
movarea progresului tehnic și incor
porarea rapidă a cuceririlor științei
și tehnicii in activitatea productivă 1
dispunem de o puternică rețea de
institute de profil, de specialiști va
loroși. cu o inaltă pregătire profe
sională și o largă experiență.
în același timp însă, sarcinile
mari prevăzute pentru actualul cin
cinal în domeniul investițiilor pre
supun Implicit — așa cum sublinia'
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. a! P.C.R. —
sarcini și obligații sporite pentru toți
factorii din acest domeniu, inclusiv
pentru specialiștii din proiectare,
chemați să se implice mai profund
si să se situeze cu hotărîre in frun
tea preocupărilor vizînd perfecțio
narea calității, creșterea eficientei și
competitivității în întreaga noastră
activitate economică. Participarea
proiectării în procesul de pregătire
și realizare a investițiilor este
directă și hotăritoare. Ea elaborează
cpnceptia tehnică și economică a
noilor obiective si capacități, funda
mentează si asigură eficienta eco
nomică a acestora, pe scurt repre
zintă elementul cel mai dinamic și
principalul factor de progres în ac
tivitatea de investiții.
Apare evidentă, așadar, necesita
tea perfecționării în continuare a
muncii de concepție, atingerea unei

noi calități în activitatea de proiec
tare, exigente nu numai necesare,
dar și pe deplin posibile, dacă ți
nem seama de marile rezerve exis
tente in această privință. După
cum am văzut, in unele institute sint
folosite practici rutiniere si meto
de dș lucru învechite, sint intimpinate dificultăți importante în co
laborarea cu unii beneficiari, .con
structori și diverși furnizori, iar anumite structuri organizatorice nu
mai funcționează corespunzător, se
cer reanalizate și înlocuite.
Dar. dincolo de aceste aspecte, care
sperăm să-și găsească o rezolvare
corespunzătoare, cel mai important
rămine totuși efortul propriu ai proiectanților. focalizat spre însușirea
unei gindiri tehnice și economice
moderne și pe punerea ei in valoa
re in munca desfășurată. Aceasta
presupune eforturi stăruitoare și bine
corelate pentru cunoașterea temeini
că și promovarea unor metode de
lucru superioarei bazate pe clari
tatea obiectivelor, o coordonare mai
bună între specialități, perfecționarea
sistemului informațional, o pregăti
re de adîncă specialitate, selectarea
și asimilarea a tot ceea ce apare
nou. înaintat, pe promovarea con
secventă a spiritului novator. Altfel
spus, problema esențială pusă în
fata colectivelor de proiectanți nu
se limitează la o simplă adaptare la
nou. ci impune asumarea responsabi
lă chiar a creării noului, prin sti
mularea aptitudinilor creatoare de
care dispun toți cei care lucrează în
acest domeniu. Aceasta este rațiu
nea și adevărata împlinire in acti
vitatea de concepție.

Cristian ANTONESCU

răspunderea muncitorească

Arhitecturâ noua, modernâ, in noul centru civic al municipiului Bistrița

oamenilor muncii și cu deosebire
generației tinere, trebuie să reflec
te pregnant marile realizări obți
nute in anii de după eliberare, mai
ales in perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea, perioadă în
scrisă in istoria țării în mod legitim
ca „Epoca Nicolae Ceaușescu" ; să
înfățișeze situația grea în care se
afla țara acum 42 de ani, drumul
uriaș străbătut
de România, de
poporul român, sub conducerea
partidului comunist, pe calea pro
gresului multilateral, a făuririi ci
vilizației socialiste.
4
Numai privind atent în urmă, la
aceste realizări impresionante, cunoscind bine stadiul de la care s-a
pornit, se pot înțelege, în toată
complexitatea lor, uriașele progre
se pe care le-a înregistrat țara
noastră, cultiva sentimentul fi
resc al mindriei față de aceste
realizări, al atașamentului față de
orinduirea care le-a făcut posibile,
al hotărîrii de a le Îmbogăți prin
munca și efortul general.
Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, hotăririle Con
gresului al XlII-Iea deschid un nou
drum de muncă pentru întregul
partid și popor. Un drum de efor
turi și dăruire, de abnegație și an
gajare, la capătul căruia procesul

edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate va fi in linii
mari incheiat, urmind să pășim in
tr-o nouă etapă a construcției so
cialiste. De aceea, cultivarea spiri
tului revoluționar, de dăruire și
luptă se dovedește de cea mai
mare actualitate, marea noastră
sărbătoare națională constituind un
minunat prilej pentru stimularea
acestui spirit, pentru valorificarea
forței sale de progres.
Certitudinea că tot ceea ce
ne-am propus și ne propunem se
va realiza ne-o dă faptul că la
cirma țării se află încercatul
partid al comuniștilor, unita
tea strinsă a poporului în jurul
partidului, al
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, marele și stră
lucitul conducător al partidului și
al țării ; ne-o dă Programul știin
țific, mobilizator, elaborat de
partid privind edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate și
a comunismului în România ; ne-o
dau prețioasele calități ale comuniștiior, ale
întregului nostru
popor, dîrzenia, disciplina, angajarea, conștiința
fiecăruia că prin
munca harnică, entuziastă, unită
vom păși cu fermitate către viito
rul de aur al societății — comu
nismul.

S. Cristian

DE LA C.E.C.
Pentru sumele păstrate la C.E.C.
toți depunătorii beneficiază, pe
lin^a avantajele specifice instru
mentului de economisire utilizat,
de numeroase drepturi și avantaje
generale, printre care și păstrarea
secretului privind numele depună
torilor, ale titularilor și operațiile
efectuate.
Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe di
ferite instrumente de economisire
se dau de Casa de Economii și
Consemnațiuni numai
titularilor
depunerilor Și persoanelor împu
ternicite in acest scop de titulari.
După cum este cunoscut, Casa de
Economii și Consemnațiuni oferă
populației, pe lingă libretele de
economii nominale, și libretele de
economii „la purtător" (în care nu
se înscrie numele titularului), ca
și obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri.
Particularitatea libretului de eco
nomii „la purtător" o constituie
faptul că la efectuarea oricăror
operații depunătorii nu trebuie
să prezinte nici un act de identitate.
tn sfera principiului de bază al
asigurării secretului
operațiilor,
prezent in întreaga activitate des
fășurată de Casa de Economii și
Consemnațiuni, se înscriu toate re
glementările pe care personalul
unităților C.E.C. îl aplică și respec
tă cu strictețe.

■/

CÎTEVA CONCLUZII

Calitatea reflectă

Măreței sărbători—roadele muncii noastre eroice
(Urmare din pag. I)

în investiții: putem construi
mai repede, mai bine, mai ieftin!

întreprinderea
de
confecții din BACAU
— unitate fruntașă in
întrecerea
socialistă
pe ramură — reali
zează la ora actuală
circa 2 000 modele de
confecții pentru băr
bați, femei și copii —
de la lenjerie, jache
te și mantouri pină
la bluzoane și imper
meabile —
intr-un
mare număr de pozi
ții coloristice, cu gar
nituri și ornamente adaptate
solicitărilor
beneficiarilor din țară
și
partenerilor
de
peste hotare. Șefa atelierului de creație,
inginera Elefteria Potoroacă, ne spunea că
numai in primul se
mestru al acestui an
au fost realizate pes
te 750 de modele noi
de confecții pentru
fondul pieței și pen
tru export. în aceste
zile, maistrul Con
stantin Ghenade, îm
preună cu muncitorii
Pavel Minea, Tincuța
Loțcu, Maria Olaru,
Maria Guțu și cei
lalți oameni din ate
lierul de creație pre
gătesc o nouă colecție
deamodele de confec
ții care va fi prezen
tată la contractările
pentru primul semes
tru al anului viitor,
începind de la masa
de croit și pînă la
mărfuriambalarea
lor, oamenii de aici
au ca primă preocu
pare realizarea
de
produse de calitate
superioară, „extra" șl
„lux". Nu-i de mira
re deci că fiecare
dintre ei a devenit un
controlor de calitate
al propriilor produse

pe care le realizează.
Așa se explică faptul
că nici un produs nu
iese pe poarta fabri
cii dacă nu este de
calitate superioară. Și
este firesc să fie așa,
deoarece atit benefi
ciarii din țară, cit șl
partenerii de peste
hotare solicită con
fecții de calitate tot
mai bună. Pe de altă
parte, specificul pro
ducției din industria
confecțiilor a impus o

La Întreprinde
rea de confecții
din Bacău

re a producției și a
muncii, care asigură
un spor de produc țiemarfă în valoare de
aproape 15 milioane
lei. Inginerul Eugen
Constantinescu, de exemplu, a conceput și
realizat un robot pen
tru călcat bluzoane,
inginerul Radu Gheor
ghiu și maistrul Cor
nel Cudla au realizat
două dispozitive pen
tru capsarea pneîimatică a butonilor și aplicarea prin termolipire a emblemelor, operațiuni care se fă
ceau pînă acum manual. Âu fost aduse o
serie de îmbunătățiri
și la operațiunile de
etichetare, ambalare și
depozitare a produse
lor. Toate acestea au
contribuit Ia creșterea
productivității muncii
cu aproape 20 Ia sută
față de aceeași peri
oadă a anului trecut,
inregistrindu-se
ast
fel o depășire față de
plan a acestui indica
tor cu 10 000 Iei pe
muncitor. Ca urmare,
în perioada care a
trecut din acest an,
întreprinderea de con
fecții din Bacău și-a
îndeplinit și depășit
sarcinile de plan la
toți indicatorii. De re
marcat este faptul că
plusul de producție a
fost obținut în condi
țiile unei eficiența
sporite,
întreprinde
rea înregistrînd în
semnate economii de
materii prime, mate
riale, energie și com
bustibil.

mare mobilitate in or
ganizarea
fluxurilor
tehnologice pentru adaptarea fabricației Ia
cerințele de sezon ale
pieței. Inginera Georgeta Dascălu, direc
toarea întreprinderii,
ne-a prezentat pe larg
măsurile luate de con
ducerea unității pen
tru reamplasarea ju
dicioasă a tuturor ma
șinilor pe fluxul teh
nologic, pentru intro
ducerea unor utilaje
moderne de mare pro
ductivitate, mai ales
la operațiunile com
plexe, pentru realiza
rea cu forțe proprii a
unor dispozitive cate
reduc
volumul
de
muncă manuala, Am
reținut că, de la inceputul anului și pină
acum, au fost aplicate numeroase măsuri
Gheorqhe BALTĂ
din programul de or- ' corespondentul
ganizare și moderniza„Scinteii"

*
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul Zilei marinei Republicii Serialisle România
Mult iubite ți stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist Ro
mân,
.*•
Președintele Republicii Socialiste România,
Comandant suprem al forțelor armate,
♦

La sărbătorirea Zilei marinei Republicii Socialiste
România, intr-o deplină unitate de cuget și simțire cu
toți oamenii muncii, marinarii patriei iși indreaptă
gindurilc și sentimentele de profundă dragoste, aleasă
prețuire și înaltă apreciere spre gloriosul și eroicul
nostru partid comunist, centrul vital al intregii națiuni,
spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai strălucit fiu al poporului,
inflăcărat militant comunist și patriot, marele conducă
tor al partidului și statului nostru, eminent strateg și
ctitor al României socialiste moderne, ilustră personali
tate politică a lumii contemporane, care ați făcut din
slujirea cu nețărmurit devotament a intereselor națiunii
noastre, a cauzei socialismului și comunismului
’
- - țelul
- suprem al intregii dumneavoastră vieți și activități re
voluționare.
în acest moment festiv, noi, marinarii militari, aseme
nea tuturor ostașilor armatei noastre, aflați sub puterni
ca impresie a sărbătoririi a șase decenii și jumătate de
la făurirea Partidului Comunist Român și a 21 de ani
de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, cind,
prin voința unanimă a comuniștilor, a națiunii române,
_ați
______________
_______ __partidului
___________ Tși. _a țării, vă aducem
fost ales_______
in fruntea
prinosul recunoștinței noastre pentru grandioasele în
făptuiri realizate in cea mai rodnică epocă din multimi
lenara existență a țării, „Epoca Nicolae Ceaușescu", pen
tru tot ce ați făcut și faceți spre gloria poporului și mă
reția României socialiste.
*

Ziua marinei Republicii Socialiste
România a fost marcată prin multi
ple manifestări politico-educative și
cultural-artistice. In marile unități
și unitățile marinei militare, la case
le armatei din garnizoanele unde
există asemenea unități, la șantierele
navale, in întreprinderile și institu
țiile marinei civile au fost organiza
te adunări festive în cadrul cărora
a fost prezentată conferința „Tradi-

în pas cu puternica dezvoltare economică a țării în pe
rioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, marina
română a cunoscut realizări de prestigiu datorită pre
ocupării dumneavoastră constante pentru dezvoltarea
tuturor sectoarelor și domeniilor de activitate economico-socială și de întărire, pe această bază, a capacității
de apărare a patriei. Ne sint vii în memorie înălțătoa
rele momente prilejuite de vizitele de lucru efectuate de
dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
pe șantiere și întreprinderi de construcții navale. în uni
tăți ale marinei militare. Vă raportăm că șintem ferm
angajați in înfăptuirea neabătută a sarcinilor, indicații
lor și orientărilor pe care ni le-ați trasat pentru perfec
ționarea dotării tehnice a navelor de luptă și ridicarea
necontenită a capacității combative a unităților și ma
rilor unități dc marină.
La sărbătoarea tradițională a marinei române, exprimăm
întreaga noastră gratitudine tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant dc
largă recunoaștere mondială, pentru contribuția remar
cabilă adusă Ia înfăptuirea politicii partidului nostru, la
îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială
a patriei, la înflorirea științei, invățămintului și culturii
naționale. Ia creșterea prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.
Cinstind glorioasele tradiții de luptă ale poporului, ale
marinei românești, vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți fiii țării aflați sub
faldurile Tricolorului românesc ridicat la catarg acțio
nează neabătut, în continuare, pentru înfăptuirea la un
inalt nivel calitativ a obiectivelor stabilite dc Congresul
al XlII-lea al partidului, a sarcinilor trasate de dum
neavoastră la convocarea-bilanț a activului de bază de
comandă și de partid din armată in Directiva privind
pregătirea militară și politică a armatei in cincinalul
1986—1990, pentru a îndeplini cu răspundere comunistă
toate misiunile încredințate.

*
țiile înaintate ale marinei militare.
Dezvoltarea marinei române în cin
cinalul 1986—1990 și în perspectivă
pină in anul 2000", urmată de spec
tacole prezentate de formații artis
tice ale marinarilor participante la
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei".
Duminică, 3 august, la bordul na
velor militare și civile a fost ridi-

★

cat, intr-un cadru solemn, marele
pavoaz.
Cu prilejul Zilei marinei Re
publicii Socialiste România, Co
mandamentul marinei militare a
adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem,al Forțelor
Armate.

In toate unitățile agricole, maximă grijă
gospodărească pentru asigurarea furajelor!
CUM SE ACȚIONEAZĂ PE PLAN LOCAL PENTRU ECHILIBRAREA
BALANȚEI FURAJERE
în iarna trecută, zootehnia județu
toamnă, cuvintul de ordine este ca
lui Dolj s-a confruntat cu unele
pretutindeni să se acorde maximă
greutăți serioase din cauza lipsei de
atenție pentru stringerea, tuturor cafuraje. Tocmai de aceea, in acest an, . pitulelor de fioarea-soarelui și cote
sub directa îndrumare a comitetului
țelor de sfeclă de zahăr, a vrejuri
județean de partid, se urmărește, pe
lor de soia, a tuturor ierburilor ce
baza unui cuprinzător program de
au crescut abundent in cultura de
mâsurj. să se asigure un volum mult
cartofi și de legume. Iată, deci, un
Sporit de furaje, intr-o structură îm
ansamblu de măsuri aflate in curs
bunătățită, folosind la maximum
de desfășurare, prin a căror mate
toâte resursele existente. Programul
rializare avem garanția că in acest
prevede ca în „cămările" de iarnă
an județul Dolj iși va asigura o foar
ale fiecărei ferme zootehnice să fie
te bună bază furajeră, atit ca volum,
înmagazinate in totaj 171 600 tone de
cît și ca structură".
fin. 555 000 tone de nutrețuri sucu
Faptul că pină la data de 4 au
lente și 240 000 tone grosiere, ceea
gust au fost conservate peste 90 000
tone de fînuri (anul trecut s-a ince reprezintă cele mai mari cantități
de furaje prevăzute a se asigura ■ trat in iarnă cu o cantitate de nu
mai 44 476 tone finuri), 146 000 tone
vreodată in județ pentru iarnă. Cum
se acționează ?
*
„In urma sarcinilor stabilite de
comitetul județean de partid privind
îmbunătățirea activității in zooteh
nie. organele agricole de specialita
te au luat măsuri in primul rind
pentru
îmbunătățirea
structurii
de suculente (față de 100 000 tone
anul trecut) și 73 000 tone grosiere
plantelor de nutreț cultivate în ogor
propriu. Astfel, in acest an, lucerna
constituie un argument care confir
mă că în acest an s-au creat, intr-a
a fost extinsă cu incă 3 000 hectare,
drept urmare această cultură ocupă
devăr, condiții pentru asigurarea in
in prezent 67 la sută din suprafața
totalitate 'a cantităților de furaje
prevăzute.
de furaje in ogor propriu — ne-a
Cum se desfășoară lucrările ? Fispus, la începutul documentării noas
tre, inginerul Constantin Dumitru,
nalizarea celei de-a treia coase la
trifoliene, cosirea miriștilor, stringesecretar al comitetului județean de
partid. De asemenea, au fost cul
rea ultimelor cantități de paie și re
coltarea meiului sîfrt cele mai pre
tivate in acest an 6 000 hectare cu
sante acțiuni „la zi" în domeniul
mei, care, se știe, este o plantă ce
strîngerii furajelor. C.A.P. Ostroveni
are o perioadă scurtă de vegetație,
este una din unitățile agricole cu
de numai 62—65 zile ; meiul se con
cele mai bune rezultate în acest sens,
servă și se consumă bine, iar sămindovadă că și anul trecut și-a creat
ța o folosim pentru furajarea păsă
disponibilități de furaje. „Nu mai
rilor. Totodată, practic, toate incin
trebuie demonstrat faptul că cine
tele unităților agricole de stat și coo
peratiste. ale fermelor și complexe
are furaje îndestulătoare are și sec
lor zootehnice au fost insămințate
tor zootehnic bine dezvoltat — a ți
nut să precizeze inginerul Gheorghe
cu plante bostănoase, îndeosebi cu
Oprescu, președintele cooperativei.
dovleci din soiul Marița, care asigu
Iată de ce, paralel cu sporirea în ară o producție de 150 tone la hec
cest an cu incă 100 hectare a supra
tar. Și au fost cultivate aproape 350
feței ocupate cu furaje în ogor pro
hectare în acest an. îmbunătățirea
pajiștilor' naturale, extinderea su
priu, organizăm acțiuni de masă pri
prafețelor cultivate cu iarbă de Su
vind stringerea și depozitarea tutu
ror resurselor de furaje : fînuri de
dan, finalizarea, in aceste zile, a însărhînțării celor peste 17 000 hectare
pe digul de apărare impotriva inun
dațiilor apelor Dunării, de pe ca
cu typhon și rapiță furajeră, culturi
nalele de irigații și desecări. De ace vor fi recoltate în toamnă și răsemenea. secerăm iarba din culturile
min in vegetație și anul viitor, con
de cartofi, legume și soia. Pînă acum
stituie tot atitea direcții în care am
acționat și acționăm cu răspundere
am depozitat în furajerii peste 2 000
pentru crearea unor surse mari și
tone furaje, depășindu-nc programul
sigure de nutrețuri. La toate aces
perioadei. Practic, la încheierea cam
paniei vom depăși substanțial pla
tea trebuie adăugat că în apropiata
nul de furaje".
campanie de recoltare a culturilor de

IN JUDEȚUL DOLJ

tv
20,00 Telejurnal • In întâmpinarea
marii sărbători naționale
20.20 Actualitatea tn economie
20,35 Din marea carte a patriei.
21,00 Teatru TV (color). „Ziua cea
mare" de Ștefan Berciu. Interpre
tează : Dorel Vlșan, Teofil Vîlcu,
Ion Marinescu, Anca Pandrea,
Vistrian Roman, Cornel Dumitraș,
Daniel Tomescu, Valentin Teodosiu, Sorin Medeleni, Nicolae Călu
gărița, Mihai Dobre, Eugen Raeoți,
Dan Mitoșeru. Violeta Berbiuc,
Cristian Molfeta, George Ivănescu,
Ivan Ranja și copilul M. Mitoșeru.
Regia artistică : Nae Cosmescu
31,50 Telejurnal

MUREȘ. Sub genericul : „42 de
ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23
August 1944“, in întreprinderi și
-instituții, case de.cultură, cluburi,
muzee și unități cinematografice
de pe cuprinsul județului se des
fășoară expuneri, dezbateri, seri
omagiale. Participant — istorici,
muzeografi, cercetători și activiști
de partid — relevă importanta ac
tului istoric dc la 23 August pen
tru dezvoltarea socialistă a patriei.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 5 august, ora 21—8 august,
ora 21. In țară : Vremea va fi căl
duroasă, îndeosebi în primele zile. Ce
rul va fi vafiabil, cu înnorări mai
accentuate in partea a doua a interva
lului. începind din vestul țării, unde
vor cădea averse locale de ploaie în
soțite și de descărcări electrice și,
izolat, de grindină. Pe alocuri, cantitâțile de apă pot depăși 15 litri pe
metrul pătrat în 24 de ore. In cele
lalte regiuni, aversele vor fi izolate în

Manifestările sint urmate de orga
nizarea unor expoziții de artă plas
tică și spectacole artistice. (Gheorghe Giurgiu).

GORJ. în cadrul manifestărilor
dedicate zilei de 23 August, la mu
zeul județean din Tîrgu Jiu a fost
deschisă o expoziție de pictură și
grafică. Sint reunite cele mai bune
lucrări semnate de membri ai cercu
lui de arte plastice „Paleta" din
orașul Lupeni. Artiștii amatori din
cunoscuta zonă minieră abordează

Este de notat, ca un fapt pozitiv,
măsura întreprinsă la indicația co
mitetului județean de partid ca pen
tru economisirea combustibilului ma
joritatea furajelor să fie strînse nu
mai cu forțe manuale, folosindu-se
cu randament maxim toate atelajele
cooperatorilor și .cele ale unităților
agricole. în timpul documentării
noastre la C.A.P. Ostroveni, aproape
100 atelaje, coordonate direct de pre
ședintele unității, transportau fin și
paie ia bazele furajere. „Fiecare atela.i are programat zilnic minimum
5 transporturi. în fiecare seară ra
portăm la primărie câte atelaje au
fost la lucru, cu cit am depășit pro
gramul zilnic și cît combustibil am
economisit", ne spunea Constantin
Radu, responsabilul bazei furajere
din această unitate.
O activitate rodnică am intilnit și
' pe ogoarele unităților agricole din
Bechet, Lișteava și in cele din con
siliile agroindustriale Șimnic, Bîrca,
Filiași, Moțăței, Perișor, Segarcea,
Câtane și Plenița. Se poate aprecia
că, pină în prezent, în strin
gerea și depozitarea furajelor s-a
acumulat o bună experiență, care
poate fi amplificată și. mâi ales, ge
neralizată în toate unitățile agricole
și fermele zootehnice din județ. Această apreciere a fost reliefată de
inginerul Paul Puținelu, responsa
bilul bazei furajere pe județ, care,
printre altele, afirma că în unele
unități agricole se prelungește prea
mult durata coaselor la trifoliene. de
la 15—20 <le zile la peste 30 de zile,
fapt ce a făcut ca să întîrzie înche
ierea coasei a treia, cind se putea
foarte bine să fie in plină desfășu
rare coasa a patra. Din controalele
efectuate pe teren de specialiștii or
ganelor agricole județene a rezultat
și un alt aspect care trebuie avut in
vedere pentru îmbunătățirea activită
ții în cdntinuare. Anume, nu peste tot
sint puse la lucru toate animale
le de tracțiune care există la această dată in unitățile agricole. Or,
dincolo de faptul că prin folosirea
tuturor atelajelor se realizează o
mare economie de combustibil, uti
lizarea lor constituie o cerință ma
joră pentru transportul și depozita
rea cit mai urgentă în parcurile de
furaje a tuturor resurselor de nu
trețuri aflate incă pe cîmp.

Nicolae BABAlAU
corespondentul „Scinteii

special in cursul după-amiezelor, Vintul va sufla slab pînă la moderat, cu
unele intensificări Sn zona de munte.
Temperaturile minime, nocturne, vor
fi cuprinse între 12 și 22 de grade,
iar cele maxime, diurne, vor înregistra
o scădere spre sfîrșltul intervalului și
vor fi cuprinse între 23 șl 33 de grade,
mai ridicate la început, tn București :
Vremea va fi călduroasă mai ales la
începutul intervalului. Cerul va fi mal
mult senin la început, apoi va deveni
variabil, favorabil aversei de ploaie în
cursul după-amiezelor. Viatul va sufla
slab pină la moderat. Temperaturile
minime, nocturne, vor fi cuprinse între
18 și 21 de grade, iar cele maxime,
diurne, vor oscila între 29 și 32 de
grade.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

OLT. In organizarea Consiliului
județean Olt al educației politice
și culturii socialiste, în aceste zile

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului saotomez, al guvernului și al meu personal mul
țumesc sincer pentru amabilul mesăj de felicitare adresat cu ocazia Săr
bătorii naționale a țării mele.
Cu inaltă și frățească considerație,
,
_ .

MANUEL PINTO DA COSTA

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Democrate
Sao Tome și Principe

de participanții la Plenara comună a Consiliului Național
pentru Educație Fizică și Sport și a Comitetului Olimpic
Român
7

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

✓

Participant» la plenară vă transmit cele mai alese sentimente de dra
goste. inaltă recunoștință și profund devotament pentru rodnica și pilduitoarea activitate pe care o desfășurări in slujba și pentru cauza poporului,
a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
Vă raportăm că în acest an s-au bucurat de un succes deplin manifestă
rile dedicate gloriosului jubileu al Partidului Comunist Român. Sub condu
cerea și cu sprijinul nemijlocit al organelor și organizațiilor de partid, in
1986 au fost obținute o serie de rezultate valoroase in sportul de masă și dc
performanță.
Hotărîrea Comitetului Internațional Olimpic privind includerea comper
tiției naționale românești „Daciada" între cele mai mari manifestări sporti
ve din lume constituie un omagiu adus dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general, care, acum 10 ani, ați pus bazele creării,
prin „Daciada", a unei adevărate Olimpiade a sportului românesc.
Sînlem conștienți că trebuie să depunem eforturi stăruitoare, să desfă
șurăm o muncă susținută pentru dezvoltarea in continuare a activității de
educație fizică și sport, pentru cuprinderea Întregului tineret în mișcarea
sportivă, pentru ca sportul românesc să se afirme ia un nivel tot mai inalt.
Dorim ca, prin întreaga noastră muncă, prin succesele sportivilor români
— se arată in telegramă — să răspundem grijii permanente pe care dum
neavoastră o acordați activității de educație fizică și sport.
Puternic mobilizați de strălucitele dumneavoastră inițiative de pace,
colaborare și înțelegere intre popoare, vă asigurăm că vom acționa neabătut
pentru ca tricolorul scump al patriei noastre socialiste să fluture pe cel mai
înalt catarg al marilor întreceri internaționale, iar sportivii români să fie
adevărați mesageri ai păcii și prieteniei între națiunile lumii, dovedindu-ne astfel demni de acești ani de aur in care trăim și muncim și pe
care, cu legitimă mindrie patriotică, ii numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".
★
*
crete pentru îmbunătățirea activită
Luni s-au desfășurat lucrările Ple
ții în acest dompniu.
narei comune a Consiliului Național
pentru Educație Fizică și Sport și a
Intr-o atmosferă entuziastă, de
puternică angajare .patriotică, parti
Comitetului Olimpic Român. A fost
cipant» la plenară au adresat o tele
analizat stadiul îndeplinirii sarcini
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu.
lor din programul de dezvoltare a
secretar general al Partidului Co
activității de educație fizică și sport,
munist Român, președintele Repu
precum și direcțiile de acțiune pînă
blicii Socialiste România.
în 1990, adoptindu-se măsuri con-

Cînd inițiativa creatoare
devine „indicator de plan“
(întrebare pentru ing. Ștefan
Aramă: — După dv„ care sint
principalele piedici in calea iniția
— Deci ați adăugat patru mili
tivei creatoare? — Lipsa spiri
metri și ?...
— Și, la ora 22,30, cînd am
tului de echipă, deci individualis
mul. Lipsa de răbdare în a asculta
făcut prima Încercare, eram în al
și promova, păreri. Lipsa de răb
nouălea cer.
dare în a avea... răbdare pentru
— Reușită ?
,
finalizarea exemplară a unei idei,
— In sfirșit, da. A doua zî, ia
pentru fructificarea ei la maxi
directorul general : „Ce a avut
motorul numărul 3, pină la urmă ?“
mum, — Uzina, cercetarea de aici
trăiesc, simt ritmurile dezvoltării
,.N-a avut... patru milimetri". ..Des
intensive, obiectiv pe care îl ridică
tul să ne scoată la toți peri albi".
acest cincinal ? — Fiecare a— Dacă ar fi să trageți linie și
vem
sentimentul
că ni
se
să scoateți morala din acest epi
„forțează mina" spre noi per
sod, cum ați formula-o ?
formanțe. Sînt. încă multe de
— Că, în astfel de împrejurări,
făcut pe acest drum, iată ideea de
totul este important. Că inițiativa
la care se pornește. Și ca înzes
nu trebuie să trăiască absolut
nici o clipă de blocaj. Că fiecare
trare tehnică, și ca optică, și ca
anvergură a acțiunii menite să
'are dreptul și datoria la inițiativă.
Adaugă Fanel Burtea ,1a argumen
deschidă porțile inițiativei)...
-- Imperativele prezentului? con
tele lui Gheorghe Stoica : — Grija
noastră, aici, este de a forma oa
tinuă. fără să știe gîndurile mai
sus înfățișate, inginerul Gheorghe
meni care să gîndească. Să gînStoica. Restructurăm fluxurile de
dească astfel îneît să caute singuri
fabricație, reconsiderăm zestrea
soluții, să propună căi de rezol
vare. Și asta se poate numai gintehnică, tehnologiile moderne pe
dind, ieșind din..’, formule. încercare le vrem și mai competitive.
Dar mai ales acționăm pentru un
cîrid noi formule. Rolul imens, al
inițiativei în rezolvarea tuturor
ridicat nivel profesional, pentru
problemelor de muncă si dc viață
promovarea unei gîndiri eliberate
a fost din nou subliniat de to
de, prejudecăți, aptă de inițiativă.
varășul Nicolae Ceaușescu la ple
Unii obișnuiau să spună : „Greu 1
nara Comitetului Central al parti
Greu a fost începutul, Cucerirea
dului. Tocmai de aceea — și
treptei". Nu, nu exprimă realitatea
avînd în vedere exigențele ofen
aceste cuvinte. Greu e de acum
sivei modernizării prin care trace
și fabrica noastră, avînd în vedere ' încolo. Treapta pe care ne aflăm
și mentalitățile cu care ne mai
trebuie lăsată in urmă. Alte trep
confruntăm. în această ordine de
te trebuie cucerite și, se știe, cu
idei — comitetul de partid inițiază
cît urci mai sus, cu atît e mai
permanent acțiuni politice in mă
greu. Dar și priveliștea viitorului,
sură să stimuleze, gustul pentru
cu care ești răsplătit, este neîn
nou. să promoveze inițiativa va
chipuit mai frumoasă.
loroasă.

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
că facem ? Vă luați după
vorbe ? Vă spun că am fă
cut anul ăsta niște repara
ții cu totul deosebite...
— ihm... Să nu mă iau
după vorbe... Dar astea ce
sint ?
— Fapte. Veniți să ve
deți.
Mic amănunt din viața
inginerului Bartha : a lu
crat mai mulți ani in pro
ducție. Apoi într-o institu
ție din București (tot in
legătură
cu agricultura).
Muncă de birou. „Veneam
acasă la-ora 16,00 — spune
el. Mă așezam pe marginea
patului și mă întrebam ce
lucru
concret
am făcut
azi. «Nu-i locul meu aici!»
îmi spuneam. Și îndată ce
s-a ivit prilejul am venit
încoace. E greu, dar ce
mult îmi place ! Mă urmă
rește și aici ideea că nu
sint atît de util pe cit aș
vrea. Am trei unități pu
ternice : Gurbănești, Frăsinet, Argova... Aș vrea să
fim și noi, S.M.A.-ul, pe
măsura lor. Și-o să fim !“.
Seara, la 19,30, ca in fie
care vineri, ședință lărgită
a consiliului de conducere.
Participă toți șefii de fer
me, de sectoare, adjunct»
lor, ca și alții, toți care au
de lămurit o problema..
Sînt în sala pe care am
descris-o la incepuf, apro
ximativ patruzeci de băr
bați și femei. Majoritatea
țărani.
Ședința
aceasta,
dacă aș fi înregistrat-o si
transcris-o cuvînt cu cuvînt, ar fi fost o excelentă materie pentru un film
document...

Se începe cu raportul
șefilor de fermă. în ordine
numerică. Vorbește
ing.
Emil Hanganu, șeful fer
mei vegetale nr. 1. Tînărul
a venit in cooperativă astătoamnă împreună cu alți
doi stagiari, intre care si
soția sa. Acum citeva mi
nute mă întorsesem cu el
din cîmp. Și ii vorbisem
președintelui, Ia întoarcere,
despre neîncrederea băia
tului în... cele 20 de tone
de porumb la hectar. Emil

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a primit din
partea primului ministru al Guver
nului Republicii Franceze, Jacques
Chirac, o telegramă prin care îi

Hanganu iși expune rapor
tul. Sec, exact. Președintele
se adresează apoi unuia
dintre foștii brigadieri :
— Ia spune dumneata cit
porumb ai făcut, în ’82, pe
tarlaua aceea, de la Valea
Plesnei...
— Cind, în '82 ?... A, da.
îmi aduc aminte... Păi... am
tot cărat pină in decem
brie... Peste 20 de tone s-a
făcut...
— într-o viață de om ai
aflat dumneata cît poate să
producă pămîntul ăsta ?
— Odată am crezut că
știu...
— Vezi, tinere ? Vezi că
se poate ? Ești prea nou
aici, nu ne cunoști... O să
mergem mi ine împreună să
vedem cum păstrăm ce am
obținut in dezvoltarea plan
telor... Și să vorbim con-

FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Adunarea de la întreprinderea agricola de stat
întreprinderii agricole de stat Balaciu, județul Ialomița, distinsă cu
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste", i-au fost decernate, luni,
in cadrul adunării generale a repre
zentanților oamenilor muncii, „Stea
gul Roșu" și „Diploma de onoare"
ale Consiliului Central al Uniunii
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, pentru ocuparea locului I pe
țară în întrecerea socialistă pe anul
1985.
Participanții la adunare au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, o telegramă, in
care se spune :
înaltele distincții acordate unității
sint rodul aplicării în viață a În
demnurilor
dumneavoastră, mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de a face tot
mai bogată în recolte strămoșeasca
noastră glie. Sintem bucuroși să vă
raportăm, se spune in telegramă, că,

a avut loc, în orașul Balș, o fru
moasă manifestare cultural-artistică. Este vorba de concursul jude
țean de muzică ușoară și folk ini
țiat sub genericul „Voci tinere ’86".
Manifestarea, desfășurată in ca
drul Festivalului național „Cînta
rea României", a cuprins, în etape-

Luni, președintele Marii Adunări
Naționale, Nicolae Giosan, a primit
pe John Page, membru al Camerei
Comunelor din parlamentul Marii
Britanii, membr.u al Adunării Par
lamentare a Consiliului Europei,
care, la invitația Grupului român din

Uniunea Interparlamentară, face o
vizită in țara noastră.
Oaspetele a avut, în aceeași zi, în
trevederi cu Ilie Văduva, ministrul
afacerilor externe, precum și la Con
siliul Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, la alte
instituții centrale.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚIE. Proba feminină de
100 m liber din cadrul Jocurilor bal
canice de natație de la Sofia a fost
ciștigată de recordmena mondială
Tamara Costache (România) in 56”
53/100, urmată de Luminița Dobrescu — 57”96/100 și Eva Paraskevopolos
(Grecia) — 58”53/100. Noemi Lung
(România) a terminat învingătoare
la 200 m mixt — cu 2’16”19/100. In
cîasâmentul feminip, pe echipe,
România s-a situat pe locul intii —'
cu 216 puncte, urmată de Bulgaria
— 183 puncte, Grecia — 116 puncte.
Sportivii români, care au dominat
actuala ediție a Balcaniadei, au ocu
pat locul intii și în clasamentul com
binat masculih-feminin — cu 359
puncte, locul secund fiind ocupat de
Bulgaria — cu 356 puncte.

HALTERE. în sala Rapid din Ca
pitală au luat sfirșit duminică în
trecerile Balcaniadei de haltere pen
tru juniori, competiție în cadrul că
reia sportivii români au cucerit în
total 14 medalii de aur. La categoria
67,5 kg, halterofilul român Liviu
’Muntean s-a situat pe primul loc
atit la total, cu 297,5 kg, cit și la
stilurile „smuls" — 132,5 kg și „arun
cat" — 165 kg, toate cele trei rezul
tate reprezentînd noi recorduri bal
canice. Pe primul loc, cu trei meda
lii de aup, s-a situat și un alt re

șoara Hanganu... Raportul.
Apoi „amănuntele" nera
portate dar pe care pre
ședintele le cunoaște pînă
la ultimele detalii... De
unde ? Cind ?... Unde anu
me e un petic de pămînt
pe care ceva nu este în
ordine. Ea știe? Dacă da,
ce crede că e de făcut...
Și să se facă !...
Și tot astfel timp de trei
ore. Pe fiecare fermă și
colț de fermă, pe fiecare,
totul în cele mai mici amănunte se raportează, se
lămurește, se discută, se
programează...
Sint zeci și zeci de pro
bleme, zeci și zeci de mici
primejdii ce se cer, toate,
pină la
una, prevenite,
înlăturate... Sint zeci și
zeci de lucruri ce sa cer
asigurate pentru
campa-

COVASNA. Duminică a avut loc
in pitorescul decor al Văii Zinelor
din apropierea stațiunii Covasna
Nedeea mocănească. înscrisă în
calendarul Festivalului
național
„Cîntarea României", manifestarea
s-a bucurat de o deosebită a’pre-

aplicind cu rigurozitate orientările
și indicațiile dumneavoastră, am
realizat an de an producții tot mai
mari, ceea ce ne-a permis să livrăm
la fondul centralizat al statului can
tități suplimentare de produse și să
sporim beneficiile realizate peste
plan.
în prezent, oamenii muncii din
unitatea noastră acționează pentru
întreținerea culturilor duble și pre
gătirea exemplară a campaniei de
toamnă, hi vederea îndeplinirii și
depășirii angajamentelor asumate pc
acest an.
Conștienți că rezervele de care dis
pune unitatea noastră pot fi valorifi
cate superior, vă asigurăm că nu
vom precupeți nici un efort pen
tru a îndeplini in cele mai bune con
diții sarcinile ce ne revin din do
cumentele celui de-al XlII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,
răspunzind prin noi fapte de muncă
prețuirii de care ne-am bucurat.

Cronica zilei

creț despre cele 20 de tone.
Pină atunci spune-mi alt
ceva... De ce la Valea Ples
nei nu se gătește mîncare
la grădinița de copii...
— Eu am dat dispoziție
să se gătească.
— Nu-i de ajuns... Să și
controlezi !
— Am avut, atitea de fă
cut in eimp !...
— Trebuie să-ți faci timp
pentru toate. Mai ales pentru oameni...
Ferma nr. 2... Ing. Ani-

le orășenești, municipală și jude
țeană, numeroși soliști și formații
de muzică ușoară, bucurîndu-se de
un frumos succes în rindul tine
retului, al tuturor participanților.
(Mihai Grigoroșcuță).

adresează vii mulțumiri pentru me
sajul trimis cu ocazia Zilei națio
nale franceze. Cu acest prilej, se
exprimă dorința ca raporturile tra
diționale de prietenie dintre Româ
nia și Franța să se dezvolte și in
viitor.

DISTINCȚII DECERNATE UNITĂȚILOR

Ca să afli cît poate
să producă pămîntul

CARNET CULTURAL
zeu talent și originalitate diverse ge
nuri plastice care redau în imagini
expresive secvențe din realitatea
cotidiană. (Dumitru Prună).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMA ADRESATĂ

niile agricole. Sint zeci și
sute de amănunte, pentru
fiecare sector, pentru miine, pentru toată săptămina viitoare și chiar pentru
anii, viitori...
Am sentimentul că parti
cip la o ședință de stat
major in care hărțile și ac
țiunile unei vaste ofensive
se lămuresc, se discută, se
stabilesc și devin lege pen
tru marea și continua bă
tălie a producțiilor acestui
pămînt...
Inginerul constructor al
cooperativei, Vasile Tuțuianu, aflat aici de cîțiva ani
buni, implicat teribil în tot
acest angrenaj, îneîntat de
ce face, de ce-i este dat
aici să trăiască, îmi vorbea
pe ton de confesiune :
— Vă spun, aici am găsit
ceva ce și-ar dori oricine :
o cheie a fericirii omului
de a se exprima prin munca lui...
L-am bănuit la început
de... prea mari și prețioase
cuvinte. Apoi, la sfîrșitul
zilei și, mai ales, la sfîrși
tul acelei ședințe, am înțe
les că ele exprimau un sen
timent
generalizat
aici.
Trebuia sa vezi cu cîtă se
riozitate, cu ce demnitate
și bucurie erau antrenați
acești țărani în abordarea
misiunii lor, ca să înțelegi
că cele spuse de tînărul
inginer (orășean de origi
ne) nu erau vorbe în vînt..
O zi de lucru care a în
ceput la 5,30 și s-a încheiat
la 22,30... Mi s-a părut, to
tuși, scurtă. Vremea trece
repede cînd este încărcată
cu treburi. Atunci timpul
pare puțin, ziua
pare
scurta

ciere atit din partea localnicilor, cit
și a miilor de turiști aflați în stațiune pentru odihnă și tratament.
(Constantin Timaru).
GALATL La casa de cultură a
științei și tehnicii pentru tineret
s-a deschis o expoziție de pictură
și sculptură, înscrisă în cadrul Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei". Expoziția, care se bucură de
un interes deosebit, cuprinde crea
ții ale tinerilor artiști amatori gălățeni. (Ștefan Dimitriu).

prezentant al țării noastre, Andrei
Socaci, în limitele categoriei 75 kg
— 320 kg (145 kg plus 175 kg).

GIMNASTICA, La concursul pe aparate al „Turneului Prietenia" la
gimnastică, desfășurat în localitatea
Cottbus (R.D. Germană), competiție
rezervată juniorilor și
junioarelor
din țările socialiste, gimnaștli ro
mâni au avut o comportare remar
cabilă, cucerind, in întrecerile mas
culine, două medalii de aur și una dă;
bronz. Pe prima treaptă a podiu
mului de premiere au urcat Marian
Stoican, învingător la sărituri, cu
19,525 puncte, înaintea sovieticului
Novikov și a bulgarului Aleksov —
19,30 puncte fiecare, precum și Flo
rin Gheorghe, Ia inele, cu un total
de 19,70 puncte. La acest aparat, în
trecerea a fost deosebit de echili
brată, alături de reprezentantul nos
tru situindu-se pe primul loc alți trei
sportivi : MilbradU (R.D. Germană),
Șcepoșkin (U.R.S.S.) și Hristov (Bul
garia). La sol, medalia de bronz a
revenit lui Nicolae Bejenaru, cu 19,40
puncte.
SPORTURI TEHNICO-APLICATI
VE. La Iași s-a desfășurat cea de-a
VH-a ediție a Festivalului sporturi
lor tehnico-aplicatlve, manifestare
organizată de Comitetul Central al
Uniunii Tineretului Comunist. La ac
tuala ediție au participat peste 1 500
de concurenți din toate județele țârii
și din municipiul București. Timp de
trei zile au avut loc întreceri la pro
bele de tir. judo, orientare turistică,
aeromodelism, rachetomodelism, navomodelism, automobilism, radiogo
niometric și carting, participanții demonstrînd prin rezultatele obținute
o creștere valorică față de anii pre
cedent» expresie a preocupărilor
pentru formarea unor calități deose
bite specifice bunilor constructori și
apărători ai patriei socialiste.
In cadrul festivității de premiere,
echipa județului lași a primit tro
feul transmisibil al festivalului pen
tru ocuparea locului intii la actuala
ediție. Pe următoarele locuri s-au
clasat echipele județelor Teleorman,
Dimbovița, Buzău, Dolj și Galați.
RUGBI. A inceput o nouă ediție a
Campionatului republican de rugbi,
în prima etapă înregistrîndu-se citeva rezultate disproporționate, care
oglindesc diferențe foarte mari valo
rice intre formațiile aceluiași cam
pionat. Astfel, în seria I : Steaua
București — T.C. Ind. Constanța
79—7 ; iar în seria a II-a : Dinamo
București — Mașini Grele București
90—0 și Farul Constanța — Gloria
P.T.T. Arad 44—0.
Următoarea etapă se va disputa în
ziua de 24 august.
CICLISM. „Cupa Voința" — com
petiție ciclistă internațională, orga
nizată de UCECOM și clubul sportiv
Voința, aflată anul acesta la cea de-a
XXX-a ediție — se va desfășura in
perioada 25—28 august, în 5 etape,
pe un traseu situat la Ploiești și in
imprejurimi.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO DIN 3 AUGUST? 1986
FAZA I
EXTRAGEREA I : 68 72 21 76 60
35 24 57 70 26 46 14
EXTRAGEREA a II-a : 38 54 64 85
34 15 78 29 43 66 17 69
EXTRAGEREA a III-a : 78 47 29
2 89 57 55 59 44 38 42 83
EXTRAGEREA a IV-a : I58 39 90 5
62 37 34 41 86 40 19 4

FAZA a II-a
EXTRAGEREA a V-a : 34 63 52
42 2 86
EXTRAGEREA a Vl-a : 11 32 44
24 7 81
EXTRAGEREA a Vil-a : 26 85 8
13 39 38
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în pregătirea Congresului mondial consacrat
Anului Internațional al Păcii
COPENHAGA. — La Copenhaga
s-a deschis ședința Comitetului in
ternațional pregătitor al Congresu
lui mondial consacrat Anului In
ternațional al Păcii, care va avea
loc în capitala daneza în luna oc
tombrie. Participa peste 50 de re-
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prezentanți ai unor organizații in
ternaționale neguvernamentale, ai
comitetelor naționale pregătitoare ț
și ai unor mișcări antirăzboinice
• din diferite țări. Vor fi examinate
îndeosebi aspecte legate de agen
ț
da viitorului congres mondial.

ABU DHABI (Agerpres). — Col.
Masouya Ould Sidi Ahmed Taya,
președintele Comitetului Militar de
Salvare Națională, șef al statului
Republica Islamică Mauritania, a
subliniat, într-un interviu acordat
ziarului „Al-Wehda" din’ Emiratele

„Să fie lichidai pericolul unei catastrofe nucleare 1"

ATENA. — La viitoarea întîlnire
a șefilor de stat sau de guvern din
cele șase state semnatare ale „De
* clarației de la Delhi" — Argentina,
Grecia, India, Mexic, Suedia și
Tanzania — va fi abordată proble
ma lichidării pericolului unei ca
* tastrofe nucleare — a declarat pri
mul ministru al Greciei, Andreas
Papandreu. într-un interviu acor
dat Agenției A.N.A., premierul gu
vernului de la Atena a subliniat,
înaintea plecării sale spre Mexic
— unde la 6 august va avea loc întîlnirea „celor șase" —, că rămine
deosebit de actual apelul lansat la
Delhi către toate puterile nucleare
de a înceta experiențele cu arma
atomică, producerea și amplasarea
* de asemenea arme.

j
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BUENOS AIRES. — Viitoarea întîlnire a șefilor de stat și de gu
vern din țările semnatare ale „De
clarației de la Delhi" are o semni
ficație deosebită — a declarat pre
ședintele Argentinei, Râul Alfonsin. într-un interviu acordat agen
ției mexicane Notimex, șeful sta
tului argentinian a subliniat că cele
șase state — Argentina, _ Grecia,
India, Mexic, Suedia și Tanzania
— se bucură de sprijinul, larg al
tuturor țărilor din America Latină,
Preocuparea
centrală a „celor
șase", a arătat președintele Âlfonsin, constă în înfăptuirea măsuri
lor ce ar favoriza consolidarea pă
cii in lumea întreagă, cu prioritate
apărarea ..dreptului la viață", drep
tul fundamental al omului, elimi
narea pericolului unei catastrofe
nucleare.
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DELHI. — în capitala Indiei s-au
încheiat lucrările seminarului in
ternațional consacrat marcării a 25
de ani de la crearea Mișcării de
nealiniere. Participanții au evi
dențiat rolul important ce revine
acestei mișcări in mobilizarea tu
turor forțelor pentru consolidarea

t
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1n orașul Nagasaki a avut loc
congresul constitutiv al „Asociației
hibakushi celei de-a doua genera
tiv". nouă organizație antirăzboinică
din care fac parte descendența
supraviețuitorilor bombardamente
lor atomice de la Hiroshima și
Nagasaki, de acum 41 de ani. „Do
rim să ne alăturăm mișcării pentru
ț pace și ininotrivă periColiilul nui clear. noi, tei care nu am cunoscut

v:

plan intern prioritară va fi aplica
rea unui program de austeritate
vizind reducerea deficitului bugetar
al tării de la 7.2 la sută anul acesta
și 8 la sută anul viitor, la 5,25 la
sută in 1990. De asemenea, guvernul
Lubbers..își propune reducerea nu
mărului șomerilor de la 700 000 în
prezent (ceea ce reprezintă 14.8 la
sută din forța de muncă a țării) la
500 000 la sfîrșitul mandatului.

U.R.S.S.:

WASHINGTON (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua; Da
niel Ortega Saavedra, și-a exprimat
dorința de a negocia un tratat de
pace cu Statele Unite — informea
ză agențiile U.P.I. .și France Presse.
Intr-o alocuțiune rostită la Chicago,
șeful stalului nicaraguan a arătat că
intenționează să propună în curind
guvernului american un plan vizind
încheierea unui tratat de pace și
prietenie intre cele două țări, pre
cum și invitarea președintelui Ronald Reagan in Nicaragua, Președin
tele Ortega a criticat, totodată, spri
jinul
acordat de
Administrația
S.U.A. forțelor contrarevoluționare
antisandiniste și s-a pronunțat pen
tru relansarea negocierilor de pace
întreprinse de »,Grupul de la Contadora", precum și in favoarea in
stituirii unei zone demilitarizate in
America Centrală.

Amplu program în construcția de locuințe
„Un apartament separat pentru
fiecare familie" — acesta este țe
lul definit de documentele Con
gresului al XXVlI-lea al P.C.U.S.
in domeniul construcției de locuin
țe. Pină la sfîrșitul secolului, in
Uniunea Sovietică urmează să se
construiască aproximativ două mi
liarde metri pătr "i de suprafață
locativă sau circa 40 milioane de
case și apartamente individuale,
ceea ce înseamnă cu 8 milioane
mai mult decit in perioada de 15
ani anterioară. După părerea spe
cialiștilor — scrie agenția
„Novosti" — acest surplus de suprafa
ță locativă va crea condiții pentru
ca primirea unei locuințe noi să nu

MANAGUA 4 (Agerpres) — într-o
declarație publicată in cotidianul
„La Barricada". ministrul adjunct al
apărării al Republicii Nicaragua,
Joaquin Cuadra, a arătat că forțele
armate sandiniste au provocat o „infringere strategică" grupărilor con
trarevoluționare
nicaraguane,
și
aceasta in pofida ajutorului tot mai
mare acordat de Statele Unite, re
latează agenția
United Press In
ternational. In primele șase luni ale
anului, a precizat Cuadra, au fost
uciși sau răniți 2 745 de contrare
voluționari, adepți ai fostului dicta
tor Somoza, iar 300 din aceștia au
fost luați prizonieri.

ț

ale
bombardamentelor
atomice
americane. La 6 august, data co
memorării bombardamentului atomic de la Hiroshima, coloana de
alergători va sosi in acest oraș,
unde vor participa la acțiunile
comemorative. Prezența maratoniștilor în orașul Nagasaki vd avea
loc la 9 august, data celui de-al
doilea bombardament atomic din
istoria omenirii.

Un nou complex industrial
în orașul Radomir e intrat în
exploatare o mare și modernă uni
tate a industriei grele bulgare — o
uzină producătoare de mașini,
utilaje și echipamente industriale,
care^ cuprinde la această oră o
oțelărie, o secție de forje și prese,
o uzină mecanică și de asamblare,
un complex de sudură și alte uni
tăți.
La Radomir se vor putea produce
piese turnate de pînă la 180 da
tone, în timp ce posibilitățile de
care dispunea pin,ă în prezent in

;
'
i
’
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grozăviile exploziilor atomice, dar \
ale căror urmări le simțim și
acum"' — a declarat la congres
unul dintre
organizatorii aces
tei asociații — Hidaki Tzitikawa.
Anual, aproximativ 6 000 de japo
nezi, inclusiv copiii celor care au .
supraviețuit bombardamentelor a- ’
tontice de la Hiroshima și Naga-i
saki, își pierd, viața ca urmare a
maladiei de iradiere.
’

rea de a Înăbuși mișcările antîapartheid ale populației africane.
WASHINGTON 4 (Agerpres) — Li
derii unor organizații obștești din
S.U.A. au adresat un apel Senatu
lui Congresului american prin care
se cere instituirea de sancțiuni eco
nomice față de regimul minoritar
rasist din R.S.A. Vremea gesturilor
„simbolice" a trecut, se spune ' în
apel. Congresul S.U.A. trebuie săadopt/; măsuri eficiente fată de au
toritățile rasiste de Ia Pretoria.
Printre semnatarii apelului se nu
mără și soția fostului lider al popu
lației de culoare din S.U.A., Martin
Luther King, precum și președin
tele Uniunii sindicale a lucrătorilor
din Industria metalurgică, președin
ta Organizației naționale a femeilor
din S.U.A.

ÎNȚELEGERE. Agenția T.A.S.S.
transmite că, potrivit înțelegerii
I survenite, in zilele de 19 și 20 sep
tembrie va avea loc la Washington
Io întîlnire între ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.,
Eduard
Sevardnadze, și secretarul de stat
: al S.U.A., George Shultz.
LA MOSCOVA, în cadrul unei
conferințe de presă, directorul DiIrecției pentru informații a M.A.-E.
al U.R.S.S., Ghennadi Gherasimov,
a anunțat că vor avea loc contacte
. intre
serviciile
consulare
ale'
U.R.S.S. și Israel, relatează agenția
I T.A.S.S. Acestea se vor. referi strict
la probleme consulare și nu au un
| caracter politic, a informat purtă
torul de cuvînt sovietic, precizînd
că poziția Uniunii Sovietice față de
. Israel cămine neschimbată.
MITING. într-o alocuțiune rosti
tă la un miting in apropierea oraI șului Porto, Alvato Cunhal, secre
tar general al Partidului Comunist
11 Portughez, a subliniat importanța
întăririi unității tuturor forțelor
democratice din 'țară in lupta îm
potriva ofensivei marelui capital.
Alvaro Cunhal s-a pronunțat pen
tru formarea unui nou guvern de
mocratic -- cu participarea P.C.
Portughez —, capabil să soluțione
ze ansamblul problemelor socialeconomlce cu care se confruntă
țara.
DESEMNARE.
Pentru
prima
oară, în noua juntă — organul executiv al puterii din orașul ita
lian Santa Sofia, regiunea Emilia
Romagna, au intrat reprezentanții
principalelor formațiuni politice
italiene — Partidul Comunist și
Partidul Creștin-Democrat. Prima
rul acestui oraș a fost desemnat
Enzo Balboneze, reprezentant al
P.C. Italian.
CONLUCRARE. La Dhaka se
desfășoară lucrările unei reuniuni
a Comitetului tehnic al Centrului
de coordonare a dezvoltării rura
le în Asia și Pacific — CTRDAP.
Participanții discută aspecte ale
conlucrării în dezvoltarea zonelor

rurale,' ale extinderii schimbului de
informații in acest domeniu. Ală
turi de delegațiile celor 11 țări
membre, participă reprezentanți ai
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură
(F.A.O.). CIRDAP, instituție interguvernamentală. a lost creat in
capitala R.P. Bangladesh.
' SONDAJE DE OPINIE. Potrivit
unui ultim sondaj de opinie efec
tuat de institutul „Marplan" și pu
blicat de săptămânalul „Sunday
Today", Partidul Laburist depășește
cu 10 procente Partidul Conserva
tor, de guvernământ, in preferințele
alegătorilor britanici. Față de un
sondaj similar efectuai în urmă cu
o lună Partidul Laburist a ciștigat
3 procente. Partidul Conservator a
pierdut 1 la sută din preferințele
exprimate, iar alianța, dintre parti
dele Liberal, și Social-Democrat a
pierdui, de ăsemenea, 1.5 la sută —
transmite agenția France Presse.

REZULTATELE
ALEGERILOR
DIN MALAYEZIA. Potrivit re
zultatelor definitive ale alegerilor
generale din Malayezia, ,Frontul
Național condus de premierul Mahatir Mohamad a obținut 148 de
mandate, din totalul celor 177 ale
forului legislativ, asigurîndu-și ast
fel un nou mandat de guvernare
de cinci ani. se arată într-un co
municat al comisiei electorale, ci
tat de agențiile Associated Press
și France Presse. Partidul Acțiu
nea Democratică dispune de 24
locuri, independenții de patru, iar
Partidul Pan-Malayezian de un
loc.
REUNIUNE. La Montevideo s-au
încheiat lucrările unei reuniuni a
reprezentanților partidelor democrat-creștine din Argentina. Bo
livia, Brazilia. Chile, Paraguay și
Uruguay, consacrate analizării pro
ceselor de transformări democra
tice in regiune. Abordîndu-se si
tuația economică regională, s-a
subliniat că principalele probleme
cu care se confruntă țările din

....

■ IN UNIUNEA SOVIETICA a
fost lansat satelitul artificial „Cos
mos-1'76'3". La bordul acestuia se
află aparatură științifică destinată
cercetării resurselor naturale ale
Terrei in folosul diverselor ramuri
ale economiei naționale sovietice și
cooperării internaționale. De ase
menea, „Cosmos-1 768“ este dotat
cu un sistem radio pentru măsu
rarea exactă a parametrilor orbi
tei și cu un sistem radiotelemetric
pentru transmiterea datelor legate
de funcționarea
aparaturii
de
bord.

căutarea unei ieșiri din starea de criză

Se extinde folosirea biotehnologillor
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POLIȚIA VEST-GERMANA a anun.țat arestarea uneia dintre cele
rnai căutate teroriste dirt R.F.G.,
Eva Sybille Haule-Frimpong, mem
bră a grupării extremiste autointi
tulate „Fracțiunea Armata Roșie".
Ea este implicată, după opinia au
torităților de la Bonn, în mai multe
atentate teroriste si jafuri, printre
care cel al unui magazin de arme,
în 1984, precum și in uciderea, in
iulie, a unui cunoscut industriaș
veșt-german.

I
i

PREGĂTIRI. O reuniune a mi
niștrilor de externe din țările :
membre ale Asociației Asiei
_____ de
..
Sud pentru Cooperare Regională
(S.A.A.R.C.) urmează să-și înceapă
lucrările la 12 august. Ia Dhaka —
informează agenția P.T.I, Partici
panții vor pregăti agenda viitoarei
întîlniri la nivel înalt a S.A.A.R.C.,
programată să aibă loc in luna no
iembrie, la Bangalore (India). Din
S.A.A.R.C. fac parte Bangladesh,
Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pa
kistan și Sri Lanka.

în Ungaria se extinde folosirea
biotehnologiilor, mai ales în pro
ducția agricolă. în programul biotehnologic pentru actualul cincinal
sint stabilite 11 teme legate direct
de producție. La realizarea acestui program și-au asociat eforturile 60 de institute de cercetări,
mari exploatări agricole, universi
tăți și alte unități interesate.
Prima sarcină a .cercetărilor este
aceea de a selecționa specii de vegeț.ale imyne la viruși. Experien
țele s-au concentrat mai intii asu
pra cartofului. Centrul biologic din
Szeged a reușit să producă o va• rietate de cartof rezistentă la ma
ladii. Cultivată anul acesta în 18
exploatări agricole, această va
rietate va permite înlocuirea im
porturilor de semințe de cartofi,

dezbătut
la sesiunea specială a
O.N.U. din luna mai — prevede ca
90 la sută din cele 128 de miliarde
dolari, cit se preconizează să fie
investite in următorii cinci ani
(1985—1990), să se Îndrepte spre
agricultură.
Statele africane și-au asumat prin
cipala responsabilitate în realizarea
programului amintit, ele urmînd să
aloce peste două treimi (82 miliarde
de dolari) din totalul fondurilor ne
cesare. în același timp, statele dez
voltate sint chemate să sprijine
eforturile țărilor africane prin acor
darea unui ajutor de 46 miliarde de
dolari, ca și prin crearea unui cli
mat economic internațional favora
bil dezvoltării, avîndu-se în vedere
în special faptul că actuala situație
critică din economia Africii se datorește în mare parte unor factori
externi.
într-adevăr, escaladarea măsurilor
protecționiste de către țările capita
liste dezvoltate a determinat o ade
vărată prăbușire a prețurilor la ma
teriile prime exportate de țările
africane și, implicit, a veniturilor
lor din exporturi — de la 93,6. mi
liarde în 1980 la numai, 65,5 mi
liarde în 1985, ceea ce înseamnă o
diminuare cu circa o treime.
Creșterea cerințelor de import
(pentru asigurarea hranei populației
și pentru funcționarea aparatului
productiv), paralel cu scăderea ve
niturilor. din exporturi, au avut ur
mări profund negative asupra ba
lanțelor comerciale și de plăți ale
țărilor africane. Pentru a acoperi
deficitele create, statele în cauză au
fost nevoite să împrumute pe piețele
internaționale, fapt ce a dus la În
datorarea lor crescîndă.
în aceste condiții, s-a arătat la
reuniunea de la Addis Abeba, o in
fluență deosebit de negativă asupra
economiei statelor africane a avut-o

politica dobinzilor înalte promovată
de unele țări capitaliste dezvoltate.
O asemenea politică a contribuit, în
mare măsură, la creșterea datoriei
externe a Africii de la 12 miliarde
de dolari in 1972 la 175 miliarde in
prezent, din care 100 miliarde re
vin țărilor de la sud de Sahara.
Din cauza condițiilor deosebit de
grele de pe piețele comerciale și
financiare internaționale, țările afri
cane sint constrînse să-și reducă apreciabil importurile pentru a pu
tea face față problemelor legate de
echilibrarea balanței de plăți și de
stingerea datoriei externe. Drept ur
mare, o serie de programe de dez
voltare au fost aminate sau chiar
complet abandonate, ceea ce a de
terminat scăderea producției și ve
niturilor populației. Produsul in
tern brut pe locuitor, de exemplu,
s-a redus cu aproape 16 la sută in
perioada 1980—1985, iar nivelul de
viață era anul trecut în multe țări
africane mai redus decît în urmă cu
două decenii.
Toate acestea arată cit de dificilă,
dacă nu insurmontabilă, ar fi ieși
rea din criză, mai ales a statelor africane, fără crearea unui
climat
economic internațional propice dez
voltării, ceea ce explică și justifică
apelul adresat de reuniunea la ni
vel Înalt a O.U.A. țărilor industria
lizate de a renunța la practicile pro
tecționiste și a asigura produselor
africane un acces cit mai larg pe
piețele lor, de a reduce dobînzile Ia
un nivel rezonabil și a spori ajuto
rul pentru dezvoltare, de a accep
ta convocarea unei conferințe în
problema datoriilor și a se alătura
eforturilor pentru înlăturarea aces
tui obstacol major în calea progre
sului tuturor statelor rămase
în
urmă.

|

BAGDAD 4 (Agerpres). — Agen
ția I.N.A., citind un comunicat mi
litar irakian, anunță că in ultime
le 24 de ore pe frontul central și
de nord iraniano-irakian, precum și
la est de orașul Basra s-au înregis
trat lupte importante. Avioane mi
litare irakiene au îndeplinit 30 de
misiuni de luptă asupra unor con
centrări de trupe iraniene, provocind
inamicului pierderi în forță de luptă
și muniție. Pe de altă parte, agen
ția I.N.A. menționează că în urma
bombardării de către artileria ira
niană a orașului-port Basra, doi ci
vili au fost uciși și alți cinci răniți.

Independența Namibiei nu mai poate fi aminată

Gh. CERCELESCU

Problema Namibiei s-a aflat, în
ultimul timp, pe ordinea de zi a mai
multor reuniuni internaționale, in
primul rind Conferința la nivel
inalt a Organizației Unității Afri
cane (28—30 iulie), care a ținut să
reafirme
solidaritatea
popoarelor
Africii cu cauza dreaptă a poporului
namibian, necesitatea trecerii de
urgență la aplicarea planului O.N.U.
cu privire la viitorul vastului teri
toriu acaparat ilegal de R.S.A. Anul
1986, se arată in documentele con
ferinței, trebuie să devină anul pro
clamării independenței Namibiei.
Fără îndoială, traducerea in viață
a acestui deziderat constituie o ne
cesitate stringentă, Namibia (su
prafața — 824 1292 kmp ; populația —
1.5 milioane locuitori) este ultimul
mare teritoriu continental aflat sub
dominație colonială, și menținerea ei
intr-o stare de dependență față de
R.S.A. provoacă, de multă vreme,
cele mai vehemente proteste din
partea comunității internaționale.
Autoritățile rasiste sud-africane re
fuză, cu încăpățînare, să țină seama
de hotărirea O.N.U. de a retrage
mandatul încredințat Pretoriei de
Liga Națiunilor și de a-i cere să ac
ționeze pentru împlinirea dreptului
la independență al poporului nami
bian. Mai mult, ele incearcă pe toate
căile să-și întărească controlul asu
pra teritoriului fostei Africi de sudvest. Această poziție este determi
nată, intre altele, de faptul că
Namibia dispune de apreciabile bo
gății naturale, între care uraniul,
sursa unor imense profituri pentru
monopolurile sud-africane, ca și so
cietățile transnaționale americane,
britanice.
franceze. vest-germane
etc. Zăcămintele de uraniu, de pildă,
sint exploatate. începînd din 1966,
de compania britanică Rio Tinto.
Zinc, care a deschis. In 1975, cea
mai mare carieră de uraniu din

care costă anual 4—5 milioane de
dolari. în continuare, prioritatea in
cadrul cercetărilor revine diferite
lor legume și fructe, arborilor fo
restieri și florilor. Anumite rezul
tate s-au obținut în dezvoltarea
tehnicilor de multiplicare a hibri
zilor de vite și oi de inalt randa
ment. Cercetările sint concentrate și
asupra elaborării de noi tehnologii
în vederea accelerării proceselor
de fermentație in industria alimentară. Pe de altă parte, sint valorificate metode biotehnologice pentru
producerea din porumb a zahăru
lui lichid, destinat în mare parte
exportului.
Pornindu-se de la ponderea erescindă a biotehnologiei in economie,
o atenție deosebită se acordă pre
gătirii cadrelor de cercetători in
acest domeniu de largă perspectivă.
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CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK

PE MARGINEA REUNIUNII LA NIVEL ÎNALT A O.U.A.
Conferința la nivel înalt a O.U.A.
(Organizația Unității Africane), des
fășurată zilele trecute la Addis Abe
ba. a abordat — pe lingă unele as
pecte ale situației politice din Afri
ca, legate îndeosebi de discrimină
rile rasiale din R.S.A., de ocuparea
ilegală a Namibiei și de repetatele
acțiuni agresive ale regimului de
la Pretoria împotriva statelor ve
cine — o serie de probleme eco
nomice care confruntă țările con
tinentului.
Este vorba, în fapt, de acele pro
bleme ce au contribuit la declan
șarea șl apoi la agravarea actua
lei crize economico-sociale, care face
ca prezentul și viitorul Africii să
se exprime în termeni ca „supra
viețuire" și „salvare de catastrofă",
pentru a împiedica pieirea a mili
oane de oameni. De altfel, așa cum
s-a arătat la conferința din capitala
Etiopiei, Africa este singurul conti
nent care în ultimele două decenii
a cunoscut, pe ansamblu, un regres
economic, mai ales in agricultură —
principalul sector de activitate pe
continent. îmbunătățirea, în ultimul
timp, a condițiilor meteorologice a
ameliorat întrucîtva situația
in
unele zone, dar in altele — cum este
cea a Sahelului. unde producția agricolă a scăzut, de la începutul
actualului deceniu, cu pină la 40 la
sută — ea continuă să fie potențial
catastrofală, amenințind însăși exis
tența unor națiuni.
Tocmai de aceea, rezoluția
în
probleme economice adoptată la reu
niunea la nivel înalt a O.U.A. are
în vedere punerea în aplicare a
măsurilor convenite anterior, ce-și
propun drept principal obiectiv dez
voltarea agriculturii. în acest sens,
este știut că programul prioritar de
redresare economică a continentului
— elaborat de statele africane și

circulare în
zona
bazinului
carbonifer Anju. Au fost electrifi
cate tronsoanele Sepo—Pyonggang,
Kujang—Kusong, Hongui—Haksong
și altele. La nivelul întregii țări,
căile ferate sint electrificate in
proporție de aproape 90 la sută.
Concomitent, a crescut si produc
ția de locomotive electrice, s-au
modernizat și extins unitățile de
întreținere, se află în plină dez
voltare sectorul construcției vagoa
nelor de călători și mărfuri.

R.P. UNGARĂ:

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ AFRICANĂ

/n
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Lucrări de modernizare a căilor ferate

zonă sint datoria externă, de cir
ca 370 miliarde dolari, și protectionismul practicat de statele oc
cidentale industrializate in comer
țul internațional.

INCENDII.
Puternice incendii
declanșate în ultimele zile in di
ferite zone forestiere din Grecia
au distrus sute de hectare de pă
duri.

,

în R.P.D. Coreeană continuă ac
țiunea de modernizare și electrifi
care a căilor ferate. Recent, lu
crătorii întreprinderilor construc
toare au raportat îndeplinirea sar
cinilor de plan pe primul trimes
tru al anului, in proporție de 10-4,5
la sută. în această perioadă, au
fost construite cel mai lung tunel
din
țară,
numeroase
pasaje
subterane și s-au pus bazele
infrastructurii unei
căi
ferate

ț

.

dustria bulgară nu permiteau rea
lizarea de piese turnate de peste
150 tone..
Pentru Bulgaria acest complex
industrial are o importanță deo
sebită. întrucît oferă posibilitatea
producerii
în țară a unei mari
părți
a utilajelor de
care ere
nevoie industria națională în plin
proces de modernizare. De aseme
nea, complexul permite reducerea
considerabilă a eforturilor valuta
re pentru realizarea unor obiective
economice importante.

R.P.D. COREEANĂ:
—

ț

ț

implice, ca acum, o perioadă lun
gă de așteptare.
Principalele cheltuieli pentru fi
nanțarea programului vizind con
strucția de locuințe cad in seama
statului. Ponderea subvențiilor lui
in volumul global al investițiilor
din acest domeniu ajunge la 75 la
sută. In sumă absolută, ea va to
taliza în actualul an financiar pes
te 26 miliarde ruble. In anii imediqt următori, investițiile din acedstă sferă vor continua să creas
că. Totodată, statul ii stimulează
și pe cei care doresc să-și con
struiască locuințe din economii
proprii.

R.P. BULGARIA:.

'AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

'
ț
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R.s.A.t Puternice manifestații de protest ale populației
majoritare
PRETORIA 4 (Agerpres). — în
R.S.A. se înregistrează in continua
re puternice manifestații de protest
ale populației africane majoritare
împotriva politicii de apartheid pro
movată de regimul de la Pretoria.
Ample manifestații au avut loc in
localitatea Zvellentem din provincia
Cape. în apropiere de Durban. Po
liția a folosit împotriva demonstran
ților arme de foc, rănind numeroa
se persoane.
Poliția regimului de la Pretoria
continuă, totodată, represiunile îm
potriva activiștilor sindicali ai popu
lației de culoare. Numai in luna
iulie au fost arestați 324 de lideri
sjndicali în baza așa-zisei „legisla
ții excepționale", instituită de gu
vernanții de la Pretoria în încerca

BEIRUT 4 (Agerpres). — în secto
rul de est al Beirutului s-a produs
luni dimineața o nouă explozie, sol
dată cu uciderea a două persoane șl
rănirea altor 14, anunță agențiile in
ternaționale de presă, citind surse
ale poliției libaneze.

Realizări din țările socialiste

*

păcii generale, dezarmare și apărarea drepturilor statelor recent eliberate. Dezbaterile au prilejuit
reliefarea necesității încetării cursei
înarmărilor, cu precădere a celor
nuclearei instaurării unui climat
de pace șl încredere pe întreaga
planetă, instituirii unei noi ordini
economice internaționale.

0 nouă organizație antirăzboinică

*

BEIRUT (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Amin Gemayel, ă
lansat un apel tuturor membrilor
guvernului libanez de uniune națio
nală, chemindu-i să participe la o
sesiune specială a parlamentului, in
scopul examinării situației din țară.

Nicaragua se pronunță
pentru negocieri
cu S.U.A.

ț

Maraton pentru pace și dezarmare
TOKIO. — Din orașul ntpon
Fukuoka a luat. luni, startul tra
diționalul maraton pentru pace și
dezarmare nucleară. Sportivii ja
ponezi, membri ai organizațiilor in
favoarea păcii, vor străbate un
traseu cu o lungime de 490 kilo
metri, traseu ce va trece și prin
Hiroshima și. Nagasaki — cele două
orașe care în urmă cu 41 de ani
au cunoscut urmările devastatoare

Arabe Unite și citat de agenția
Kuna, că țara sa sprijină toate re
zoluțiile Ligii Arabe referitoare la
Orientul Mijlociu. EI a apreciat că
problema palestiniană nti poate fi
soluționată fără a se recunoaște
drepturile fundamentale ale poporu
lui palestinian, în primul rind drep
tul la autodeterminare și constitui
rea unui stat național propriu.

Program de austeritate pentru reducerea
deficitului bugetar

HAGA (Agerpres). — După trei
zile de dezbateri. Camera deputaților a parlamentului olandez a acor
dat votul de încredere guvernului
de coaliție format din Apelul Creștin-Democrat (C.D.A.) și Partidul
Popular pentru Libertate și Demo
crație (V.V.D.), condus de primul
ministru Ruud Lubbers.
Prezentînd politica guvernului său,
primul ministru a declarat că pe

Mișcarea de nealiniere cere încetarea
cursei înarmărilor

I

TUNIS 4 (Agerpres) — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei
(O.E.P.) a adresat un memorandum
Organizației Națiunilor Unite, Ligii
Arabe, Organizației Conferinței Isla
mice, Organizației Unității Africa
ne, precum și Mișcării de nealinie
re, in care se solicită sprijinul în
soluționarea problemelor populației
palestiniene din taberele de refugiați
din Liban, în special din Beirut.
Subliniind că
populația palesti
niană din tabere, care depășește
500 000, resimte nevoia unui ajutor
urgent, documentul arată că aceasta
impune asumarea unor responsa
bilități atit pe plan național, cit și
internațional,
transmite
agenția
W.A.F.A., citată de T.A.P.

ț
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lume. De atunci, volumul extracției
a crescut continuu. Producția, care
era de 594 tone în 1976, a atins
4 042 tone în 1980 — astăzi Namibia
ocupînd locul ăl patrulea în rîndu!
principalilor producători occidentali.
O situație asemănătoare se con
stată și in sectorul diamantelor.
Marele grup „De Beers", care co
mercializează 80 la sută din produc
ția mondială de diamante, a înre
gistrat, in primul semestru al anului
1986, o creștere a vînzărilor sale cu
45 la sută față de primul semestru
al anului 1985 și o sporire cores
punzătoare a profiturilor. Or, o bună
parte din aceste diamante provin
din Namibia, teritoriu pe cuprinsul
căruia grupul respectiv deține o po
ziție dintre cele mai puternice. Ps
hărțile prezentînd sud-vestul Nami
biei
există o „zonă interzisă".
Aceasta este „Orangemund" — ora
șul propriu al societății „De Beers"
sau, mai bine zis. al filialei sale namibiene „Consolidated Diamond Mi
nes" (C.D.M.). Ea are elicopterele
sale, armata sa, minele sale gigan
tice. La marginea oceanului, o mul
țime de buldozere deplasează canti
tăți imense de nisip. Muncitorii, toți
negri, caută cu înfrigurare, sub soa
rele torid, diamantele brute, depuse
în straturi de apele fluviului Orange.
De aici, bogățiile subsolului namibian
iau drumul străinătății.
Iată, așadar, principalele
caîize
ale impasului prelungit pe care-1
cunoaște problema Namibiei. Com
paniile amintite nu sint interesate
într-o reglementare care să ducă in
final la preluarea bogățiilor naturale
ale teritoriului de către adevăratul
lor stăpin — poporul namibian. Ele
doresc menținerea actualelor stări
de lucruri. Iar țările „cointeresate"
în jefuirea acestor bogății au o ati
tudine de „înțelegere" față de
R.S.A., refuzind să sprijine aplica

rea de sancțiuni împotriva guvernu
lui rasist de la Pretoria pentru a-I
obliga, pe de o parte, să pună capăt
stării de urgență din interior, iar pe
de alta să recunoască dreptul la
autodeterminare al poporului nami
bian.
Tocmai de aceea, la Conferința la
nivel înalt
de la Addis
Abeba,
puterile occidentale au fost din nou
ținta unor aspre critici, fiind făcute
direct răspunzătoare de tragedia pe
care o trăiește poporul namibian.
Teritoriul Namibiei a fost trans
format
într-o
adevărată
tabă
ră militară, unde
sint
concen
trate trupe cu un efectiv de peste
100 000 de oameni. Dar poporul aces
tei țări nu se lasă intimidat. El
continuă cu și mai mare hotărîre
lupta pentru lichidarea dominației
străine. La 27 iulie, la Windhoek, a
avut loc o mare demonstrație, cu
participarea a 25 000 persoane, care
au cerut retragerea neintirziată a
trupelpr sud-africane din teritoriul
namibian, ținerea de alegeri gene
rale și accesul Namibiei la indepen
dență.
în același spirit, rezoluția specială
consacrată Namibiei, adoptată lq
reuniunea de la Addis Abeba, a rea
firmat dreptul inalienabil al poporu
lui namibian la autodeterminare și
independență națională și a
con
damnat R.S.A. pentru continuarea
ocupării ilegale a Namibiei, salutind,
în același timp, hotărirea de con
vocare a unei sesiuni speciale a
Adunării Generale a O.N.U., în sep
tembrie
a.c., consacrată problemei
Namibiei.
Așa cum ara'ă ultimele evoluții
ale situației din Africa australă,
nimeni și nimic nu va putea împie
dica drumul spre libertate al poporu
lui namibian.

Nicolae N. LUPU

TEHERAN 4 (Agerpres). — Un co
municat militar dat publicității de agenția I.R.N.A. informează că. in ul
timele 24 de ore, pe frontul de sud
artileria iraniană a bombardat po
ziții irakiene, acțiuni soldate cu uci
derea și rănirea a peste zece mili
tari irakieni și cu pagube materia
le. Au fost supuse tirurilor de ar
tilerie poziții militare irakiene de pe
frontul de nord-est. Inamicul a su
ferit pierderi in tehnică militară, și
forță de luptă. Totodată, agenția in
formează că trupele iraniene au res
pins o încercare a unei unități ira
kiene de a se infiltra în zona de
luptă Sei Kan. în urmă cu cîteva
zile, orașul iranian Meriwan a fost
bombardat de aviația irakiană, și nu
de aviația iraniană, cum greșit
se stnunțase la 24 iulie.

Reuniune
a Commonwealthuluî
LONDRA 4 (Agerpres). — Luni au
continuat la Londra lucrările întîlnirii la nivel inalt a șapte state
membre ale Commonwealthului —
Australia. Bahamas. Canada. India,
Marea Britanie, Zambia și Zim
babwe.
Agențiile internaționale de presă
relevă că, spre deosebire de ceilalți
participant! la convorbiri, care se
pronunță ferm In favoarea institui
rii de sancțiuni împotriva R.S.A.,
Marea Britanie respinge adoptarea
acestora. După dezbaterile de luni,
agențiile Reuter, France Presse și
U.P.I. sesizau o atenuare a poziției
britanice. Anglia anunțind unele pro
puneri proprii o dată cu precizarea
că nu s-ar opune măsurilor limitate
avansate de Consiliul vest-european
la Haga, în luna iunie. Un purtător
de cuvînt oficial britanic, citat de
France Presse, a subliniat, însă, că
Marea Britanie și-a reafirmat opo
ziția față de sancțiuni economic»
globale.

Conferința ministerială
a O.P.E.C.
GENEVA 4 (Agerpres). — Intrată
luni in cea de-a doua săptămină,
conferința ministerială a O.P.E.C. nu
a reușit încă să ajungă la un punct
de vedere comun între cei 13 miniș
tri ai petrolului prezenți la Geneva
cu privire la fixarea plafonului pro
ducției în scopul controlului prețu
rilor acestui produs pe piața mon
dială. în cursul zilei de luni, miniș
trii petrolului au procedat la con
sultarea guvernelor țărilor lor în le
gătură cu o propunere iraniană vi
zind ieșirea din impas a negocieri
lor.
Aceste consultări au loc după trei
reuniuni plenare desfășurate la sfîr
șitul săptăminii trecute, ședințe care
au prelungit conferința ministerială,
prevăzută inițial să se Încheie vine
rea trecută.
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