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PLANUL LA EXPORT
îndeplinit ritmic, integral,
cu înaltă eficiență!
O pondere însemnată din producția industrială a
județului Constanța este destinată exportului. Mașini
agricole, ciment, zeci și sute de produse ale industriei
petrochimice, îngrășăminte chimice, nave maritime —
iată numai cîteva dintre produsele care datorită cali
tății și competitivității lor sint din ce în oe mai
solicitate și apreciate de numeroși parteneri străini.
Așadar, unităților constănțene le revin în acest an
importante sarcini la export, eforturile oamenilor
muncii fiind îndreptate în direcția îndeplinirii rit
mice. integrale a. tuturor obligațiilor contractuale.
în județul Constanța, activitatea de export mai
include însă și livrările care se fac prin portul Con
stanța — poartă deschisă către toate țările lumii și de
unde zilnic se livrează zeci de mii de tone de pro-

FLUXURI DE PRODUCȚIE
MODERNE, REZULTATE SU
PERIOARE ÎN PRODUCȚIE.
Despre activitatea de export a în
treprinderii integrata de lină Con
stanta nu se poate vorbi și nu se
pot emite aprecieri fără a ține
seama de , cel puțin trei elemente
esențiale. în primul rînd — o mare
parte din producția întreprinderii
este destinată fabricării unor pro
duse de export în cadrul întreprin
derilor de confecții.
în al doilea
rind — în perioada care a trecut din
aeest an au fost livrate peste plan
partenerilor străini 220 000 mp de
țesături și stofe de lină și tip lină,
în sfirșit — produsele cu marca
„Tomistex", datorită calității spo
rite. sint tot mai mult solicitate pe
piața externă. Cea mai elocventă do
vadă — ultimele comenzi sosite din
Anglia, țară cu bogate tradiții în
execuția stofelor. Practic, ce stă la
temelia acestor rezultate obținute la
export ?
,
— Realizarea sarcinilor de plan în
general și a celor de export în spe
cial a solicitat o puternică mo
bilizare a întregului
colectiv. ne
spunea inginerul Gheorghe Andreiadis. directorul comercial al uni
tății. Practic, am discutat
despre
modernizarea întregului flux tehno
logic. de la spălătorie, pieptănat,
filatură pină la vopsitorie, țesătorie
și finisaj. Am reanalizat fluxurile
de fabricație, au fost îmbunătățite
tehnologiile, s-au înlocuit unele ma

duse. Prin urmare, problemele realizării exportului în
județul Constanța îmbracă forme aparte, complexe,
atit datorită faptului că trebuie realizat planul în
profil teritorial, cit și prin implicarea directă în deru
larea activității' de comerț exterior a țării.
Pornind de la sarcinile deosebite ce revin în acest
domeniu oamenilor muncii din județ, ținînd seama de
indicațiile formulate de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
am efectuat un sondaj in cîteva întreprinderi constănțene urmărind modul în care acționează comi
sia județeană de export pentru îndeplinirea planului
de export, pentru onorarea la termen și în condiții
de calitate superioară a fiecărei comenzi.

șini cu productivitate scăzută cu
altele noi și de mare randament. Un
important spor de producție și pro
ductivitate am obținut în acest an
ca urmare a reutilării secției tesătorie. De asemenea, sarcinile de pro
ducție sint riguros urmărite prin
grafice zilnice, prioritate avînd co
menzile de export.
Sint numai cîteva din acțiunile și
măsurile care ilustrează că în
această întreprindere fiecare mun
citor și specialist a înțeles că reali
zarea ritmică, integrală și la un
înalt nivel calitativ a planului la
export nu constituie un imperativ al
momentului, ci o acțiune perma
nentă.
în luna august. în cadrul Combi
natului de îngrășăminte chimice din
Năvodari au fost executate si livrate
partenerilor străini importante can
tități de îngrășăminte chimice, obținindu-se un spor, față de prevederi,
de 12 milioane lei. Care sint elemen
tele de experiență, cum este organi
zată producția de export in cadrul
combinatului ?
— în primul rînd, ne-a spus ingi
nerul Teodor Constantinescu. direc
torul tehnic al combinatului, fiecare
om al muncii îsi face exemplar da
toria pe întregul flux de fabricație,
de la lansarea comenzilor, aprovizio
narea tehnico-materială și pînă la
ambalarea si expedierea produselor
la partenerii străini. Pe baza experi
enței dobîndite. a analizelor între
prinse de comisia de export, comi
tetul de partid din combinat și con
siliul oamenilor muncii, s-au luat noi

măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății unor formații de lucru. în mod
deosebit la principalele instalații de
pe
fluxul tehnologic.
Totodată,
acordăm o atenție deosebită ridicării
nivelului de pregătire profesională a
întregului personal muncitor. Cursu
rile de ridicare a cunoștințelor pro
fesionale. fără excepție, au un ca
racter practic, urmărind în mod spe
cial familiarizarea personalului cu
noutățile de ultimă oră din dome

niul nostru de activitate. Concret ne
preocupăm de găsirea unor noi so
luții în vederea scurtării termenelor
de execuție a reparațiilor plani
ficate și reviziilor, intr-un cuvînt
urmărim să menținem în funcțiune
instalațiile o perioadă cît mai înde
lungată de timp.

MĂSURI FERME PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂ
ȚII PORTUARE. ...Medgidia. La
dana principală a noului port,
un convoi de barje cu ciment
de la combinatul de lianți și
azbociment din localitate este pre
luat de două împingătoare puternice.
Traseul 1 Canalul Dunăre — Marea
Neagră. Stația terminus — portul
Constanța. Nici nu se pune bine în
mișcare convoiul, și alte barje sint
manevrate în vederea operației de
încărcare. Reținem din discuția cu
tovarășul Constantin Despa. șeful
portului, cîteva elemente deosebite :

GTîeorcjhe IOMIȚĂ
Lucian CKISTEA
corespondentul

„Scînteii
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O Strîngerea ți înmagazinarea in bune condiții a între
gii recolte de toamnă impun ca în fiecare județ și în fie
care unitate agricolă să se asigure organizarea temeinică a
activității, astfel incit pretutindeni vitezele zilnice să se situeze
la nivelul maxim al posibilităților.

• Pentru evitarea cu desăvîrțire a oricăror pierderi de
producție este absolut necesară corelarea perfectă a capaci
tății de recoltare cu cea a mijloacelor de transport, spre a se
asigura ca tot ceea ce se adună să fie în aceeași zi transpor
tat și pus la adăpost la locurile special amenajate.
• Livrarea în același ritm cu recoltarea a tuturor canti
tăților de produse prevăzute pentru constituirea fondului
centralizat al statului și, concomitent, pentru asigurarea fon
dului de autoaprovizionare pe județe și fiecare localitate

onorate
cu promptitudine
întreprinderea de prelucrare a
lemnului din Cluj-Napoca este
o unitate bine cunoscută pe
piața externă și apreciată de
parteneri din numeroase țări
pentru calitatea produselor fa
bricate și pentru promptitudi
nea cu care-și onorează con
tractele, ceea ce a făcut să spo
rească permanent volumul de
producție destinat exportului.
Astfel s-a ajuns ca, în prezent,
practic aproape întreaga pro
ducție a întreprinderii să fie
destinată pieței externe. Pentru
realizarea sarcinilor de export
din acest an, accentul principal
a fost pus pe înnoirea și mo
dernizarea produselor, pe cali
tatea acestora. Munca bine or
ganizată, tehnologiile noi apli
cate in vederea executării unor
produse de înaltă calitate, sti
mulentele de care beneficiază
oamenii muncii din unitate pen
tru depășirea sarcinilor de ex
port au făcut ca planul la acest
indicator să fie îndeplinit in
perioada care a trecut din acest,
an în proporție de 102.4 la sută,
cu o creștere de 17,4 la sută
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. (Marin Oprea).

Avuția țării constituie nu numai
rodul muncii întregului popor, ci și
proprietatea sa. Iar statului socia
list, ca reprezentant al poporului,, ii
revine răspunderea de a administra
această proprietate, de a veghea să
fie bine gospodărită, să se întăreas
că și să se dezvolte, fără încetare.
La rindul lor, oamenii muncii — in
calitate de proprietari, producători
și beneficiari — poartă direct răs
punderea pentru modul în care este
gospodărită proprietatea socialistă,
atit cea de stat, cît și cea cooperatistă.
Această răspundere — fie că se
referă la organismele societății, la
instituțiile centrale, la unitățile eco
nomice și sociale, fie la oamenii
muncii, la cetățenii țării — nu este
facultativă. Ea are caracter obliga
toriu. Atit Constituția, cit și nu
meroase alte legi prevăd această
obligativitate. Proprietatea socialistă se inscrie între valorile fundamentale apărate de normele de
drept. Așa cum se precizează în Te
zele din aprilie, în anii construcției
socialiste, și îndeosebi după Con
gresul al IX-lea, bogăția națională
a ajuns la circa 5 trilioane lei, din
care fondurile fixe reprezintă peste
3,2 trilioane lei. Pentru a se ajunge
la aceste valori a fost nevoie să fie
ridicate mii și mii de obiective eco
nomice. Au fost construite, pe între
gul teritoriu al patriei, 8 000 de ca
pacități de producție pentru indus
trie, agricultură și celelalte ramuri
ale economiei naționale. Peste 180
de noi platforme industriale au îm
bogățit patrimoniul național, o dată
cu dezvoltarea celor existente. In
toate județele au fost clădite edifi
cii sociale, lăcașuri pentru institu
ții științific^, de învățămînt și cul
tură, blocuri de locuințe. A fost mo
dificată însăși geografia economică
a României. S-a construit mult in
toți acești ani. Si a fost posibil să se
construiască mult in condițiile elabo-

lor și cetățenilor, ci și pătrunderea
spiritului lor, adoptarea unei atitu
dini înaintate față de valorile socia
le, a unui comportament exemplar:
în muncă și in viață. Cum am subliniat mai înainte. între valorile fun-;
damentale pe care normele de drept1
le apără se inscrie. la loc de frunte,
proprietatea socialistă. Dar aceasta;
este o problemă specifică tuturor e-:
tapelor construcției socialiste, cu în
cepere de la constituirea proprietății
de stat, la 11 iunie 1948. apoi a ce
lei cooperatiste, in primăvara anului
1949. Caracterul dinamic al dreptului
socialist românesc se manifestă insă
în acțiune, în sensul că sint adopta
te continuu legi noi, corespunzătoare
cerințelor din fiecare etapă. Acum;
în actuala etapă de dezvoltare economico-socială a țării, normele le-l
gale menite să apere proprietatea
socialistă situează în prim-plan pro
blemele eficienței și rentabilității, in
condițiile creșterii accentuate a pro
ductivității muncii și ale generali
zării noii calități. în acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta :
„Am încercat să găsim, in condițiile
noastre, socialiste, noi forme care să
ducă la creșterea cointeresării in
producție, la realizarea exportului".
Este limpede, prin urmare, că În4
tr-un moment în care, la nivelul în
tregii noastre societăți, dobindesc o
importanță deosebită problemele le
gate de valorificarea superioară a
resurselor țării, mai cu seamă în ac
tivitatea de export, legile introduc
norme care stimulează munca de
înaltă calitate și competitivitate.
Azi, întărirea si dezvoltarea proprie
tății socialiste depind în mod funda
mental de eficiența economică, de
productivitatea și calitatea muncii.
In același timp, nivelul de viață al
poporului, veniturile oamenilor mun
cii sînt în ștrînsă interdependență cu
eficienta și rentabilitatea, cu respec
tarea ordinii și disciplinei în produc
ție, în toate sectoarele de activitate,
cu ridicarea necontenită a Pregătirii
profesiona'e, cu valorificarea inte
grală a potențialului de creativitate
de care dispun unitățile economice,

In anii construcției socialiste, și
îndeosebi după Congresul al
IX-lea, în toate județele țârii
au fost puse in funcțiune pes
te 8 000 de noi capacități de
producție. Peste 180 de noi plat
forme Industriale au îmbogățit
patrimoniul național, adăugind
noi și noi valori materiale pro
prietății socialiste. în fotografie:
zong industrială a municipiului
Bistrița
Foto : S. Cristian

reprezintă o înaltă îndatorire patriotică, de mare răspundere,
pentru toate unitățile agricole.
@ Urmărindu-se urgentarea recoltării, specialiștii, cadrele
de conducere din unitățile agricole trebuie să asigure, tot
odată, toate condițiile pentru accelerarea la maximum a rit
mului însămînțării cerealelor păioase de toamnă, astfel incit
această lucrare să se încheie la termenele stabilite.
© Recoltarea și eliberarea cu prioritate a terenurilor ce
trebuie semănate, repartizarea tuturor tractoarelor disponibile
la executarea arăturilor și la pregătirea patului germinativ,
realizarea acestor lucrări în schimburi prelungite și în două
schimburi reprezintă direcțiile principale de acțiune pentru
creșterea vitezei la însâmînțarea orzului și a griului.
© Organele și organizațiile de partid de la sate, orga
nele agricole, consiliile populare și conducerile unităților agri
cole au datoria de a desfășura o intensă muncă politică și
organizatorică în scopul mobilizării tuturor forțelor din agri
cultură, spre a se asigura strîngerea și depozitarea în timn
scurt și fără pierderi a întregii recolte ți pregătirea în condiții
cît mai bune a recoltei viitoare.

DEVA : Producție

suplimentară,
cu cheltuieli reduse
Colectivele de muncă ale uni
tăților din cadrul Centralei mi
nereurilor Deva, puternic anga
jate in îndeplinirea sarcinilor de
plan și a angajamentelor luate
in întrecerea pentru a da pa
triei cit mai mult minereu, se
înscriu cu noi succese in pro
ducție. Organizațiile de partid,
consiliile
oamenilor
muncii
acordă o deosebită atenție rea
lizării ritmice a prevederilor de
plan, la producția fizică, prin
creșterea productivității muncii.
Astfel, in acest an s-au obținut
peste prevederi 378 tone plumb,
165 tone zinc și 236 tone de cu
pru in concentrat. Productivita
tea muncii a crescut in această
perioadă cu 8.3 la sută, valoarea
producției-marfă a fost depăși
tă cu 63 milioane lei, iar chel
tuielile totale au fost reduse cu
32 lei la 1 000 lei producțiemarfă. (Sabin Cerbu).

SPIRITUL REVOLUȚIONAR, SPIRITUL MUNCII DE CALITATE
„Cum rezolvăm noi cele mai grele
probleme de concepție tehnică ori
de eficientă economică ? Cerem con
ducerii unității — ne spune Ion
Grama, secretarul comitetului de
partid din cadrul întreprinderii , de
mecanică fină Sinaia — să nomina
lizeze problemele care își așteaptă
rezolvarea, să propună o ordine de
prioritate și să pregătească o argu
mentare a necesității soluționării lor
în cadrul intilnirii lunare de o oră
«Specialiștii dezbat idei pentru pro
blemele fără soluții»".
...Un generic incitant. Dar o dată
descoperindu-i mobilul constatăm că
nu e vorba numai de atit. Ci de o
acțiune deosebit de eficientă. Comi
tetul de partid și consiliul oamenilor
muncii au simțit nevoia să găsească
o formulă atractivă si stimulatoare,
prin care să determine creșterea
preocupării pentru afirmarea și pro
movarea ideilor tehnice și economice
îndrăznețe și eficiente. O formulă
care nu cere specialiștilor să aibă
idei, pentru că au primit sarcină, ei
să-i stimuleze să participe la o com
petiție. in sensul bun al cuvintului,
în vederea descoperirii și finalizării
lor. Și. astfel. într-o întreprindere
cu profil aproape unic în cadrul eco
nomiei. și printre puține în lume
(construcția de pompe cu injecție)
care era legată prin sute de ..fire"
de circuitul de informații și de im
porturi din alte țări, s-a ajuns, și
prin formula amintită, să apară idei
și soluții — nu intrăm în detalii teh

rării și aplicării, cu contribuția deci
sivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
a unei politici științifice de reparti
zare a venitului național, de asigu
rare a unei rate înalte a acumulării,
de circa 30 la sută. Toate acestea
reprezintă valori adăugate proprie
tății socialiste. Fără existenta lor ar
fi de neconceput obiectivul cutezător
al trecerii României, la capătul ac
tualului cincinal, pe o treaptă nouă,
superioară, in rindul țărilor mediu
dezvoltate ale lumii. Cum de necon
ceput ar fi și țelul de a realiza, in
industria românească, produse care
să rivalizeze, în proporție de 95 la
sută, cu fabricatele firmelor ce lu
crează la nivel mondial, iar unele
dintre ele să depășească acest nivel.
Este deci în firea lucrurilor ca le
gile tării să ocrotească proprietatea
socialistă, să impună răspunderi cu
privire la întărirea și
. dezvoltarea
ei continuă.
Dreptul socialist românesc are un
pronunțat caracter dinamic. El se
distinge cu deosebire prin capacita
tea de a răspunde în mod real,
profund, în fiecare etapă, cerințelor
dezvoltării economice și sociale a tă
rii. Normele de drept, rostuite să
fie de folos oamenilor, muncii lor,
în consens cu condițiile economice,
politice, ideologice și morale din so
cietate, contribuie în bună măsură
la valorificarea experienței colecti
ve. a învățămintelor acumulate în
activitatea practică. Pentru că me
nirea lor nu se rezumă numai la a
preciza ce le este (sau ce nu le este)
îngăduit oamenilor să facă. Legile,
în societatea noastră, sint deopotrivă
acte juridice, politice și morale. în
aceste condiții, ele au și rosturi educativ-formative. Textele de lege,
prin nominalizarea valorilor pe care
statul nostru, societatea noastră le
apără și le promovează, oferă adevărate modele de comportament. Așa
că nu doar stricta respectare a legilor, in litera lor, li se cere instituții-
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CLUJ : Contractele —

„Proprietatea socialistă de stat și cooperatistă re
prezintă singura bază trainică pentru progresul economico-social și făurirea cu succes a socialismului și co
munismului".
NICOLAE CEAUȘESCU

Adrian VAS1EESCU

Campania agricolă de toamnă - desfășurată exemplari
• Prin mobilizarea puternică a tuturor lucrătorilor din
agricultură ți utilizarea cu randament maxim a mijloacelor
mecanice, recoltarea, transportul și depozitarea culturilor de
toamnă trebuie să fie mult intensificate.

DATORIA CIVICĂ DE A APĂRA SI CONSOLIDA
PROPRIETATEA SOCIALISTĂ

nice — pentru toate problemele... in
solubile.
De ce am amintit acest scurt epi
sod ? Spre a aduce în discuție — în
spiritul înnoitor al Tezelor din apri
lie — o problemă de strategie, de
stil de muncă, concret, aplicat, al

losite — antrenarea celor mai va
loroși comuniști-specialiști în activul
de partid, in comisiile pe domenii
ale organelor de conducere colectivă,
în colectivele de promovare a crea
ției tehnice. în comisiile de perfec
ționare a organizării și modernizare

„Producția*6 de idei tehnice
în atenția comuniștilor,
a tuturor colectivelor
organizațiilor de partid cu comuniștii-specialiști. întrebarea care se pune
este următoarea : acordă ele întot
deauna atenția cuvenită valorificării,
și prin mijloacele muncii politicoorganizatorice. a dublului potential a]
acestora, — de specialiști și de co
muniști ?
Viața
arată
că
organele și
organizațiile de partid au acumulat
și în această direcție o vastă expe
riență. Dacă ar fi să schițăm numai
cîteva din formele și metodele fo

a proceselor de producție. în colective
de analiză și dezbatere a expozițiilor
consacrate promovării progresului
tehnic. în comisiile de analiză și
prognozare a activității de export
etc. — și tot am contura o imagine
a multiplelor metode intrate în prac
tica obișnuită, prin care organizațiile
de partid pot valorifica si valorifică
potențialul de muncă și creație al
cadrelor de bază din colective in du
bla lor ipostază — de specialiști și de
comuniști. Existența în fiecare între

prindere a unor programe prioritare,
vizînd modernizarea producției, creș
terea productivității muncii, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, reducerea consumurilor și
cheltuielilor materiale atestă, pe de
o parte, preocuparea pentru ela
borarea unei strategii clare, de per
spectivă. iar pe de alta, antrenarea
efectivă a comuniștilor-specialiști la
elaborarea și înfăptuirea lor.
Spiritul in care se cer dezbătu
te. însușite și aplicate Tezele din
aprilie— acest program creator de
muncă și luptă al întregului partid,
al întregului popor — presupune să
se adopte, in toate domeniile, prin
cipiul dialectic că oricît de bune ar
fi rezultatele de pînă acum, ele pot
și trebuie să fie amplificate. Pentru
că acest mod de a gîndi și acționa,
și numai acesta, deschide larg drumul
progresului. Coordonatele esențiale
ale acestui spirit de a gîndi sînt de
finite cu toată claritatea de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului : „Acum,
cind ne pregătim pentru plenara Co
mitetului Central al partidului, care
va discuta Tezele din aprilie,
este necesar să facem o analiză te
meinică, critică si autocritică, a în
tregii activități din trecut, pentru a
putea ca, pe baza învățămintelor —
atit din ceea ce a fost bun. dar și
din ceea ce a fost negativ — să sta-

Constanîin PH’ESCU
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Nopți albe
pentru „aurul negru"
Nopțile petroliștilor
sînt lungi ca nopțile
de iarnă. Parcă toate
cîte sint de făcut la o
sondă se-adună noap
tea si trebuie re
zolvate pină-n
zori.
De-aceea noaptea e
cel mai potrivit să
vezi o schelă de forai,
să-i cunoști pe petro
liști. '
Schela
de
foraj
Scăeni, schelă aflată
— după cum aveam
să
desprindem
din
spusele directorului acesteia, ing.
Traian
Bledea — pe primul
loc în întrecerea so
cialistă pe ramură in
timpul scurs de la
începutul anului. Așa
dar. printre cei mai
harnici petroliști ai
tării. într-o noapte
de început de toamnă.
Cîmp nesfîrșit. Doar
becurile instalate pe
sonde aruncă fîsii tremurinde de lumină. Si
stelele, deasupra. Te
poți
călăuzi
după
lumina sondelor ase
menea
marinarilor
după razele
farului
din port. Nu te poți
rătăci. Orice lumină
înseamnă un loc de
muncă al
petroliș
tilor.
— De fapt — spune
subinginerul
Mihai
Coman, șeful birou,lui
forai al schelei — nu
sondele sînt ilumina
te. Și niciodată nu
veți vedea o sondă,
pentru că sonda propriu-zisă este partea
de sub pămînt. Ce se
vede la suprafață este
instalația
de foraj.
Sau de extracție, după
caz. Nici noi. petro
liștii, nu vedem son
dele. Le facem doar.
A săpa o sondă este
tot una cu a construi.
Vertical. Pornind din
„virful"
construcției
spre temelii. Fără să
vezi. Dar poate toc
mai de aceea ești în
drăgostit de ceea ce
construiești.
Ajungem la sonda
608 Boldești.

— Bună seara ! Sint
subinginerul
Vasile
Mareș,
șeful for
mației.
— Cum merge ?
— Bine. Ne ținem
de cuvint. Terminăm
cu
două săptăminl
mai devreme.
Vasile Mareș are
mîndria de a fi,
la
cei 31 de ani ai săi.
unul dintre cei mai
tineri petroliști. Pen
tru că. deși lucrează
în Schela Scăeni de
pe cind
avea 21 de
ani. lucrează in foraj
doar de doi fini. Mai
precis, de cînd a ter
minat facultatea. Pină
atunci fusese operator
geolog. Desigur, o me
serie
care-ți
oferă
multe satisfacții. „An
simțit însă — mărturi
sește el — că am vo
cația petrolului. Că
trebuie să mă alătur
celor care, nemijlocit,
și-au împletit împli
nirea în viată prin
munca la sonde". Așa
că a început să se
pregătească. A reușit
la examenul de admi
tere la facultate. Apoi
au urmat cei mai fru
moși ani
trăiti
in
preajma
petrolului :
ziua muncea la sondă,
seara mergea la fa
cultate. iar
noaptea
învăța. „M-am
con
vins că niciodată nu e
tirziu
să-ți
găsesti
adevăratul, drum în
viață. Numai că tre
buie să crezi cu pu
tere în c&ea ce vrei să
faci. Că trebuie să
lupți pentru asta. Să
înveți. Mai ales dacă
vrei să intri în marea
familie a pet-olistilor.
Să cîștigi multe nopți
învătind. Pentru
că
munca în
forai
te
obligă să-ți
sno-esti
necontenit
cunoștin
țele, de specialitate —
cunoștințe
tot
mai
complexe. Pent-u con
ducerea sape'or de
forai spre
zăc*mîntul de petrol se fac.
acum, măsurători e’ectrometrice de deviație

si orientare. Nu să
păm nici un centime
tru la intimplare".
Sonda la care lu
crează formația sa e
proiectată să atingă o
admcime de 2 170 me
tri. Prima rotație a
sapei de foraj a fost
comandată la 23 iulie.
De-atunci s-au forat
peste 1 500 de me
tri. Fiecare metru însemnînd, uneori, ore
și ore de muncă, de
încordare. De bucurie.
Ca o răsplată pentru
tinerețea
oamenilor
dăruită
petrolului.
Pentru că toți petro
liștii sint tineri. Unii
prin virstă. Alții prin
anii de cînd lucrează
în foraj. Chiar și ve
teranii, cum este Ilie
Ciupag, de 27 de ani
în foraj, sint tineri.
Mai bine spus, rămin
tineri. Pentru că iu
besc, la fel ca-n pri
mii ani, meseria de
petrolist.
— Altfel — spune
Ilie Ciupag — nici nu
te poți bucura
de
meseria de petrolist.
Pentru că fără pasiu
ne. fără dragoste de
meserie nu ai avea
forța să învingi greu
tățile. Și fără asta ai
fi ca un om care nu
face nimic.
Poate acesta este
motivul pentru care,
după ce au gustat din
frumusețea muncii in
petrol, oamenii sonde
lor devin atit de ata
șați de sonde, incit
nu ți-i poți imagina
făcînd
altceva.
îți
vorbesc despre sonde
și petrol ca despre
propria lor viață. Așa
că foarte repede iți
dai seama că adevărații petroliști nu pot
senara timpul trăit de
cel muncit. Aminti
rile
sondorului-șef
Gheorghe Danciu, de

Emil ALMAJAN
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UTILAJE CHIMICE MODERNE

-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

prin valorificarea operativă
a realizărilor cercetării științifice

în spiritul indicațiilor și orientări
lor formulate de tovarășul
Nicolae Ceausescu la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv, lu
crătorii ogoarelor din județul Arad
acționează cu fermitate pentru efec
tuarea, la cei mai inalti indici de ca
litate. a semănatului cerealelor păioase. Comandamentul județean pen
tru agricultură a luat toate măsurile
necesare ca. din aceste zile, să se
treacă la semănat cu toate forțele,
realizîndu-se o viteză zilnică de aproape 10,000 hectare. Ce se între
prinde, încă de acum, pentru ca rit
mul de lucru să fie cel stabilit 1
O primă măsură constă în asigu
rarea și utilizarea rațională a canti
tăților necesare de carburanți. în al
doilea rînd, se acționează
intens
pentru recoltarea culturilor premer
gătoare, eliberarea terenului și pre
gătirea lui imediat spre a se putea
trece la semănat. Circa o treime din
suprafață este deja pregătită, astfel
că, pe măsură ce terenul se va zvînta. aria însămînțărilor se va extin
de și mai mult. O a treia măsură
vizează aplicarea în toate unitățile
din județ a metodelor de lucru și a
tehnologiilor care au dus la reali
zarea producțiilor mari în unitățile
agricole fruntașe din județ. Una din
aceste unități este întreprinderea agricolă de stat Nădlac, care a obți
nut în acest an o producție medie
de griu de 8 033 kg la hectar. Este
de fapt al treilea an consecutiv cînd
unitatea realizează peste 8 000 kg de
griu la hectar, confirmînd din plin
capacitatea agriculturii noastre de a
realiza producții mari, sigure și sta
bile în orice condiții. Cum au ajuns
specialiștii și mecanizatorii de aici
la asemenea recolte ? Ce măsuri în
treprind ei acum pentru a ridica și
mai mult ștacheta producțiilor în
anul ce vine ?
— înainte de toate am asigurat
condițiile necesare respectării stricte
a fiecărei verigi tehnologice, ne
spune Andrei Sidor, inginerul-șef al
unității. Am lăsat însă specialiștilor
și loc de inițiativă, de decizie, pen
tru fiecare situație, pentru fiecare

lucrare în parte. La noi’ șeful de
fermă este cel care poartă. în pri
mul rînd, răspunderea pentru apli
carea celor mai bune tehnologii de
lucru, pentru realizarea producțiilor
planificate.
în sprijinul celor afirmate mai sus,
inginerul-șef al unității aduce și alte
argumente. La I.A.S. Nădlac se res
pectă întocmai asolamentul de cinci
ani, altfel spus, încă de acum se știe
unde se va semăna fiecare cultură
în1 următorii 5 ani. Ce importantă are

ARAD

La semănat - cu sămînță bună
și... experiență bună
acest lucru ? în primul rînd, asigură
o bună rotație a culturilor, iar pen
tru griu amplasarea după pre
mergătoarele cele mai adecvate —
soia, porumb, plante furajere — este
obligatorie. Se poate stabili astfel și
o mai bună corelare între recoltarea
culturii anterioare și asigurarea tim
pului optim de semănat pentru griu.
De exemplu, porumbul devine o
bună
cultură premergătoare dacă
este recoltat pină la 15—20 septem
brie, incît în următoarele zile tere
nul să fie eliberat și arat, să dis
pună de alte 10 zile de „așezare". Si
pentru a recolta porumbul pînă la
jumătatea lui septembrie se recurge
la hibrizii timpurii și semitimpurii.
Lucrările solului se aplică în uni
tate în funcție de specificul fiecărei
parcele, de umiditatea solului, gra
dul de tasare, de culturile premer
gătoare etc. De exemplu, după cul
turile oare eliberează terenul în luna
august s-a făcut o arătură la 20—25

MEHEDINȚI

La strîngerea furajelor,
exemplele bune să fie

urmate și de alții
O recentă analiză la nivelul jude
țului Mehedinți pe probleme ale
zootehniei a evidențiat
experiența
valoroasă a unor unități agricole,
experiență care demonstrează că exis
tă toate condițiile pentru dezvoltarea
mai puternică a acestui sector și
creșterea simțitoare a producțiilor
animaliere. Cei care și-au prezentat
rezultatele bune obținute au subli
niat adevărul confirmat de practică,
Si anume că, pe lîngă ceilalți factori
— îngrijitori bine pregătiți șl efec
tive din rase valoroase, aplicarea de
tehnologii moderne de îngrijire a ani
malelor — asigurarea unei baze fu
rajere corespunzătoare constituie o
condiție hotăritoare pentru
obți
nerea unor producții ridicate și spo
rirea gradului de rentabilitate. Acolo
unde rezultatele au fost și mai sînt
încă sub prevederile de plan situa
ția se datorează, in principal, unei
singure cauze : conducerile și spe
cialiștii din unitățile agricole res
pective nu s-au ocupat cu răspun
dere de obținerea unor producții co
respunzătoare de furaje. Așa se ex
plică și situația că. în perioada de
stabulație a animalelor, unele coope
rative agricole cheltuiesc sume im
portante pentru a completa, prin
cumpărare, deficitul de furaje.
Au fost trase învățămintele cuve
nite din stările de lucruri negative
constatate ? Cum se înfăptuiesc mă
surile stabilite ?
Este pretutindeni
răspunderea la nivelul sarcinilor ce
se cer înfăptuite în acest important
sector ? Pentru a găsi răspunsul la
întrebările de mai sus am întreprins,
în aceste zile, un raid-anchetă in
tr-un număr mare de unităti.
Cooperativa agricolă din Salcia
are un sector zootehnic puternic. Aici
se realizează, în medie, zilnic, 12 li
tri lapte pe fiecare vacă furajată.
La Salcia se poate vorbi, într-adevăr. de o activitate permanentă, cu
schimburi de zi și de noapte, de o
furajare diferențiată. în raport cu
producțiile prevăzute a se obține.
Programul de lucru pentru toti oa
menii muncii este stabilit pe ore și
formații de muncă. Meseriașii zoresc
pregătirile
pentru iarnă : repară
padocurile sl ieslele.
completează
geamurile etc.
La Asociația intercooperatistă de
creștere si îngrășare a tineretului
taurin din Cujmir, o vreme situația
a fost necorespunzătoare. Nu se
realizau nici efectivele de animale
si nici sporurile de creștere în greu
tate. La o analiză atentă a rezultat
care este cauza principală : lipsa de
preocupare pentru asigurarea bazei
furajere corespunzătoare. Condu
cerea unității a fost schimbată. Cei
puși să conducă această unitate au
acționat tocmai în direcția sporirii
simțitoare a producției de furaje.
Astfel, toate suprafețele repartizate
bazei furajere au fost cultivate la
timp si in structura stabilită prin
plan. Cum întreaga suprafață s-a
irigat ori de cite ori a fost nevoie,
în loc de 1 000 tone fin, cite s-au
prevăzut, s-au depozitat 1 250 tone.
De asemenea, s-au asigurat peste
2 000 tone grosiere.
„Preocuparea
noastră de bază este acum
reali
zarea prin insilozare a unor canti
tăți cit mai mari de furaje sucu
lente — ne spune tehnicianul Ale
xandru Cioroeanu. directorul unității.
La cele 3 500 tone însilozate se vor
adăuga. în zilele următoare, alte 5 500
tone. Zilnic depozităm intre 350—400
tone“. Cum se vede, alt nivel de
răspundere si. bineînțeles, alte re
zultate. Efectivul prevăzut a se rula
în acest an a fost realizat. Se ob
țin acum și sporurile de creștere în
greutate, iar situația financiară a
unității a fost redresată.
Cu toate că este încă perioada re-

cm, în agregat cu grapa stelată. La
fertilizarea de bază s-au respectat
riguros cartarea agrochimică și bi
lanțul elementelor nutritive. Cine
și cind face bilanțul elemente
lor nutritive ? La I.A.S. Nădlac,
sarcina revine inginerului-șef și se
efectuează în luna februarie, cînd
se stabilesc tehnologiile pentru sole
le respective. Consecințele
acestei
analize sînt lesne de intuit : folosi
rea exactă, științifică, a îngrășămin
telor, aplicarea unor doze cu adevă

coltării furajelor, lucrătorii
între
prinderii agricole de stat Dealul
Viilor spun, pe bună dreptate, că
iarna poate sosi chiar mîine. Pen
tru că s-au pregătit din timp, au asi
gurat furaje îndestulătoare. Sectorul
zootehnic al unității ocupă locul al
doilea pe județ la producția medie
de lapte : 9.8 litri zilnic pe fiecare
vacă furajată.
La finele anului,
efectivul va ajunge la 2 000 de vaci.
Inginerul Grigore Severineanu, direc
torul întreprinderii, ne asigură că
acest nivel de producție se va men
ține și in perioada de stabulație. La
ora actuală există în stoc 1 831 tone
fin, 1 500 tone grosiere și 5 720 tone
furaje însilozate. în continuare
se
vor mai depozita 550 tone grosiere
și 3 500 tone suculente.
Trebuie arătat insă că, si la data
la care ne aflăm, in județ există
destule unități agricole cu un mare
deficit de furaje față de planul pe
rioadei. Se invocă seceta prelungită,
producțiile mici obținute. Adevărul
este altul : lipsa de preocupare pen
tru strîngerea și gospodărirea
cu
răspundere a furajelor. La direcția
agricolă județeană purtăm un dialog
cu tovarășul Ion Știrbu, directorul
cu probleme de zootehnie. Aflăm că
față de 88 000 tone fîn, cite trebuiau
depozitate pînă la această dată, s-au
obținut doar 66 000 tone ;• la sucu
lente, planul a fost depășit pînă
acum cu 17 000 tone și se estimează
a se realiza încă 130 000 tone. Ce-i
drept, este o situație mai bună în
comparație cu aceeași perioadă a
anului trecut. însă aceste cifre
globale — după cum ne spune direc
torul cu zootehnia — ascund diferențe
mari între unitățile
agricole.
Să
exemplificăm. La fîn : Asociația in
tercooperatistă de creștere și îngră
șare a tineretului taurin Devesel are
acum 1 420 tone față de un plan de
960 tone ; C.A.P. Cioroboreni dispu
ne de 820 tone față de 800 tone ne
cesar ; C.A.P. Obîrșia de Cîmp are
strinse 570 tone față de 508 tone pla
nificat.
în schimb, C.A.P.
Jiana
dispune de numai 270 tone fîn față
de 520 tone necesar ; C.A.P. Dănceu
— numai 320 tone față de 600 tone
planificat ; C.A.P. Tîmna — doar 270
tone din 450 tone planificat, iar
exemplele ar putea continua. Aseme
nea diferențe se înregistrează și la
suculente, sortiment la care coope
rativele agricole din Broșteni. Malovăț. Șiștești. Stingăceaua, Butoiești
și Corlățel au realizat doar între
15—25 la sută din necesarul prevă
zut pentru această perioadă. Cu
toate că dispune de un însemnat nu
măr de animale — în special vaci
pentru lapte — cooperativa agrico
lă din llovăț n-a realizat pînă acum
nici măcar o tonă de furaje sucu
lente din cele 1 400 tone necesare.
Și aici, precum și în unitățile amin
tite cu mari deficite în balanța fu
rajeră, cadrele de conducere și spe
cialiștii caută, încă de pe acum, jus
tificări pentru iarnă. Ei trebuie tre
ziți grabnic la realitate. Și, în pri
mul rînd, să înțeleagă un lucru esen
țial : că producțiile zootehnice nu
pot crește cu „justificări", care s-au
dovedit de-a lungul anilor atit de
păgubitoare pentru numeroase uni
tăți agricole.
Pregătirile pentru Iarnă trebme
mult intensificate. în scopul echili
brării balanței furajere este necesar
ca tot ce oferă cîmpul să fie strîns
grabnic. Este momentul să se acțio
neze cu răspundere și hărnicie de
bun gospodar, astfel încît în perioa
da de stabulație a animalelor să se
realizeze producții zootehnice mari.

Virqiliu TATARU
corespondentul

„Scinteii"

rat necesare și nu după rețetele
„fabricate" de alții. Concret, pe une
le sole s-au administrat 60 kg fosfor
la hectar, pe altele 130 kg — o parte
s-a aplicat sub formă de superfosfat simplu sau concentrat, sub ară
tură. iar alta se completează prin
îngrășămintele complexe. în condiții
asemănătoare se administrează cele
cu potasiu și azot. Cu rezultate bune
se practică aici fertilizarea extraradiculară, prin aplicarea ureei,
o dată cu erbicidarea in concentrație
de 6—8 la sută. în funcție de tem
peratura zilei. Această fertilizare
menține în vegetație frunzele stin
dard din vîrful plantelor, care ajută
la umplerea bobului.
Desigur, nu
sînt uitate îngrășămintele organice.
Dispunînd de un sector zootehnic cu
peste 8 000 de animale, unitatea a
fertilizat în anul acesta peste 200
hectare din suprafața destinată griu
lui.
O problemă tratată cu cea mai
mare seriozitate, cu pasiune chiar,
este alegerea celor mai adecvate so
iuri. în fiecare an se organizează lo
turi comparative cu o colecție bo
gată de soiuri, în majoritate româ
nești. Prin urmărirea atentă a mo
dului de comportare a acestor soiuri
se fac opțiunile pentru anii urmă
tori. In ultima perioadă unitatea a
cultivat, pe loturi
comparative. 9
soiuri de grîu. Procedîndu-se astfel,
in ultimii 5 ani aici s-a renunțat Ia
4 soiuri care și-au diminuat poten
țialul și au fost introduse două so
iuri de productivitate mare. S-a ex
tins mult soiul „Fundulea 29", care
s-a prezentat foarte bine în condi
țiile pedoclimatice din zonă, inclusiv
în perioadele de secetă. în această
toamnă se introduce în cultură și
„Fundulea 4". care dispune de un
potențial productiv ce se ridică la
10 000 kg grîu la hectar.
în majoritatea consiliilor agroin
dustriale, pregătirea terenului și se
mănatul se desfășoară acum cu in
tensitate maximă.
Cele din Arad.
Sîntaha, Ineu. Tirnova și altele au
arat si pregătit pentru semănat te
renuri cuprinse între 35 și 50 la sută
din suprafața planificată. în consi
liul agroindustrial Curtici este arată
peste 40 la sută din suprafața des
tinată cerealelor păioase, practic
întreaga suprafață ce a fost ocupată
cu' premergătoarele timpurii.
La C.A.P. „Lumea nouă" Curtici.
cele 300 hectare pe care vor fi se
mănate orzul și orzoaica sînt arate

si s-a efectuat o trecere cu discul
peste ele. „Acum se face a doua tre
cere, dudă care se intră imediat cu
semănătoarea — ne spune Dimitrie
Muscă, președintele unității. Din cele
650 hectare destinate griului avem
arate 420, iar de pe alte 100 hectare
am recoltat porumbul si eliberăm te
renul. Am organizat schimburi pre
lungite la arat și vom respecta în
tru totul perioada optimă de semă
nat". Faptul că unitatea a obținut
producții bune de grîu și orz în această vară, că 500 hectare din cul
turile de păioase sînt loturi semincere, a sădit în rîndul specialiști
lor. mecanizatorilor și cooperato
rilor dorința de autodepăsire, care
se regăsește si în calitatea ire
proșabilă a arăturilor efectuate la
20—22 cm. cu scormonitor, în apli
carea
obligatorie a fertilizării de
bază în timpul pregătirii terenului,
în măsurile luate pentru asigurarea
unor densități de peste 600 boabe
germinabile pe metrul pătrat. în ve
cini. la C.A.P. Dorobanți, preocupări
similare. La recoltare se tine seama,
cu prioritate, de amplasarea păioaselor. Din suprafața deținută de po
rumb, pe 230 hectare urmează să se
cultive grîu. S-a stabilit un ritm de
recoltare de 30 hectare porumb pe
zi, încît suprafața să fie eliberată si
arată în cel mult 10 zile. La pregă
tirea terenului s-au organizat schim
buri prelungite, iar la arat se lu
crează și noaptea, de mare ajutor
fiind aportul cooperatorilor care știu
să conducă tractorul.
Am urmărit modul in care se des
fășoară semănatul și intr-o unitate
care, în această vară, a realizat o
producție de grîu sub media jude
țului — C.A.P. Tîrnotfa, situată în
zona colinară. La această oră, aici
este pregătită pentru semănat în
treaga suprafață destinată orzului.
„Pentru griu, ne spune tovarășul
Moise Butaru, președintele unității,
am eliberat și arat 200 hectare, din
cele 550 planificate, diferența fiind
deținută încă de culturile de po
rumb, sfeclă, soia. Am amplasat
cultura griului pe suprafețe pe care
s-au aplicat amendamente și au fost
fertilizate cu îngrășăminte naturale
în toamna trecută. Una din cauzele
care au făcut ca in această vară să
avem o producție sub cea planifi
cată a fost faptul că am semănat
grîu după griu pe suprafețe nepermis de mari. Pe terenurile respec
tive. producția a fost de două ori
mai mică. Astfel, deși am avut tar
lale cu peste 6 000 kg grîu la hectar,
proasta amplasare a culturii ne-a
diminuat producția medie. Acum am
eliminat în totalitate griul ca plantă
premergătoare, am asigurat semințe
bune din soiurile „Fundulea 29“ și
„Lovrin 41", am primit îngrășămin
te echilibrate din punct de vedere
al raportului azot-fosfor, dispunem
de substanțele necesare tratării se
mințelor...". Este, evident, o recon
siderare a atenției ce trebuie acor
date acestei importante culturi.
Sînt însă și unități ce se află sub
media județului la arat și pregătirea
terenului pentru semănat. Avem în
vedere îndeosebi pe cele din consi
liile agroindustriale Săvîrșin, Sebiș,
Beliu. Mai ales în cazul acestor uni
tăți, dar și al altora, este absolut ne
cesar ca organele agricole să ia mă
surile necesare în vederea recupe
rării grabnice a restantelor, astfel
încît și aici însămînțările să se des
fășoare în cele mai bune condiții și
în perioadele stabilite.

Tristan M1HUȚA
corespondentul „Scinteii"

Planul la export
(Urmare din pag. I)
„Lucrăm în program continuu. Nu
ne permitem nici o clipă de răgaz.
Combinatul are sarcini mari la
export, iar comenzile trebuie ono
rate prompt și la termen. Azi am
încheiat ultimul transport către un
partener străin, onorindu-ne în
avans toate comenzile pe acest an și
am trimis barje pentru nava „Re
șița", care se află în portul Con
stanța".
...Portul Constanța. Din barje, ci
mentul vrac este preluat pe nava
„Reșița" prin intermediul unei in
stalații pneumatice cu o capacitate
de 3 000 tone în 24 de ore.
Prin
noua soluție, operația de încărcare
se desfășoară în condiții de eficiență
sporită. în magazii, pe platforme și
cheuri, în garniturile de vagoane de
marfă sosite din toate colțurile țării
— produse cu inscripția „export".
Zeci și sute de produse care ilus
trează eforturile oamenilor muncii
din întreaga țară pentru realizarea
în bune, condiții a sarcinilor de ex
port. Conform buletinului informa
tiv, o adevărată bancă de date Pri
vind activitatea portuară „la zi": în
cele 40 de nave sub pavilion românesc
și străin se încărcau laminate, PVC,
produse chimice, ciment, mașiniunelte, utilaje, tractoare, locomotive,
vagoane ș.a. Pe navele „Tecuci" și
„Moldovița"
se încărcau laminate
executate la Galați și alte mărfuri
generale ; pe „Călugăreni" și „Fă
găraș" — laminate și produse chi
mice, iar pe „Buhuși" și „Reșița" —
ciment. Despre intensitatea traficu
lui în port, despre măsurile luate
în vederea încărcării și descărcării
operative a navelor, despre împli
niri, dar și despre unele neimpliniri ne-a vorbit tovarășul Andrei
Catană, secretarul comitetului de
partid din cadrul portului :
— De la începutul anului s-au
„operat" peste 2 200 de nave, din
care 1716 în termen și înainte de
termen. Urmărim cu prioritate În
cărcarea și descărcarea cît mai ra
pidă a mărfurilor. în acest sens am
luat măsuri pentru reducerea timpu
lui care trece de la primirea, pre
darea mărfurilor și pînă Ia încărca
rea lor pe vapoare. Practic, in peri
oada care a trecut din acest an am
redus timpii de staționare cu 5 la
sută. Am luat măsuri ca în toate cele
19 întreprinderi și instituții din port
să se acorde o atenție deosebită de
pozitării în bune condiții a mărturi

lor. întăririi controlului de calitate,
de la recepție pină la formarea par
tidelor. Acordăm o atenție deosebită
folosirii judicioase a timpului de
lucru. Astfel, ca urmare a perfec
ționării unor tehnologii specifice ac
tivității portuare, introducerii unor
dispozitive noi, timpul de staționare
sub operațiuni s-a redus cu 18,5 la
sută, in condițiile creșterii in medie
cu 40,7 ia sută a productivității.
Și totuși, în activitatea portului
mai sînt multe lucruri perfecti
bile. Avem în vedere faptul că nu
întotdeauna la danele de încărcare
se află numărul de nave prevăzut,
că uneori planul la operațiunile de
încărcare nu este îndeplinit. Aceste
probleme și multe altele, intre care
inițierea unor acțiuni care să per
mită reducerea duratelor de voiaj
ale navelor, creșterea duratei lor
de exploatare, reducerea staționă
rilor, realizarea unor servicii tot
mai diversificate pentru navele
străine in port, trebuie să le urmă
rească cu prioritate comitetul de
partid, consiliul oamenilor muncii,
pentru
îmbunătățirea
activității,
pentru creșterea eficientei operațiu
nilor portuare.

ANALIZE TEMEINICE, CU
FINALITATE PRACTICĂ. Am
prezentat succint rezultatele, ex
periența dobîndită în realizarea
exportului
de cîteva din unitățile
constănțene. Trebuie spus totuși că
întreprinderea integrata de lină. Com
binatul de îngrășăminte chimice din
Năvodari și alte unități cu pon
dere în industria județului se con
fruntă cu probleme deosebite în ce
privește realizarea ritmică a planu
lui la export. Important este ca fie
care factor de răspundere din în
treprinderi, centrale industriale, mi
nistere să acționeze cu fermitate
pentru eliminarea grabnică a nea
junsurilor și crearea tuturor con
dițiilor în vederea realizării exemplare a sarcinilor la export,
în această
direcție, răspunderi
deosebite revin organelor și or
ganizațiilor de partid, care în lumina
indicațiilor formulate de secretarul
general al partidului trebuie să ur
mărească îndeaproape, în întreprin
deri, mersul producției de export,
să se implice direct în rezolvarea
problemelor care apar, să coordo
neze judicios colaborarea între uni
tățile din industria orizontală, apro-

Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu prezentată la
ședința Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. de la sfîrșitul lunii
aprilie a.c. evidențiază, în contextul
larg al perfecționării conducerii ac
tivității economico-sociale, necesita
tea implicării mai puternice a cer
cetării științifice, din perspectiva in
troducerii mai rapide în producție a
celor mai avansate cuceriri ale știin
ței și tehnicii moderne.
— Sintem convinși, tovarășe dr. ing.
Emil Dima, director al Întreprinderii
de utilaj chimic Găești, că această
subliniere v-a mers la inimă, știute
fiind preocupările colectivului pe
care îl conduceți în direcția promo
vării' creativității tehnice, avînd per
manent drept țintă alinierea produ
selor pe care le fabricați la nivelul
celor mai bune produse similare
existente pe piața mondială.
— Tezele din aprilie, ca atîtea alte
documente de excepțională impor
tanță emanate în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului din
gîndirea revoluționară, cutezătoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
impun conștiinței noastre prin con
tribuțiile de inestimabilă valoare
aduse la desfășurarea cu succes a
procesului construcției socialiste în
patria noastră. Personal, am gă
sit absolut firească abordarea cu
prinzătoare
de
către
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a problemelor
cercetării științifice, deoarece în pre
zent întreaga economie,'cu deosebire
industria, se află angajată în efortul
de aplicare a programului de per
fecționare a organizării si moderni
zare a producției. O acțiune de ase
menea amploare, cu implicații dintre
cele mai largi în întreg mecanis
mul activității productive, obligatoriu
trebuie să-și ia drept aliat de nă
dejde știința — activitate înțeleasă
în sensul cel mai larg cu putință. în
plus, alinierea tuturor produselor
noastre la nivelul competitivității
mondiale ne obligă să fim perma
nent pe lungimea de undă a noului,
a celor mai proaspete curente de
idei apărute în domeniul concepției
constructive, cît și al execuției teh
nologice. Or, asta ne cere înainte de
toate nouă, celor din producție, un
efort Sistematic pentru a ști încotro
merge lumea industrială. Deci ne
cere să fim mereu bine informați.
— înțelegem că aveți în vedere
legarea strînsă a cercetării științifi
ce cu producția ca un act stimulat
și întreținut de producție.
— întocmai. Mi se pare absolut
normal ca noi. producătorii, să mer
gem în întîmpinarea cercetătorului,
fie el din institutul de specialitate
6au din învățămîntul superior, cu
teme a căror rezolvare ne interesea
ză și nicidecum să așteptăm pasivi
ca aceștia să ne bată în poartă pen
tru a ne întreba dacă ne doare ceva.
Tocmai în această idee, periodic,
— de regulă, de două ori pe lună —
în întreprinderea noastră sînt orga
nizate dezbateri pe teme tehnice cu
inginerii, maiștrii, tehnicienii și
muncitorii cu înaltă calificare, cu
care prilej unul dintre ei prezintă o
lucrare care poate fi : recenzia unei
cărți nou apărute, descrierea unei
tehnologii sau a unui utilaj relevate
ca noutăți de literatură de speciali
tate : o soluție tehnică sau organi
zatorică originală. Socotesc că este
o modalitate ca specialiștii noștri să
rămînă mereu „în priză" cu cartea,
cu noul, în general.
în ce ne privește, o bună parte
din mașinile și dispozitivele reali

vizionarea tehnico-materială. Despre
acțiunile și modul In care acționea
ză comisia județeană de export în
vederea îndeplinirii
sarcinilor în
acest domeniu, despre modul în care
sînt soluționate problemele cu care
se confruntă unele întreprinderi,
amănunte ne-a oferit tovarășul Con
stantin Buzatu, secretar cu probleme
economice al comitetului județean de
partid :
— Avînd permanent în vedere im
portantele sarcini ce ne revin în
acest domeniu, comisia județeană de
export a urmărit în mod deosebit
crearea unui sistem operativ și efi
cient de cooperare cu centralele In
dustriale, întreprinderile de comerț
exterior, ministerele. în acest sens,
periodic avem întîlniri pe probleme
specifice activității de export. Ținind cont de complexitatea activi
tății din portul Constanța, de două
luni de zile s-au creat în cadrul co
misiei județene de export subcolective pe grupe de ramuri, stabilindu-se ca directorii întreprinderi
lor portuare care coordonează aceste

zate prin autoutilare — și nu-s de
loc puține acestea — au primit „viză
de trecere" spre finalizare tocmai
cu prilejul acestor dezbateri teh
nice, în care s-a putut afirma in
tr-adevăr creația tehnică de masă,
opinia celor mai autorizați specia
liști ai întreprinderii noastre.
Sintem conștienți că pe această cale
nu s-a rezolvat integral problema
promovării noului în producție. Cer
cetarea științifică de specialitate își
are mesajul său distinct în moder
nizarea de fond a activității produc
tive a întreprinderii. în acest sens
însă, lucrurile nu au întotdeauna
desfășurarea dorită și necesară.
— Ce anume aveți în vedere cînd
faceți o asemenea apreciere ?
— Am în vedere în primul rînd
faptul că cercetarea științifică tre
buie să se Implice într-o măsură
considerabil sporită in acțiunea de
modernizare a produselor, a procese-

în confruntare
creatoare cu
cerințele economiei
lor tehnologice, cît și a sistemelor de
organizare a producției.
La ora actuală se discută mai mult
de mecanizarea și în insuficientă
măsură de automatizarea și roboti
zarea producției. Am avut și avem
mașini foarte bune și aceleași mașini
ar putea fi și în viitor foarte bune
dacă cercetarea științifică de specia
litate s-ar preocupa stăruitor de mo
dernizarea lor în continuare, prin
elaborarea unei S.D.V.-istici adecva
te, cît și prin completarea cu echipa
ment electronic. Am avut prilejul cu
multi ani în urmă să vizitez o în
treprindere din străinătate ce m-a
impresionat prin dotarea tehnică de
ultimă oră. După 15 ani, vizitînd
aceeași întreprindere am remarcat
aceeași dotare tehnică de fond lucrînd tot excelent, dar de astă dată
în regim de computerizare. Acesta
era elementul nou grefat pe mașinile
moderne de acum un deceniu și ju
mătate pentru a fi la fel de
moderne și azi. Acțiunea de moder
nizare trebuie să o înțelegem deci
ca pe un salt și nu doar ea pe o ac
țiune de corecție pe ici. pe colo. De
regulă. în prezent acțiunea de mo
dernizare a fabricației rămîne ex
clusiv la latitudinea și inspirația în
treprinderilor. care au totuși limite
în ce privește informarea. în dome
niul construcției de utilaj chimic, de
exemplu, nu există la ora actuală
un institut sau un compartiment de
cercetare științifică care să se ocupe
de specificul fabricației noastre, care
să urmărească proiectarea de linii
de fabricație specifice industriei de
utilaje chimice, cu tipodimensiuni
foarte variate. Mai mult, un ase
menea centru ar putea să contri
buie la generalizarea realizărilor de
excepție ale unor întreprinderi. Asta
ar fi o problemă de fond.
— Și alta... ?
— Termenele de soluționare a pro
blemelor care, de regulă, sînt nepetmis de largi. De regulă, institutele
de cercetări solicită mai întîi efec
tuarea unui studiu preliminar, cum
s-ar spune de intrare în temă, care

subcolective să urmărească cu prio
ritate vămuirea cit mai operativă a
întregului fond de marfă. Ca urmâre, în luna august în portul Con
stanta s-a vămuit cel mai mare vo
lum de mărfuri din istoria portului.
In vederea creșterii ponderii expor
tului în valoarea producției-marfă a
unităților din județ, s-au stabilit noi
măsuri care să permită realizarea
unor produse de înalt nivel, compe
titive pe piața externă.
Cu toate
măsurile luate trebuie spus însă că
pe opt luni planul la export pe an
samblul județului nu a fost înde
plinit integral. Și aceasta deoarece
unităti cu pondere mare în exportul
județului, în primul rînd Combina
tul petrochimic Midia-Năvodari, în
registrează lună de lună mari res
tanțe. Analizînd această situație, co
misia județeană de export, împreună
cu ministerul de resort au stabilit un
program special de măsuri menit
să contribuie la impulsionarea acti
vității în această puternică unitate
industrială.

„Producția" de idei tehnice
(Urmare din pag. I)
bilim măsuri de perfecționare a acti
vității partidului, de creștere a rolu
lui său conducător in toate dome
niile".
O analiză. în acest spirit, a modu
lui în care valorifică organizațiile de
partid potențialul specialiștilor-comuniști, al tuturor specialiștilor
arată că există, și în acest domeniu,
loc atît pentru perfecționări imediate,
cît și de perspectivă. Ele au în vedere
în primul rînd consecventa ce tre
buie să existe față de folosirea spe
cialiștilor în activitatea de promova
re a progresului tehnic, consecventă
care se cere adoptată atît in cazul
unor forme organizatorice consacrate,
validate de practică — cazul activjlui de partid, al altor organisme
create pentru valorificarea experien
ței specialiștilor — cît. mal ales, in
sensibilizarea activității fiecăruia de
a se înrola in mod permanent, ca
revoluționar, pe baricadele luptei
pentru nou.
Există în fiecare întreprindere co
misii pentru perfecționarea organiză
rii si modernizarea proceselor de
producție. Ele au menirea de a
asigura coordonarea
programelor
adoptate în acest scop. Iar înfăp
tuirea acestora se analizează săptămînal — sau ar trebui să se anali
zeze — de către plenul acestor comi

sii sub conducerea secretarului comi
tetului de partid. Ce relevă acest
fapt ? Nimic altceva decît crearea
unui cadru prin care organul de
partid din întreprindere să asigure
— implicîndu-se in primul rînd pe
el — implicarea celor mai buni specialiști-comunlști
in
coordonarea
strategiei de modernizare a proce
selor de producție ale întreprinderi
lor.
Și dacă astăzi, după trei ani de la
inițierea acestei importante acțiuni,
există pe ansamblul economiei, ne
lingă rezultate certe, de înaltă efici
ență. și rămîneri în urmă în realiza
rea acestor programe, ele nu pot fi
despărțite nici de modul în care au
știut sau nu organele și organizațiile
de partid să asigure valorificarea
politică si profesională a capacității
specialiștilor din unități. Există în
această privință o viziune nu sufi
cient de cuprinzătoare din partea
unor organizații de partid în antre
narea specialiștilor ; nu se apelează
cu mai multă consecventă și conti
nuitate în soluționarea unor proble
me importante de natură tehnică sau
economică la sarcina de partid. Nu
o dată. în calitate de comuniști, spe
cialiștilor le sînt repartizate „sarcini
tradiționale" — „să scrie un articol
la gazeta de perete", „să pregătească
un simpozion", „să participe la ela

se întinde adeseori pe mai mult de
jumătate din durata necesară rezol
vării problemei. Un lucru absolut
nefiresc ce trădează, după părerea
mea. mai degrabă nestăpînirea ele
mentelor generale privind domeniul
investigat. Ceea ce nu-i de admis.
Afirm acest lucru avînd în vedere
situații cu care ne-am confruntat nu
o dată. Nu mai de mult decit acum
doi ani și ceva am solicitat unui in
stitut de specialitate să realizeze un
studiu privind elaborarea tehnologi
ilor asistate de calculator.
S-a apreciat că o asemenea pro
blemă poate fi rezolvată abia intr-un
an și jumătate. Am lansat oferta,
dar între timp întreprinderea a an
gajat un tînăr absolvent, pasionat de
asemenea probleme, care a rezolvat
problema în doar cîteva luni,
cu
mult mai puțin de o jumătate de an.
Cînd cei solicitați au revenit în între
prindere pentru a face preliminare
investigații firești le-am spus că problema-i deja rezolvată.
Sigur, am reușit să soluționăm o
problemă de cercetare cu forțe pro
prii, dar trebuie să recunoaștem că
aceasta nu-i întotdeauna o soluție
de aplaudat. Cei ce încearcă pot să
aibă și nereușite, ca în orice lucru
făcut întîia oară. Or. noi trebuie să
ne bizuim pe forțe de cercetare spe
cializate. al căror potential a fost ve
rificat în practică. Datoria expresă
a cercetării științifice este aceea de
a răspunde cu o mult mai mare ope
rativitate la nevoile producției.
Ar mai fi și o altă cerință...
—'Vă ascultăm cu interes.
— Cunoașterea în detaliu a condi
țiilor de lucru din unitățile cu care
institutele de cercetare și proiectare
colaborează. Altfel nu-i decit un pas
pină la soluțiile fanteziste. Afirma
ția nu-i gratuită, ci se sprijină, de
asemenea, pe un caz concret. Pentru
executarea unor țevi cu aripioare
utilizăm banda de aluminiu de o
anumită lățime. întreprinderea pro
ducătoare a livrat la un moment dat
fîșii de aluminiu mai late cu 5 mm.
Am luat legătura cu proiectantul
respectivului utilaj pentru a găsi o
Soluție la situația survenită. Am în
țeles că nu era posibilă reproiectarea acestor țevi, dar in nici un caz
nu am putut înțelege de ce proiectantul a recomandat să ne aprovizio
năm în continuare cu bandă cu lăți
me mai mare din care să tăiem apoi
cei 5 mm în plus, care automat ajun
geau Ia depozitul de deșeuri. Dacă
proiectanții în cauză ar fi coborît cî
teva etaje aflau că există totuși un
dispozitiv special țu ajutorul căruia
se poate realiza tăierea din bandă cu
lățimea de 100—140 mm, livrată
frecvent de întreprinderea de alumi
niu, fîșii la dimensiunea cerută da
producția de țevi cu aripioare.
Desigur, chestiunea folosirii supe
rioare a materialelor nu ne poate lăsa
indiferenți în desfășurarea propriei
noastre activități. în fapt ne ocupăm
stăruitor de aceste probleme. O do
vadă în acest sens o reprezintă
mașinile si utilajele create în
întreprindere, prin autoutilare, toc
mai în scopul de a valorifica cit maî
bine și mai deplin materia primă —
metalul. Dar pentru noi rostul cel
dintîi este asigurarea bunului mers
al fabricației, implicit realizarea pre
vederilor planului, sub raport fizic și
valoric, la toți indicatorii.
Pentru
asta dăm. înainte de toate, socoteala
în fata partidului și este absolut
normal acest lucru.
Convorbire realizată de
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borarea materialului X ce va fi pre
zentat în C.O.M." etc., etc. — fără a
se promova sarcini cu un conținut
tehnic sau economic major, care să-i
determine să-și valorifice in mod su
perior pregătirea și competența pro
fesională, să se afle în fața unui
adevărat examen de comunist și de
specialist. Așa se explică faptul că o
inițiativă, existentă pe întreaga eco
nomie. cu un conținut angajânt —
,,Fiecare cadru trebuie să rezolve
anual, in afara sarcinilor de serviciu,
o problemă tehnică de inaltă efici
ență !“, se „aplică" teoretic în toate
întreprinderile, dar. practic, efectele
ei nu pot fi evaluate pretutindeni în
mod substanțial. Dacă organizațiile
de partid ar orienta spre adevăratul
lor făgaș conținutul unor asemenea
acțiuni, dacă fiecare specialist-comunist ar fi obligat să raporteze în fața
adunării generale de partid cum își
îndeplinește această sarcină, ar avea
loc. indiscutabil, o adevărată ava
lanșă de idei, un adevărat asalt al
progresului tehnic în toate unitățile,
în toate ramurile economiei națio
nale.
în locul altor concluzii general»
despre răspunderea organizațiilor de
partid față de „aurul cenușiu" al în
treprinderilor. supunem atenției o
meditație de mare sinceritate a
secretarului cu probleme economice
a unui important județ producător
de materii prime : „Nu stăm bina
nici cu realizarea indicatorilor de
plan, nici cu înfăptuirea programu
lui de modernizare. Avem în județ
circa 5 000 de cadre tehnice cu pre
gătire superioară. Dacă fiecare ar Ii
gîndit și realizat o singură idee teh
nică sau economică cu o eficientă de
numai 100 000 lei — ceea ce reali
zează de regulă un muncitor cu pre
ocupări în acest domeniu — calculați
singuri ce resurse materiale ar fi
cîștigat societatea, fără a mai avea
în vedere că eficiența ideilor tehnice
și economice are o longevitate de
ani și ani. Sintem datori să reflec
tăm cu toții la acest calcul, dar mai
ales sintem datori să ne preocupăm
ca organizațiile de partid să acțione
ze mai mult decît pînă acum ca acest _ uriaș potențial de gîndire co
munistă și gîndire tehnică să pro
ducă la capacitatea Iui reală".
O demonstrație care spune totul.
Ce s-ar mai putea adăuga? Nimic
altceva decît cerința ca în fiecare
întreprindere, oraș sau județ să se
reevalueze, prin date proprii, acest
calcul și, evident, să se adopte
o strategie clară, care să per
mită realizarea unei mai mari „pro
ducții" de idei tehnice ori economice,
gindite și aplicate. In interesul dez
voltării economiei naționale, al pro
gresului multilateral al țării.
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REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transpor
turi, agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor
de servicii, angajate plenar in ampla întrecere socialistă pentru înfăp
tuirea exemplară a importantelor sarcini de plan pe acest an, raportează
obținerea unor noi și însemnate succese.
Pe baza rezultatelor înregistrate pe cele 8 luni care au trecut din
anul in curs și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, la finele lunii august, pe pri
mele locuri s-au situat :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I : întreprinderea minieră
Căpeni, județul Covasna.
Locul II : întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor,
Locul III : întreprinderea minie
ră Sărmășag, județul Sălaj.

Locul I : Fabrica pentru regene
rarea uleiurilor minerale Rîmnicu
Sărat, județul Buzău.
Locul II : întreprinderea „Pro
gresul" Ploiești.
Locul III : întreprinderea rafină
ria „Vega“ Ploiești.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE CĂRBUNE

ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea electrocentrale Oradea.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Craiova.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Suceava.

Locul I : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov.
Locul II : Fabrica de anvelope
Luduș, județul Mureș.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție
gaze naturale Mediaș, județul Sibiu.
Locul II : Schela de producție
gaze naturale Tg. Mureș.
Locul III : Schela de producție
gaze naturale Ploiești.
ÎN INDUSTRIA
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea laminorul
de tablă Galați.
Locul II : întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita.
ÎN INDUSTRIA
MAȘINILOR DE RIDICAT.
MATERIAL RULANT.
CONSTRUCȚII NAVALE
ȘI ECHIPAMENTE
AERONAUTICE

Locul I : întreprinderea „Timpuri
Noi“ București.
Locul II : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav, Bra
șov.
Locul III : întreprinderea meca
nică de armături si pompe Drobeta-Turnu Severin.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA
ȘI TEHNICĂ DE CALCUL,
ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Electroaparataj" București.
Locul II : întreprinderea de aparataj electric pentru instalații Foc
șani, județul Vrancea.
Locul III : întreprinderea „Conect“ București.

Panoul fruntașilor
pe opt luni
Locul III : Combinatul de arti
cole tehnice din cauciuc Pitești.
ÎN

INDUSTRIA EXPLOATĂRII
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Pia
tra Neamț.
Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Rîmnicu Vîlcea.

ÎN

INDUSTRIA CIMENTULUI,
MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII,
EXPLOATAREA
AGREGATELOR MINIERE
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Premi" Vaslui.
Locul II : întreprinderea de
lianți și azbociment Bicaz, județul
Neamț.
Locul III : întreprinderea de
materiale de construcții Timișoara.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu.
Locul II : întreprinderea textilă
„Firul roșu“ Tălmaclu, județul
Sibiu.
Locul III : Fabrica „Filatura de
bumbac" Urlați, județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA MORARIT
ȘI PANIFICAȚIE
Locul
rărit și
Locul
rărit și
Locul
rărit și

I : întreprinderea de mopanificație Dîmbovița.
II : întreprinderea de mopanificație Teleorman.
III : întreprinderea de mopanificație Ialomița.

ÎN AGRICULTURA DE STAT —
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă
de stat Bacău.
Locul II : întreprinderea avicolă
de stat Focșani.
Locul III : întreprinderea avico
lă de stat Craiova.

ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR
INDUSTRIALE
Locul I : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale
București.
Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale
Craiova.
Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de montaj utilaj
chimic
București.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— REGIONALE DE CAI FERATE
Locul I : Regionala de cale ferată Brașov.
Locul II : Regionala de cale ferată Galați.
Locul III : Regionala de cale ferată București.
ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Sibiu.
Locul II : Direcția de poștă a
municipiului București.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Bacău.
IN DOMENIUL COMERȚULUI —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Roșiori de Ve
de, județul Teleorman.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri textile-incălțăminte Arad.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri ali
mentare Brașov.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII
ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană
Neamț.
Locul II : Uniunea județeană
Prahova.
Locul III : Uniunea județeană
Botoșani.

Cronica

zilei

S-a încheiat etapa republicană a
concursului grupelor sanitare ale
Crucii Roșii.
în telegrama adresată cu acest
prilej
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, participantele la
concurs au dat glas sentimentelor de
stimă și adîncă prețuire față de
conducătorul partidului și statului
nostru pentru activitatea neobosită
dedicată dezvoltării și înfloririi mul
tilaterale a patriei.
Participantele exprimă, de aseme
nea,. înalta prețuire față de tovarășa
Elena Ceaușescu, om politic și
savant de largă recunoaștere inter
națională, pentru grija pe care o
manifestă față de om, față de îm
plinirea năzuințelor acestuia de
progres și bunăstare.
Telegrama exprimă angajamentul
participantelor de a acționa cu și
mai multă energie pentru sporirea
contribuției grupelor sanitare ale
Crucii Roșii la îndeplinirea sarcini
lor specifice, la asigurarea sănătății
și vigorii națiunii noastre.

* Trăgătorul Sorin Babii - campion olimpic • Noemi Lung - vicecampioană în cea mai dificilă probă a natației feminine ® Gimnastele noas
tre - pe locul al doilea, după exercițiile impuse pe echipe, iar Daniela
Silivaș - pe locul întîi la individual compus ® Debut excelent al echi
pajelor noastre de canotaj
Prima medalie de
aur pentru culorile
sportive românești, la
cea de-a XXIV-a edi
ție a Jocurilor olim
pice de vară, a fost
cucerită
de
Sorin
Babii, care a repur
tat o splendidă și
binemeritată victorie
in concursul de tir, la
proba de pistol liber,
cu performanta de
660 puncte (566/94), ur
mat in clasamentul
final de Ragnar Skanaker (Suedia) 657
puncte (564/93), Iqor
Basinski (U.R.S.S.) 657
puncte (570/87), Țaniu
Kiriakov
(Bulgaria)
656 puncte, Gernot
Eder
(R.D.G.)
654
puncte, Gyula Karacsoni (Ungaria) 654
puncte.
In vîrstă de 25 de
ani, originar din Arad,
actualmente component
al Clubului Steaua
București, Sorin Babii,
la debutul său olim
pic, a urcat pe cea mai
inaltă treaptă a po
diumului,
obținind
laurii olimpici intr-o
dispută foarte strinsă
cu numeroși campioni
care porneau favoriți
datorită rezultatelor de
pină acum. Dar Sorin
Babii a confirmat as
censiunea sa de for
mă, talentul său do
vedit incă din anul

tul european.

Comentatorii agen
țiilor internaționale de
presă elogiază succe-,
sul sportivului român
Sorin Babii, subliniind
excelenta
pregătire
tehnică și psihică a
tînărului trăgător ro
mân, într-o nrobă pe
care și-au adjudecat-o,
pină
acum, numai
sportivii maturi, cu
mare experiență. De
altfel, notează agenția
A.D.N., dună primele
60 de focuri vicecampionul mondial, so
vieticul Igor Basinski,
părea cîstigător sigur,
avind patru nuncte
mai mult decît princi
palul său adversar,
surprinzătorul român
Sorin Babii. Dar, în

★

In concursul de natație din cadrul Jocu
rilor Olimpice de vară,
inotătoarea
româncă
Noemi Lung s-a nu
mărat printre protago
nistele probei de 400 in
mixt — cea mai difi
cilă probă din natația
feminină —, obținind.
medalia de argint, cu
timpul de 4’39”46/100.
Medalia de aur a re
venit sportivei ameri
cane Janet Evans, iar
cea de bronz a fost
ciștigată de Danieli
Hunger (R.D. Ger
mană).
Noemi
Lung,
in
virstă de 20 de ani (de
la clubul C.S.M.S. Baia
Mare), ciștigă prima
sa medalie olimpică,
ce se adaugă unui bo
gat palmares, incluzind titlul de campi
oană europeană in 1987
la 400 m mixt și cinci
titluri de campioană

finală, s-a petrecut un
lucru neașteptat : în
timp ce tînărul spor
tiv român (25 de ani)
dovedea o siguranța
dezarmantă, realizînd,
între altele, 4 „muște"
consecutive, concuren
tul sovietic a ratat,
nerezistînd
tensiunii
nervoase, și, cu un
„6“ la al șaselea foc
al finalei, a coborît în
clasament pe locul 3.
Pe locul secund s-a
situat in cele din
urmă veteranul sue
dez Ragnar Skanaker,
in vîrstă de 54 de ani,
la a cincea particioare la J.O., vicecampion olimpic și în
urmă cu 4 ani. Â fost
o întrecere pasionantă
încheiată cu o victorie
absolut meritată a ex
celentului sportiv ro
mân Sorin Babii .
în alte coresponden
țe este remarcată, de
asemenea,
valoarea
deosebită a tirului ro
mânesc, ai căror re
prezentanți s-au nu
mărat aproape mereu
printre
protagoniștii
olimpiadelor.
Amin
tim că Sorin Babii
este al cincilea cam
pion olimpic român la
tir, după Iosif Sîrbu
(1952), Ștefan Petrescu
(1956), Ion Dumitres
cu (1960) și Corneliu
Ion (1980).
★

mondială universitară
cucerite in același an.
Iată clasamentul finalet probei feminine
de 403 m mixt : 1. Ja
net Evans (S.U.A.) —
4’37”76/100 ; 2. Noemi
Lung
(România
—
4’39”46/100 ; 3. Daniela
Hunger (R.D. Germa
nă) — 4’39”76/100 ; 4.

Elena
Dendeberova
(U.R.S.S.) — 4’40”44/
100 ; 5. Kathleen Nord
(R.D. Germană)
—
4’41”64/100 ; 6. Jodie
Clatworthy (Australia)
— 4’45”86/100 ; 7. Lin
Li (R.P. Chineză) —,
4’47”05/100 ; 8. Donna
Procter (Australia) —
4’47”51/100.
Cu o surpriză s-a
încheiat proba mascu
lină de 200 m liber, în
care victoria a reven.t
australianului Duncan
Armstrong, cu un nou
record mondial — 1’47”
25/100 (vechiul record
era de l’47”44/100 și
aparținea vest-germanului Michael Gross).
Pe locul doi s-a clasat
suedezul Anders Holmertz — l’47”89/100, în
timp ce americanul
Matt Biondi, cotat ca
principal favorit. S-a
situat pe locul al trei
lea. iar Michael Gross
pe locul al cincilea.

• Luni au început la Seul și în
trecerile concursului feminin de gim
nastică, o dată cu efectuarea exercițiilor obligatorii pe echipe, punctajul
obținut contind și pentru individual
compus. La jumătatea concursului, in
clasamentul provizoriu primul loc este
ocupat de formația U.R.S.S. — 197,325
puncte, urmată de România — 198,425
puncte, R.D. Germană — 195,425
puncte. S.U.A. — 194,950 puncte. Bul
garia — 194,375 puncte, R.P. Chineză
— 193,150 puncte. Cehoslovacia —
193,075 puncte. Ungaria — 192,900
puncte.
La individual compus, conduce
sportiva româncă, Daniela Silivaș, cu
un total de 39,775 puncte, care a ob
ținut două note de 10, la paralele
și sol, 9,90 la sărituri și 9,875 la birnă. Pe poziția a doua se află gim
nasta sovietică Elena Șușunova, cu
39,725 puncte.

e La bazinul nautic de pe rîul
Han s-au desfășurat primele între
ceri ale competiției olimpice de ca
notaj academic.
în concursul feminin, sportivele
românce Rodica Arba și Olga Homeghi au cîștigat seria a Il-a a
probei de dublu rame, cu timpul de
7’42”53T00. fiind urmate de Bulgaria
— 7’48”68/100 și Canada — 809”51/100.
De asemenea, au terminat învingă
toare iii seriile respective echipajul
de dublu visle și schif 4 plus 1. Toate
cele trei echipaje românești s-au ca
lificat direct în finală.
în probele masculine de schif 2
fără cîrmaci și schif 4 plus 1 echi
pajele României s-au clasat pe pri
mul loc în seriile eliminatorii, obtinînd calificarea în semifinale.
Alte rezultate : O Echipa de fot
bal a Zambiei a furnizat o surpriză
de proporții, invingînd la scor 4—0
(1—0) una dintre favoritele turneului
olimpic — selecționata Italiei. Fot
baliștii zâmbieni au evoluat fără com
plexe în fața unei formații alcătuite
din jucători selecționați în exclusi
vitate din prima ligă a puternicului
campionat italian, Tacconi, Ferrara,
Galia. De Agostini. Mauro, Virdis:,
Carnevale, între alții, înscriind patru
goluri spectaculoase. © Turneul de
baschet masculin a programat prmul derbi, meciul dintre formațiile
Iugoslaviei și U.R.S.S., contind pen
tru grupa preliminară A. Victoria a
revenit baschetbaliștilor iugoslavi, cu
92—79 (39—33). 0 După prezentarea
exercițiilor impuse. în concursul
masculin de gimnastică pe echipe
primul loc este ocupat de formația
U.R.S.S.. cu 295.700 puncte, u-mată
de R. D. Germană — 293,550 puncte.
Japonia — 292,550 puncte. R.P. Chi
neză — 291.400 puncte, Bu’garia —
291,250 puncte, Ungaria — 291 punc
te, România — 290,500 puncte
etc.
® Concursul olimpic de hal‘.e-e .n
programat duminică primei*' între
ceri. în cadrul categoriei 52 kg vic
toria revenind sportivului bulgar
Sevdalin Marinov. cu un total de
270 kg — nou record mondial. La
stilul „smuls", Marinov a realizat, de
asemenea, un nou record al lumii,
ridicînd haltera în greutate de
120 kg.

A

Corala „Cintarea Brăneșteană" din
comuna Brănești, județul Dîmbovița,
a împlinit 100 de ani de activitate,
eveniment marcat printr-o adunare
festivă.
Participanții la adunară au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o telegra
mă prin care se angajează să nu
precupețească nici un efort pentru
a pune mai bine în valoare tradi
țiile culturale ale județului Dîmbo
vița, pentru a oglindi cu delitate,
prin cîntecul lor, transformările în
noitoare ale societății noastre,
★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Chile, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al acestei țări la
București, Francisco Ossa Concha, a
oferit, luni, o recepție.
Au participat membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor
Externe, ai
altor ministere și instituții centrale,
ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.
(Agerpres)

Datoria civică de a apăra si consolida
proprietatea socialistă
(Urmare din pag. I)
instituțiile științifice și de învățămînt, cu participarea activă, respon
sabilă a fiecărui colectiv la buna
gospodărire a părții din proprietatea
socialistă ce îi este încredințată.
Desigur, dobîndește o tot mai mare
importanță însușirea și respectarea
tuturor prevederilor legale, în litera
și în spiritul lor. Numai că. în socie
tatea noastră, obligațiile legale nu
sînt separate de cele morale.
Legea îi impune cetățeanului, pe
oricare treaptă ierarhică s-ar afla,
obligații față de semeni. Cine nu
respectă aceste îndatoriri este sanc
ționat prin forța publică. Așa este
firesc, așa este legal. în Tezele din
aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu
reafirmă cerința ca nimeni să nu fie
judecat și pedepsit pe nedrept ; dar
nici cei care încalcă legile să nu rămînă nejudecați și nepedepsiți. Fie
care deci trebuie să știe ce fapte
sînt incriminate de legile tării si ce
sancțiuni sînt prevăzute în cazul
nerespectării normelor de drept.
Acesta este un aspect al activității
de educare juridică. Preocupările pe
acest plan nu lipsesc. Desigur însă,
în unități economice. în instituții, in
școli și facultăți, activitatea de edu
care juridică își restrînge sfera la
acțiunile de popularizare a prevede
rilor legale. Dar educația revoluțio
nară nu se rezumă numai la trans
miterea unor cunoștințe ; ea presu
pune un sistem complex de convin
geri, motivații și valori. A simpli-

______ ------------------ ACTUALITATEA sportivă

Medalii pentru sportivii români
la J. O. 1988

A Xl-a ediție a Festivalului internațional

FOTBAL: In meciul amical
dintre echipele de tineret.

România — Albania 3—0
Pe stadionul din Medgidia s-a
disputat luni meciul amical dintre
selecționatele de tineret ale României
și Albaniei. Fotbaliștii români au
obținut victoria cu scorul de 3—0
(1—0), prin golurile înscrise de
I. Dumitrescu (min. 21), Cr. Sava
(min. 70) și Stan (min. 81).
Astăzi, la Constanța, de la ora
17, se va disputa partida amicală
între primele reprezentative ale ce
lor două țări.

Campionatele naționale de șah
în runda a 13-a a Campionatului
feminin de șah de la Predeal. Ga
briela Stanciu a ciștigat la Stanca.
Ghindă a învins-o pe Mariana Du
minică. iar partidele Ganț — Bădulescu, Ioniță — Stroe și Cozma —
Ursuleac s-au încheiat remiză. în
clasament conduce Gabriela Stanciu.
cu 10 puncte.
Rezultate din concursul masculin:
Ghindă — Biriescu 1—0 ; Mărășescu — Armaș, remiză ; Pavlov — Ionescu, remiză ; Griinberg — Foișor,
remiză ; Stoica — Stefanov 1—0 ;
Dumitrache — Takacs, remiză. Lider
al clasamentului este Mihail Marin,
cu 8 puncte și o partidă întreruptă.

teatre
9 Teatrul Național (14 71 71, sala Am
fiteatru) : Poveste din Hollywood —
18.
a Filarmonica
„George
Enescu"
'15 68 75. Ateneul Român): Festivalul
nternațional „George Enescu". Ediția
a Xl-a. Orchestra de cameră a filar
monicii. Dirijor: Nicolae Iliescu. So'ist Alirlo Dlaz (Venezuela) — 20.
9 Opera Română (13 18 57): Aida —
18.
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Me'odii, melodii — 18.
® Teatrul Mic (14 70 81): Cameristele
'nremieră) — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bătrîna și hoțul — 19,30.
Ș Teatrul de comedie (16 64 60): Peioarea — 19.
Majestic,
© Teatrul
Giulești (sala
14 72 34): Cursa de Viena — 19.
„Rapsodia
© Ansamblul
axtlstic
Română" (13 13 00 : Cintă ciocirlie —
’8.
© Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77, Ia
grăd'nița Ministerului. Apărării Naonale) : Puiul — 10.

cinema
3 Nelu : SCALA (11 03 72) — 9; 11;
13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLAMURA
(35 77 12; — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
$> Păstrează-mă doar pentru tine :
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17;
n.
Agentul straniu: LIRA (31 71 71'
9; 11,30; 14: 16,30; 19, la grădină — 20,
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
«) Novăceștii: FEROVIAR (50 51 40)
9; 11; 13, VOLGA (79 71 26) — 9; 11:
13.
O) Duelul : FEROVIAR — 15; 17; 10.
) Flăcări pe comori : VOLGA — 15:
7: 19.
I Cucoana Chirlța : DRUMUL SĂRII
II 23 13) — 15; 17; 19.
4 Să-ți vorbesc despre mine : COROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
) Artista, dolarii și ardelenii : FLOr.EASCA (3? 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17:
7.
® Concurs: MIORIȚA (14 27 14) — 9.
1; 13; 15; 17; 19.
@ Niște
băieți grozavi: COSMOS
'27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
a Zîmbiți, vă rog:
TIMPURI NOI
'15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45:
?°-

fica, în orice activitate, conduita
omului înseamnă a comite o gravă
eroare. Cu atît mai mult nu sînt de
dorit simplificările în activitatea educativă. în speță, nu întotdeauna
faptul că legile sînt respectate con
stituie un motiv de a pune punct
demersurilor
educative. Pentru că
sînt și cazuri în care legea este res
pectată de teama sancțiunii, și nu
datorită unei conștiințe juridice îna
intate. S-ar putea replica : la urma
urmei, important este să se respecte
legea. Dar viața a arătat că sînt și
împrejurări în care. în astfel de si
tuații, intervin momente în care
normele de drept sînt încălcate. Este
limpede, așadar, că formarea unor
convingeri morale înaintate consti
tuie scopul acțiunilor de educare ju
ridică inițiate de organizațiile de
partid, de sindicat, de instituțiile
care au răspunderi în această pri
vință.
Dacă normele de drept îi impun
cetățeanului obligații față de socie
tate, față de semeni, morala îi con
feră îndatoriri și față de sine. De
aceea, dreptul și morala sînt de ne
despărțit. O activitate eficace de educare juridică nu se poate întemeia
decît pe solide convingeri morale.
Cine încalcă prevederile unei legi
nesocotește obligațiile ce-i revin in
societate și trebuie să fie chemat in
fața instanței de judecată. Dar, în
același timp, își nesocotește și obli
gațiile față de sine și trebuie să răspundă in fațș „tribunalului conștiinței".
se subliniază în Tezele
Așa cum
..
pentru plenara C.C. al P.C.R., justi
ția este chemată să vegheze ca nici
o faptă antisocială să nu rămînă
nepedepsită. Mai cu seamă în cazu
rile în care se atentează la avuția
țării, la proprietatea socialistă. Și
sînt astfel de cazuri, care îmbracă
forme dintre cele mai diferite :
necinste, neglijență, atitudine risipi
toare, lipsă de spirit gospodăresc
sau incompetentă în administrarea
părții din avuția națională dată în
grijă unui colectiv. Dar cauzele unor
astfel de situații trebuie căutate și
în slaba activitate a unor factori
educaționali. Pentru că nu întot
deauna si nu în toate locurile se înțe
lege că acțiunile educative pe acest
tărîm trebuie să se înscrie într-un
proces complex, uneori complicat și
dificil, un proces în a cărui desfă
șurare nu sînt admise pauze. Este
deosebit de important ca activitatea
politico-educativă
desfășurată
în
scopul formării unei conștiințe juri
dice înaintate să-și incorporeze
obiective, inițiative și modalități
prin care să asigure. în cazul de
față, explicarea competentă a pre
vederilor legale cu privire la pro
prietatea socialistă. înțelegerea lor
în profunzime. Rezultate cu adevărat
bune se obțin în acele colective în
care se dezvoltă un climat moral
sănătos ; în care fiecare este îndem
nat să-și examineze propria com
portare în raport cu prevederile cu
prinse în legile țării ; în care con
știința colectivă și conștiințele indi
viduale își încorporează, ca o trăsă
tură fundamentală, respectul față de
lege.

,.George Enescu“

„Lecția deschisă" a „Madrigalului"
Concertul „Madrigalului" a fost o
adevărată lecție deschisă despre
măiestria interpretării in arta co
rală, despre complexitatea actului
artistic : de la nuanțele, subtilități
le, finețea stingerii unui sunet, sa
vanta construire a unui unison, a
atacurilor bruște, a tensiunilor, a
conglomeratelor sonore din care
limpede, neașteptat apare isonul, a
dezlănțuirilor dramatice stinse in
calmul unei concluzii luminoase —
pină la stilul fiecărei piese, la far
mecul vorbelor, la rostirea impecaf
bilă, la deslușirea armoniei, contra
punctului, a culorii epocii respec
tive. Mai mult ca oricind s-a văzut
acea știută unitate spirituală a madrigaliștilor, a corului „Madrigal",
cu cel ce a plămădit această unică
formație — dirijorul Marin Con
stantin. Așa cum, incă o dată (a
cita oară ?), s-a demonstrat că „I
vaghi fiori" de Palestrina, de
exemplu, perlă a artei renascentis
te, una dintre cele mai cîntate pie
se, de fiecare dată dezvăluie o
prospețime care ne duce cu gindul
la acel proces permanent de recrea
re — indispensabil unei formații de
primă mărime in viața muzicală
internațională, Noi adincimi, noi
sensuri mereu descoperite celebrului repertoriu madrigalesc. dar și

pieselor de aleasă frumusețe și
simțire scrise de Kiriac, Musicescu,
Vidu, Dima, Hubic, Cucu — să spu
nem „Morarul" sau „Dor, dorule"
sau „Peste deal"... Cu. ce altă for
mație se poate compara „Madriga
lul" condus de Marin Constantin,
personalitate a artei dirijorale,
atunci cind deapănă cel mai sim
plu cintec românesc, înnobilat de
cele mai firești legături armonice,
modale ? Cine ar putea lansa mai
bine decît „Madrigalul", la ora ac
tuală, prime audiții românești scri
se in diverse stiluri, avind diferite
concepții muzicale ? Si la Ateneul
Român, în concertul care a marcat
25 de ani de activitate artistică,
s-au propus cinci prime audiții : un
madrigal patriotic semnat de Radu
Paladi. o sensibilă tălmăcire a poe
ziei eminesciene aparțlnind lui Ser
bau Nichifor, o savuroasă parodie
eparținind lui Mihai Moldovan, un
poem eterofonic, „Făgașuri stră
bune", cu meșteșug gindit de Marin
Constantin, și „Bucuria împlinirii"
de Vlad Ulpiu. Încă un argument
că repertoriul „Madrigalului" este
in continuă înnoire, că fiecare pri
mă audiție aduce argumentele înal
tului profesionalism.

Smaranda OTEANU

Examenul virtuozității

Pentru prima seară a festivalu
lui, conducerea Operei Române a
gindit și realizat, un concert ex
traordinar menit să aducă in
atenția publicului o parte dintre
cei mai valoroși artiști ai primei
noastre scene lirice, alături de
cițiva invitați, soliști ai
institu
țiilor similare din Timișoara și
Iași. Un program variat, dinamic,
ce a oferit, totodată, o imagine cit
mai cuprinzătoare asupra reperto
riului permanent al acestora, re
pertoriu extras deopotrivă din zes
trea creației românești și un-versale
de gen. Au putut fi, astfel, reascultate momente îndrăgite din
operele lui Gh. Dumitrescu („Ion
Vodă cel Viteaz"), Pascal Bentoiu
(„Hamlet"), Doru Popovici („In
terogatoriul din zori") și Cornel
Trăilescu („Dragoste si jertfă") —
redate cu simțul
dramatic.
cu
participarea afectivă necesare de
către Dan Zancu. Florin Diaconescu,
Pompei Hărășteanu și Vasile Martinoiu, ca și altele din
marele
repertoriu. S-au remarcat cu pre
ponderență din evoluțiile solistice
cea a sopranei Mioara Cortez-David
de la Opera Română din Iași —

care în cele două
arii oferite
(„Forța destinului" și „Trubadurul") a impresionat prin calitatea
deosebită a ciutului său, prin inteligența construirii discursului vocal,
prin arta de a diferenția dinamic
și timbral arcuirile fluxului so
nor, a sopranei Eugenia Moldo
veana — ce și-a reconfirmat va
loarea atît in ipostază solistică
(„Madame Butterfly"), cit și în due
tul cu Ionel Voineag („Traviata"),
a lui Pompei Hărășteanu (in fina
lul „Walkiriei"), a baritonului Ladislau Fogel de la Opera Români
din Timișoara, a Sandei Sandru —
în două din cele șapte lieduri de
Enescu pe versuri de Clement Ma
rot etc. Trebuie să menționăm, de
asemenea, participarea, orchestrei
conduse de Cornel Trăilescu, care,
în deschiderea concertului, a inter
pretat Rapsodia I de Enescu. și a
corului condus de Stolian Olariu
— cu pagini din „Tannhăuser",
„Paiațe" sau cîntecul „Trăim de
cenii de împliniri mărețe" de Vaslle Vasilache jr„ oferit in încheie
rea concertului.

Veronica ZBARCEA

★

Orga are, mai ales in ultimele
decenii, un loc privilegiat în prefe
rințele publicului meloman ; intra
tă in circuitul concertistic la sfirșitul secolului trecut și adoptată în
toate marile săli, impresionează
prin grandoarea sonorității, diver
sitatea timbrelor, haloul armonice
lor bogate. De aceea, un recital de
orgă este întotdeauna primit cu in
teres.
Organistul Ferdinand Klinda. din
R.S. Cehoslovacă, și-a alcătuit pro
gramul sub semnul diversității,
mareînd citeva momente esențiale
din istoria muzicii pentru orgă,
deschizînd o acoladă largă de la
Bach la Messiaen, menită a sublinia
caracterul proteic al instrumentului.
Iar în interiorul grupajului de pie
se de Bach (Preludiul și fuga în la
minor, corale și Concertul în fa
minor) a ales, de asemenea, lucrări
de natură diferită. Astfel, de la
polifonia severă, liniile nobile ale
discursului bachian la coloristica
luxuriantă sau pitorescul creației
franceze moderne, repertoriul par
curs a cuprins o gamă largă de sti-

t
20,00 Telejurnal.
20.20 Priorități în economie.
20,40 Seară de balet. „Corsarul" (color).
Muzica de
Adam-Dellbes. Inter
pretează
Ansamblul de balet si
Orchestra Operei Române din Ti-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 20 septembrie, ora 20 — 23
septembrie, ora 20. In țară : Vremea
va fi frumoasă, cu cerul variabil, mai
mult senin. Vor
cădea
burnițe sau
ploi slabe, Izolat, în nordul țării. Vîn-

luri. Klinda este un tehnician de
clasă, cu o muzicalitate cultivată,
care își stăpinește instrumentul cu
extremă siguranță și autoritate.
In mod special, s-a remarcat in
terpretarea dată ciclului de patru
piese de Oliver Messiaen, cu opozi
țiile expresive între discontinuitate
și cantabilitate, coloritul somptuos,
efectele timbrale rafinate, fluența
execuției. Un alt moment interesant
prin inedit a fost și piesa Sonatafantezie în re minor de compozito
rul slovac Jan Levoslav Bella. Este
o muzică post-romantjcă . de am
ploare, ce leagă momente'de confe
siune lirică eu „creșteridinamice
spectaculoase, permițind interpret ului largi desfășurări de virtuozitate.
Dincolo de unele imprecizii, dato
rate probabil insuficientei familia
rizări cu instrumentul Ateneului,
recitalul lui Ferdinand Klinda a
lăsat impresia unei viguroase profesionalități, încălzite de o înțele
gere adîncă a sensurilor muzicii.

Elena ZOTTOVICEANU
mlșoara. Dirijor Ion lancu. Regia
și coregrafia Ștefan Gheorghe. So
liști: Aurora Calolanu, Constantin
Gîdea, Ion Gîrba,
Francisc Valkay. Liana Țancu.
21,40 Festivalul
international „George
Enescu" (color).
Ediția a Xl-a.
Aspecte din sălile de concerte și
spectacole.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.
tul va. sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 3 și 13 grade. Izolat mai coborlte în
depresiuni și în Subcarpațl pînă la zero
grade, unde se va produce brumă, iar
maximele vor fi cuprinse între 18 și 28
de grade. Pe alocuri se va semnala
ceață. In București : Vremea va fi fru
moasă, cu cerul variabil mal mult se
nin. Vîntul va sufla in general slab.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 8 și 12 grade, cele maxime intre
25 și 28 de grade.

albe pentru „aurul negru“
(Urmare din pag. I)
pildă, confirmă acest ade
văr. Nu-ți spune că mun
cește de nouă ani in foraj,
ci că a săpat peste 30 de
sonde. Sondele cu nume
rele 139, 345 și 358 Măgu
rele, 79 Călugăreni și 514
Glodești sînt cele la care a
muncit numai în ultimii
doi ani. Se oprește din lu
cru pentru o clipă. Zîmbește.
„Cum a
trecut
timpul ! Acum îmi dau
seama că nu m-am întors
niciodată să văd locurile
pe unde am muncit. N-am
avut cind. Dar de uitat,
n-am uitat nici o zi, nici o
noapte trăită în căutarea
petrolului. Ar însemna să
uit zile, nopți, ani din
viață...".
Pentru petroliști fiecare
sondă e ceva nou. Viața in
foraj este un continuu în
ceput. Fiecare sondă are
istoria ei.
— Asta e una din sonde
le unde am muncit cel mai
ușor, spune llie Ciupag.
Am întimpinat și greutăți,
că așa e viața-n foraj. Dar
le-am rezolvat în citeva
ore. Altădată, îmi amintesc, pierdeam săptămâni.
Nu aveam tehnica de
acum...
— Cam la cîte sonde ați
lucrat ?
— Greu de spus ! Schela
noastră se întinde de la
Mizil la Vălenii de Munte
și de la Băicoi pînă la Urlăți. O pădu-e de sonde...
Cam peste tot am fost
și eu.
— Totuși.
— Eu știu ? Dacă Mihai
Chiorcioiu lucrează în foraj de trei ani și a participat la vreo zece, înseam
nă că am făcut ceva mai

mult, nu ? Doar nopțile
muncite la sonde, dacă ie
adun, și tot sint cițiva ani
buni...
Nopțile albe ale petro
liștilor... Mihai Chiorcioiu
este podarul sondei. Are
grijă ca lichidul de foraj
să circule, fără întrerupe
re, prin instalație, spre
haba de depozitare. De
unde, prin pompe speciale,
este reintrodus, cu presi
une, în subteran pentru a
disloca și transporta la su
prafață roca săpată. Pen
tru a putea circula prin
pompe, lichidul trebuie să
fie curat. De aceea, de trei
ani, de cind lucrează în
foraj, Mihai Chiorcioiu, un
tinăr de 26 de ani, asta
face : veghează în dreptul
sitelor și, asemenea unui
căutător de aur, „curăță"
noroiul. Cam treizeci de
litri pe secundă. Noapte
de noapte. Timp in care,
ceilalți sondori, între care
și fratele său, Gheorghe
Chiorcioiu, asigură func
ționarea
instalației.
în
tr-un veritabil spirit de
echipă, Gheorghe Dragomir, lăcătuș, și Ștefan
Pioară, electrician, întrețin. instalațiile electrice și
motoarele, iar Laurențiu
Oprea, cel mai tinăr son
dor al formației, participă
la adăugarea unei noi pră
jini de fo-aj.
Amintirile
petroliștilor
sînt frumoase, Emoționan
te. Petroliștilor te e greu
să conceapă viața fără petrol. Firesc, Cele mai frumoașe clipe din viața lor
sînt acelea în care, după
îndelungi căutări, „aurul
negru" tîșneste_ din
.... pămint
_
la lumină. Pînă la acel
moment însă sînt zilele și
nopțile de neobosită mun-

că. Nopțile lor lungi ca
nopțile de iarnă...
La sonda 257 Boldești, acum, se trăiesc momente
ce probează, în modul cel
mai deplin, dăruirea petro
liștilor. Un astfel de mo
ment ? Iată-1 ! Cind au ajuns cu forajul la adîncimea de 2 000 de metri s-a
rupt una din prăjinile_de
foraj. Se intimplă 1' Pămintul nu se lasă ușor
străpuns. Uneori
e mai
dur decît oțelul. Nu însă
mai dur ca voința oamenilor. După socotelile lor
mai aveau doar 50 de
metri de înaintat. Inginerul Eugen Săvulescu, șeful
brigăzii nr. 5, se află aici,
la fața locului, de patru
nopți. De fapt, nici unul
dintre petroliști nu a plecat acasă, in tot acest
timp. Nu au știut ce-i
somnul.
— Așa e-n petrol, spune
inginerul Săvulescu. Ca un
făcut, tocmai cind te gîndești la următoarea sondă,
cea pe care o și vezi
terminată se încăpățînează...
De patru zile, de patru
nopți
oamenii
muncesc
pentru înlocuirea prăjinii.
S-au scos prăjinile bune
de deasupra celei rupte.
Deși, în pămînt, sînt 88 de
prăjini. Cit de simplu pare
totul acum. Dar să cauți.
Să identifici locul unde
s-a. rupt. La sute de metri
sub pămînt. Fără să vezi,
Nopți și zile
de căutări.
De încercări. De reluări,
Pînă cind segmentul rupt
este prins în tută (dispozi
tivul care dă filet) și-apoi
prins într-o altă prăjină
pentru a fi scos și înlocuit.
Pentru a continua forajul.
— Am treizeci de ani de

foraj
—
mărturisește
Gheorghe Andronache, un
veteran, de peste patruzeci
de ani membru de partid
— și am trăit aceste mo
mente și acum, ca de atîtea alte ori, cu emoția unei
prime încercări. Niciodată
o defecțiune nu e la fel, să
știți de la mine.
— A fost greu 7
— A fost frumos. M-am
convins, încă o dată, cit
sintem de uniți. Că acțio
năm ca un singur om.
De-aia-i frumqș în petrol.
Așa înțelegem noi, comuniștii din schelele petroliere, să ne facem datoria.
Datoria de comunist inseamnă să muncim, zi de
zi, iar cind este nevoie
noapte de noapte, pe mă
sura încrederii puse în noi.
Și a răspunderii de a asi
gura tării
„aurul negru"
atît de necesar.
Masa instalației porneș
te din nou. Prăjinile de
foraj alunecă in pămînt.
Centimetru cu centimetru.
Pînă la stratul de petrol
mai este puțin. Tinerii
ingineri Florinei Dinu și
Sorin Anastase, petroliștii
Romeo Lungu, Constantin
și Gheorghe Popa zîmbesc
mulțumiți. Florinei Dinu,
proaspăt absolvent de fa
cultate, se aoropie de
Gheorghe Andronache. Acesta îi strînge mina bărbătește și-i spune : „De-acum știți ce-i petrolul !
N-o să vi se mai pară
greu, niciodată...".
Noapte de toamnă, lăsa
tă peste Valea Prahovei.
Noapte rece. Nesfirșit de
frumoasă.
Parcă anume
pentru a vedea cit de fru
moasă e meseria de pe
trolist.

UN IMPERATIV AL VIEȚII INTERNAȚIONALE:

Creșterea rolului și participării O.N.U.
la rezolvarea problemelor stringente
ale lumii contemporane
„România militează pentru creșterea rolului Organi
zației Națiunilor Unite, al altor organisme în viața inter
națională, pentru participarea în condiții de deplină ega
litate a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau
orînduire socială, îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, a ță
rilor în curs de dezvoltare și nealiniate, la soluționarea de
mocratică a problemelor de care depinde asigurarea păcii
și progresului popoarelor".
NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi, la sediul din New York al
Națiunilor Unite încep lucrările ce
lei de-a 43-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Timp de aproape
trei luni, în marele forum mondial,
care reunește reprezentanții a 159_
de state, respectiv cvasitotalitatea'
țărilor lumii, se vor desfășura largi
dezbateri in vederea găsirii de solu
ții juste și echitabile unor probleme
acute ale contemporaneității, întro
nării în viața internațională a unei
politici noi, de destindere, dezar
mare și pace.
In actualele împrejurări — cînd, în
ciuda anumitor pași pozitivi, situa
ția internațională continuă să se
mențină gravă, iar în lume se ma
nifestă contradicții puternice, ca ur
mare a continuării cursei înarmări
lor, a conflictelor, a crizei economice
mondiale și agravării situației țări
lor în curs de dezvoltare — cea de-a
43-a sesiune a O.N.U. este chemată
să joace un rol de deosebită impor
tanță in realizarea unei schimbări
radicale a cursului periculos al eve
nimentelor, pentru înaintarea cu
hotărîre pe calea dezarmării și pă
cii. De altfel, nu întîmplător,
ziua deschiderii sesiunii este mar
cată în întreaga lume, potrivit
unei hotărîri a O.N.U., ca ZI IN
TERNAȚIONALA A PĂCII, expresie
elocventă a aspirațiilor fundamenta
le ale popoarelor.
în acest sens, pe agenda provizorie
a actualei sesiuni, din cele 147 de
puncte înscrise, o bună parte privesc
problematica încetării cursei înarmă
rilor și problematica dezarmării, în
special a dezarmării nucleare. Tocmai
pentru acest obiectiv a militat și mi
litează statornic România socialistă,
președintele Nicolae Ceaușescu, depunînd eforturi susținute ca organi
zația mondială să răspundă așteptă
rilor popoarelor. Aprobînd mandatul
delegației române la sesiune, CO
MITETUL POLITIC EXECUTIV AL
COMITETULUI
CENTRAL
AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
a stabilit ca delegația să. prot
moveze considerentele și propu
nerile României, concepția și iniția
tivele tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu privire la dezarmare, la celelalte
probleme aflate pe ordinea de zi.
„în acest sens — se arată în co
municatul ședinței Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. — de
legația română va acționa pentru adoptarea de către O.N.U. a unor mă
suri eficiente care să ducă la opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, în primul rînd la dezar
marea nucleară, încetarea experien
țelor cu arma nucleară, la renunța
rea la militarizarea Cosmosului, la
interzicerea și lichidarea armelor
chimice, la reducerea substanțială a
efectivelor, armamentelor convențio
nale și cheltuielilor militare".
în mod deosebit, în cadrul lucrări
lor vor fi examinate rezultatele celei
de-a treia sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U., consacrată
dezarmării, desfășurată anul acesta
în perioada 31 mai — 26 iunie.
Aceasta cu atît mai mult cu cît,
după cum se știe, deși au fost avan
sate numeroase idei și propuneri
constructive vizînd adoptarea unor
măsuri practice de dezarmare. în ca
drul sesiunii nu s-a reușit, din pă
cate, să se realizeze un consens și
să se aprobe un document final care
să traseze căile în vederea înaintării
spre obiectivul dezarmării generale

nigeria:

și totale. „Ne exprimăm speranța că
— în activitatea viitoare pe plan in
ternațional — se va ține seama de
dezbaterile ample care au avut loc
la sesiunea specială a Organizației
Națiunilor Unite" — arăta, în acest
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu —
îndemnind la intensificarea eforturi
lor statelor și popoarelor pentru
realizarea dezarmării. Se impune
relevat că în cadrul actualelor lu
crări va continua examinarea docu
mentului românesc prezentat sesi
unii speciale consacrate dezarmării,
iar la punctul „Reducerea bugetelor
militare", înscris de România, se va
discuta adoptarea principiilor care
să stea la baza negocierii de acor
duri privind diminuarea cheltuielilor
militare.
Din premisa inadmisibilității răz
boiului decurge în chip firesc —
potrivit concepției României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu —

La deschiderea
celei de-a 43-a sesiuni
a Adunării Generale a
Organizației Națiunilor Unite
ideea că tratativele, mijloacele paș
nice constituie in lumea contempo
rană singura cale de soluționare a
disputelor, a problemelor de orice
fel. An de an, pe agenda O.N.U: au
figurat diverse litigii și diferende,
unele vechi, altele mai noi, fără să
se găsească o ieșire rațională. Acum,
pe ordinea de zi a sesiunii sînt în
scrise numeroase puncte care aduc
în atenția forumului mondial persis
tența a diverse focare de încordare
și conflicte pe glob. De data aceasta
se prefigurează însă o abordare
nouă, constructivă, la care, în ulti
mul timp. O.N.U. și-a adus și își
aduce o contribuție însemnată. Este
vorba de retragerea trupelor străine
din Afganistan, de evoluțiile noi
în legătură cu conflict’d din Golf,
cu situațiile din sudul și nord-vestul
Africii, din Cipru etc.
După cum este bine cunoscut, încă
din 1979, cind pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. a fost
înscris, la propunerea României,
punctul
privind
„Reglementarea
pașnică a diferendelor dintre state",
țara noastră a înaintat o serie de
propuneri valoroase. Acestea, ca și
inițiativa privind crearea, în cadrul
O.N.U., a unui organism special
pentru bune oficii, mediere și con
ciliere au pornit tocmai de la ne
cesitatea valorificării posibilităților
pe care le oferă cadrul O.N.U. în
vederea prevenirii și soluționării pe
cale politică, pe baze juste și du
rabile, a conflictelor dintre state.
Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. reafirmă, in.mandatul în
credințat delegației țării noastre,
hotărîrea României de a milita, în
continuare, in acest sens.
Alături de problemele păcii și
securității internaționale1, probleme
le complexe care se pun astăzi pe
plan mondial in domeniul economiei,

Eforturi vizînd valorificarea superioară
a resurselor de hidrocarburi

LAGOS 19 (Agerpres). — Dezvol
tarea industriei extractive și de pre
lucrare
a
hidrocarburilor
face
parte dintre prioritățile proce
sului dezvoltării economice a Ni
geriei pină la sfirșitul actualului
deceniu. Acest domeniu își are pro
priii ei factori dinamici, la loc de
frunte situindu-se marile bogății ale
subsolului. Astfel, de ambele părți
ale deltei Nigerului se află zăcă
minte de gaze naturale cu rezerve
apreciate la circa 4 000 miliarde me
tri cubi, depășind astfel valoarea
energetică a rezervelor de țiței, „au
rul negru" deținind, totuși, „capul de
afiș" al exporturilor.
Valorificarea într-o măsură spori

tă a zăcămintelor de gaze naturale
reprezintă o opțiune de bază a poli
ticii guvernamentale pe termen lung.
Pe plan intern, principalul proiect,
evaluat la 500 milioane dolari, este
de creare a unui sistem de conducte
de gaze care va fi conectat la con
ducta de 300 km dintre localitatea
Warri și capitala țării, Lagos. Expor
tul ar urma să se efectueze sub
formă de gaze naturale lichefiate,
la mijlocul anilor ’90.
în vederea valorificării superioare
a marilor zăcăminte de hidrocarburi,
se acționează pentru dezvoltarea in
dustriei de îngrășăminte chimice și
de rafinare a țițeiului.

E DE PRESA
scurt
PRIMIRE. Președintele Repu
blicii Peru, Alan Garcia Perez, l-a
primit pe Vasile Ardeleanu, care
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în
Peru.

CONVORBIRI LA BERLIN. în
prezent sint necesari noi pași hotăriți în direcția dezarmării. întăririi
increderii pe plan internațional și

consolidării păcii, s-a subliniat în
cursul convorbirilor care au avut
loc, la Berlin, intre Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat ai
R. D. Germane, și Kaysone Phomvihane. secretar general al C.C. al
Partidului Popular Revoluționar
Laoțian, președintele Consiliului de
Miniștri al R.D.P. Laos. Au fost,
de asemenea, abordate aspecte ale
relațiilor bilaterale.

lichidarea subdezvoltării, criza da
toriei externe, eliminarea obstacole
lor artificiale din comerțul interna
țional, se prefigurează ca subiecte
de acută preocupare la sesiune. In
concepția novatoare a președintelui
Nicolae Ceaușescu, soluționarea acestor probleme presante necesită
intensificarea colaborării internațio
nale, pentru a se găsi soluții cores
punzătoare, . în concordanță cu ce
rințele edificării unei noi ordini economice internaționale.
Relația dezarmare-dezvoltare va
forma obiectul atenției in cadrul
dezbaterilor asupra „Consecințelor
economice ale cursei înarmărilor și
cheltuielilor militare", în acest con
text urmînd să se ia notă de ra
portul reactualizat de un grup de
experți din diverse țări, între care
și România.
Ca și la sesiunile precedente, vor
continua dezbaterile pe problemele
bunei vecinătăți și îmbunătățirii re
lațiilor dintre state, ca și asupra
unor teme social-umanitare.
In
contextul discuțiilor referitoare la
tineret vor continua schimburile de
păreri pe marginea inițiativei Româ
niei cu privire la înfăptuirea liniilor
directoare pentru programe de viitor
in domeniul tineretului și punerea
lor in aplicare, adoptate în 1985 de
Conferința mondială a O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretu
lui.
Potrivit mandatului încredințat, de
legația română va acționa, totoda
tă. pentru promovarea noului punct
înscris pe ordinea de zi a sesiunii,
la propunerea țării noastre, privind
răspunderea statelor de a nu ad
mite pe teritoriul lor manifestări
naționaliste, șovine, rasiste și anti
semite și de a nu instiga și sprijini
asemenea activități pe teritoriul al
tor țări. Delegația română va ac
ționa, de asemenea, pentru ca gu
vernele și mijloacele de informare
în masă să-și asume angajamentul
de a combate concepțiile rasiste, an
tisemite, naționaliste, de învrăjbire
între națiuni, de a milita pentru educarea popoarelor, a tinerei gene
rații, în spiritul Colaborării pașnice,
respectului reciproc, prieteniei, înțe
legerii și păcii.
Pentru omenire, o problemă ce
tinde să devină vitală este proble
ma ecologică. După cum se știe, în
ultima vreme, pe plan mondial se
intensifică avertismentele alarmante
ale savanților împotriva pericolelor
grave pe care le creează poluarea
mediului ambiant. Ca urmare a
acestei îngrijorări. Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. a dat
mandat delegației țării noastre ca,
în cadrul sesiunii, să sublinieze răs
punderea ce revine statelor pentru
apărarea mediului înconjurător si
prevenirea poluării acestuia, evi
dențiind necesitatea întăririi coope
rării internaționale in acest scop.
Așa cum a subliniat în repe
tate rînduri președintele
Nicolae Ceaușescu, țara noastră este
ferm hotărîtă să aducă o contribu
ție cît mâi activă la creșterea con
tinuă a rolului O.N.U. în rezolvarea
echitabilă și justă a marilor pro
bleme ale lumii contemporane. Este
cerința majoră sub semnul căreia
România va participa și la dezbate
rile din cadrul actualei sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U.

Nicolae PIOPEANU

Conferința generală
a Agenției Enfernaționale
pentru Energia Atomică
VIENA 19 (Agerpres). — La Viena
s-au deschis lucrările celei de-a 32-a
sesiuni a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.), la care parti
cipă delegații din peste 90 de țări,
între care și România. Pe ordinea de
zi figurează probleme privind dez
voltarea colaborării internaționale în
folosirea în scopuri pașnice a ener
giei nucleare, asigurarea securității
în dezvoltarea energeticii nucleare,
traducerea în practică a măsurilor
de control internațional în scopul
neproliferării armamentelor nucleare.

POZIȚIE. Vorbind în cadrul unei
emisiuni a postului de radio fran
cez „Europa-1“, Georges Marchais,
secretar general al P. C. Francez,
a subliniat că toate inițiativele po
zitive ale guvernului vor fi spriji
nite de comuniștii francezi. P.C.F.,
a menționat vorbitorul, este gata
să continue colaborarea cu socia
liștii în organele puterii locale, in
clusiv in vederea alegerilor muni
cipale programate pentru anul
viitor.
ÎNTÎLNIRI. Primul-ministru al
Japoniei, Noboru Takeshita. și mi
nistrul de externe. Sosuke Uno. au
avut întîlniri separate cu directorul
general al Organizației Națiunilor
Unite pentru Educație, Știință și
Cultură (UNESCO), Federico Mayor
Zaragoza, aflat la Tokio. Au fost

SOFIA

Deschiderea lucrărilor Conferinței Uniunii
Interparlamentare
SOFIA 19 (Agerpres). — La Pa
latul culturii din Sofia s-au des
chis lucrările celei de-a 80-a Con
ferințe a Uniunii Interparlamenta
re. Deputați și senatori din peste
100 de țări vor dezbate, între alte
le, aspecte ale edificării securității
și cooperării in lume, ale situației
politice, economice și sociale, lichi
dării ultimelor vestigii ale colonia
lismului. Delegația română
este
condusă de Marin Ivașcu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale,
președintele Grupului român din
Uniunea Interparlamentară.
In cuvintarea rostită cu acest pri
lej, tovarășul Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria, a evidențiat răspunderile
care revin parlamentelor și parla

mentarilor în mobilizarea opiniei
publice, mondiale pentru intensifica
rea eforturilor menite să asigure re
zolvarea justă și durabilă a proble
melor complexe ale lumii contem
porane.
Președintele Consiliului Interpar
lamentar, Hans Stercken, a făcut
apel la amplificarea conlucrării
parlamentare la nivel mondial și re
gional pentru sprijinirea unor evo
luții pozitive apărute în ultimul timp
in viata internațională.
în mesajul adresat conferinței, se
cretarul general al O.N.U., Perez de
Cuellar, s-a pronunțat pentru o mai
activă colaborare între O.N.U. și
forumul mondial al parlamentelor,
pentru edificarea unei lumi a păcii,
colaborării și înțelegerii.

Forum al mișcării austriece pentru pace
VIENA 19 (Agerpres). — La Viena
au început lucrările conferinței miș
cării austriece pentru pace, la care
iau parte reprezentanți ai organiza
țiilor pacifiste, organizațiilor de fe
mei. tineret și sindicale de pe întreg
teritoriul Austriei. In centrul dezba
terilor se află probleme legate de
desfășurarea „campaniei de toamnă
în favoarea păcii" și antrenarea la
această acțiune de amploare a unui
număr cît mai mare de participanți.

Vorbitorii au subliniat, printre altele,
că sarcinile principale care stau în
fata mișcării austriece pentru pace
vizează creșterea sprijinului față de
cererile opiniei publice mondiale de
a se trece fără înțîrziere la reducerea
armamentelor nucleare, la eliminarea
de pe suprafața Terrei a armamente
lor chimice, de a înceta experiențele
nucleare si de a se trece la reduce
rea armamentelor convenționale si a
trupelor pe continentul european.

Demonstrație in Japonia împotriva prezenței unor nave
militare americane cu armament nuclear la bord
TOKIO 19 (Agerpres). — O puter
nică demonstrație de protest, la care
au luat parte 7 000 de persoane, îm
potriva prezentei a două nave mili
tare americane cu armament nuclear
la bord, a avut loc duminică în por
tul japonez Yokosuka. Participanții
și-au exprimat hotărîrea de a nu
permite transformarea portului Yo

kosuka și a Japoniei într-o bază de
lansare a rachetelor nucleare. Acțiu
nea a fost determinată de intrarea
în port a navelor americane ..Bunker
Hill" si „Fife", care urmează să se
alăture portavionului „Midway" în
acțiunile de patrulare în Marea Ja
poniei.

Procesul de pace în America Centrală
trebuie continuat și amplificat
— declară președintele Republicii Costa Rica
WASHINGTON 19 (Agerpres). —
Intr-un interviu acordat ziarului
„The New York Times", Dreședintele
Republicii Costa Rica, Oscar Arias,
s-a pronunțat pentru desfășurarea
cît mai urgentă a unei noi reuniuni
la nivel înalt a statelor centro-americane. El a subliniat că programul
de pace „Esquipolas II" trebuie con
tinuat și amplificat, urmărindu-se,

mai ales, reducerea stării de tensiu
ne și a conflictelor în zonă. Un pas
înainte în acest sens îl constituie —
a adăugat Arias — reluarea nego
cierilor dintre guvernul sandinist și
reprezentanții „contras" pentru înce
tarea definitivă a focului în Nica
ragua, informează agenția Prensa
Latina.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Noi raiduri israeliene asupra Libanului • Contacte
politico-diplomatice
BEIRUT 19 (Agerpres). — In Li
ban s-a menținut încordarea luni.
Aviația militară israeliană și-a re
luat zborurile în spațiul aerian liba
nez, . aparatele fiind semnalate survolînd, la joasă altitudine, Beirutul
și regiunea muntoasă a țării. In aceeași zi, vedete rapide ale forțelor
israeliene de ocupație au întreprins
operațiuni de patrulare în zona li
toralului sudic libanez, interceptînd
o navă de pasageri. Tot în sudul
Libanului, la est de orașul Saida, au
' avut loc ciocniri între milițiile ri
vale din zonă.
Pe de altă parte, agenția MENA
relevă că armata libaneză a închis
Pasajul Muzeului — principalul
punct de trecere dintre sectoarele
de est și de vest ale capitalei — în
urma unei intensificări a încordării
în zona liniei de demarcație.

TRIPOLI 19 (Agerpres). — Yasser

Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, a avut, la Tripoli,
convorbiri cu Moammer Al-Kadhafi,
conducătorul Marii Revoluții de la 1
Septembrie a Marii Jamahirii Arabe
Libiene Populare Socialiste.

AMMAN 19 (Agerpres). — Primulministru iordanian, Zeid Rifai, s-a
întîlnit cu delegația palestiniană,
condusă de Mahmoud Abbas, mem
bru al Comitetului Executiv al
O.E.P.. care participă la reuniunea
Comitetului comun iordaniano-palestinian. desfășurată la Amman.
BEIRUT 19 (Agerpres). — Adjunc
tul secretarului de stat al S.U.A.,
Richard Murphy, și-a încheiat vizita
în Liban, unde a avut convorbiri cu
președintele Amin Gemayel. primulministru Selim Al Hoss și președin
tele parlamentului, Hussein Husseini.

BIRMANIA

Situație încordată în urma loviturii de stat
RANGOON (Agerpres). — Postul
de radio Rangoon, citat de agențiile
T.A.S.S., China Nouă si Efe. a anun
țat că. duminică. în Birmania a
avut loc o lovitură de stat militară.
Luînd cuvîntul la postul de radio
național, generalul Saw Maung, mi
nistrul apărării, șeful statului maior
al forțelor armate birmaneze. a anun
țat că întreaga putere a trecut in
mîinile „Organizației pentru instau
rarea legii și ordinii in stat", con
dusă de el. Din aceasta fac parte 19
militari. Organizația a hotărît dizol
varea parlamentului, guvernului si a
consiliilor populare la toate nivelu
rile. De asemenea, a fost schimbată
denumirea tării, care se va numi
„Uniunea Birmană". Pe plan extern,
Uniunea Birmană va promova „o po
litică independentă si activă".
Generalul S. Maung a precizat că
forțele armate și-au asumat puterea
pentru a asigura ordinea si stabilita

tea în tară, necesare în vederea or
ganizării de alegeri generale.
Potrivit unui ordin al conducerii
militare. în capitală și alte orașe
s-au instituit restricții de circulație
în timpul nopții, au fost interzise
toate adunările si manifestațiile.
★

La o zi după preluarea puterii în
Birmania de către „Organizația pen
tru instaurarea legii și ordinii în
stat", condusă de generalul Saw
Maung, situația continuă să rămină
încordată, în pofida instituirii unor
restricții de circulație și a interzi
cerii adunărilor și manifestațiilor. In
capitală și în alte localități din tară
s-au înregistrat ample demonstrații
de protest ale populației civile, iar
in urma ciocnirilor cu forțele armate
peste 70 de persoane și-au pierdut
viața sau au fost rănite — infor
mează agențiile Kyodo și T.A.S.S.

Lovitură militară în Haiti
PORT-AU-PRINCE (Agerpres). —
In Republica Haiti a avut loc o lovi
tură de stat militară. După cum in
formează agențiile de presă Efe și
A.P.A., citind surse din Port-auPrince. generalul de armată Prosper
Avril a preluat puterea, inlăturindu-1
pe generalul Henry Namphy. care-și
asumase conducerea tării tot în urma

unei lovituri de stat. în luna
iunie a.c.
Intr-o declarație făcută la radio,
generalul Avril a precizat că inten
ționează să respecte drepturile si li
bertățile cetățenești și că acțiunea
militarilor s-a datorat nemulțumirii
forțelor armate față de gestiunea gu
vernului Namphy.

examinate probleme legate de acti
vitatea viitoare a UNESCO și de
cooperarea dintre Japonia si aceas
tă organizație.

forțelor armate și armamentelor
convenționale in Europa, de la
Atlantic la Urali.

FESTIVALUL NATIONAL AL
ZIARULUI „L’UNITA", cotidianul
Partidului Comunist Italian, s-a în
cheiat la Florența. Luînd cuvîntul
la un miting de masă. Achille
Occhetto. secretar general al P.C.I.,
a reafirmat hotărîrea comuniștilor
italieni de a acționa pentru redu
cerea tensiunii internaționale, pen
tru desființarea blocurilor militare
în lume, pentru dezvoltarea legă
turilor între țări și popoare.

LA VIENA a avut loc o nouă
ședință in cadrul consultărilor pen
tru elaborarea mandatului viitoa
relor tratative privind reducerea

ACCIDENT. Un camion militar
britanic, utilizat pentru transporta
rea de arme nucleare, a intrat în
coliziune cu un autoturism în apro
piere de Somerset. Camionul făcea
parte dintr-un convoi militar, des
pre care reprezentanți ai mișcării
antinucleare britanice au afirmat că
transportă anumite materiale nu
cleare. Mai mulți deputați laburiști
au cerut Ministerului Apărării să
deschidă o investigație urgentă.
Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Apărării a descris accidentul
drept minor, declarînd că el nu re
prezintă o amenințare la adresa
populației din zonă.

R. P. Chineza se pronunță pentru normalizarea
relațiilor cu U. R.S.S.
BEIJING (Agerpres). — Li Peng,
premierul Consiliului de Stat al R.P.
Chineze, a declarat că tara sa doreș
te să-și normalizeze relațiile cu
Uniunea Sovietică, ceea ce ar fi nu
numai în folosul celor două tari, ci
și al păcii în lume — transmite
agenția China Nouă. Răspunzînd la
întrebări ale unor ziariști de la agen
ția americană Associated Press, pre
mierul Li Peng a subliniat că. după

convorbirile la nivel de miniștri adjuncți de externe ai celor două țări,
s-a ajuns la o apropiere în unele
probleme, dar în altele mai există
deosebiri de păreri. Consultările vor
trebui continuate, a spus premierul,
apreciind că o reuniune la nivel înalt
între cele două tari este posibilă,
dacă vor fi înregistrate progrese în
problemele importante.

Dezbaterile din Seimul R. P. Polone
Președintele Consiliului de Miniștri a anunțat demisia guvernului
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La
Varșovia a început sesiunea de
toamnă a Seimului R.P. Polone. La
lucrări participă Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Stat al
R.P. Polone. In dezbaterea forului le
gislativ suprem se află probleme
privind situația economică a țării —
informează agenția P.A.P.
în cadrul primei ședințe a sesiunii,
președintele Comisiei extraordinare
privind controlul aplicării măsurilor
referitoare la modernizarea și dez
voltarea economiei a relevat. între
altele, că sînt necesare profunde
schimbări în componența guvernului.

Luînd cuvîntul. Zbigniew Messner,
președintele Consiliului de Miniștri,
a subliniat hotărîrea fermă a condu
cerii R.P. Polone de a continua
cursul de modernizare și dezvoltare
economică, reliefînd. totodată, com
plexitatea situației social-economice
actuale. Președintele Consiliului de
Miniștri a anunțat apoi demisia gu
vernului.
In baza regulamentului Seimului,
pînă în momentul formării urnii nou
guvern, forul legislativ suprem însăr
cinează cabinetul demisionar să-șl
continue activitatea.

Declarație-program a P.C. din Danemarca
adoptată la conferința națională a partidului
COPENHAGA 19 (Agerpres). — O
declarație-program a P.C. din Da
nemarca a fost adoptată la încheie
rea unei conferințe naționale a parti
dului. desfășurată în localitatea
Koege. Președintele P.C.D., Ole
Sohn, a relevat că. prin dezarmare,
devine posibilă folosirea, pentru so
luționarea unor probleme sociale, a
miliardelor investite in armamente.
Comuniștii danezi au adresat mișcă

rii muncitorești din Danemarca ape
lul de a acționa unit în favoarea
păcii, progresului social și protecției
mediului înconjurător, pentru demo
crație si umanism. In declaratiaprogram a conferinței se apreciază
că prin inițiativele de dezarmare ale
țărilor socialiste au fost deschise noi
posibilități de asigurare a păcii si de
soluționare a altor probleme globale
stringente.

REZULTATELE ALEGERILOR DIN SUEDIA
Partidul Social-Democrat, împreună cu Partidul de Stingă —
Comuniștii au obținut majoritatea mandatelor în parlament
STOCKHOLM 19 (Agerpres). — La
Stockholm au fost date publicității
rezultatele parțiale ale alegerilor
parlamentare și comunale desfășura
te, duminică, în Suedia. Majoritatea
mandatelor în Riksdag (parlamentul)
au revenit Partidului Social-Demo
crat. de guvernămînt, și aliatului său
parlamentar — Partidul-de Stingă —
Comuniștii — care împreună au obți
nut 178 de mandate din totalul de
349 ale forului legislativ suprem.
Partidul Ecologist a obținut 5,5 la
sută din sufragii, respectiv, 20 de

mandate, reușind pentru prima dată
să intre în Riksdag. Opoziția, for
mată din centriști, conservatori și li
berali, înregistrează o pierdere de
20 mandate față de ultimele alfegeri,
desfășurate în 1985.
Electoratul, format din circa 6,3
milioane de alegători, s-a prezentat
Ia urne în proporție de 85.8 la sută,
față de 89,9 la sută în 1985.
Rezultatele oficiale definitive ale
alegerilor vor fi date publicității în
cursul zilei de miercuri.

Reuniune U N.C.T.A.D.
GENEVA 19 (Agerpres). — La Pa
latul din Geneva al Națiunilor Uni
te au început lucrările celei de-a
35-a sesiuni a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare — organism per
manent al U.N.C.T.A.D. — la care
participă delegați din
129 de țări
membre ale Conferinței Națiunilor
Unite pentru Comerț și Dezvoltare.
Delegații la sesiune dezbat raportul
prezentat de secretarul general al

U.N.C.T.A.D. cu privire la starea economiei mondiale și a comerțului
pe 1988, document care formulează o
serie de critici la adresa politicii economice și financiar-valutare a sta
telor occidentale, a comerțului pro
tectionist practicat de acestea, care
adîncește dificultățile economice ale
țărilor în curs de dezvoltare și duce
la creșterea datoriei lor externe.

Evoluții ale economiei mondiale
reflectate în raportul F.M.I. pe anul 1988
WASHINGTON 19 (Agerpres). —
în pofida unor aspecte pozitive
ale situației economice mondiale. în
1987—1988, nu există motive serioase
de satisfacție — se arată în ra
portul Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.) pe anul 1988.
Abordînd diferite aspecte cu carac
ter economic, comercial și financiar,
raportul relevă astfel că inflația a
crescut din nou foarte puternic în
America Latină — 131 la sută. Pe de
altă parte, la o creștere economică
medie globală de 3,4 la sută a țări
lor în curs de dezvoltare, acest indice
nu a putut depăși 2,3—2,5 la sută in
Africa, America de Sud și Centrală.
Raportul F.M.I. apreciază că. în
vederea soluționării crizei datoriilor,
„este indispensabil un progres co
mun". iar o redresare a ratei de
creștere în țările în curs de dezvol
tare necesită atît o politică econo
mică adecvată, cît și un climat eco
nomic mondial favorabil și un flux
suficient de mare de mijloace finan
ciare din străinătate.
Pentru anul
1988 se apreciază însă un export de

capital din țările în curs de dezvol
tare spre cele industrializate în va
loare de 25 miliarde dolari.
Analizînd problemele cu care sînt
confruntate țările industrializate ca
pitaliste cele mai dezvoltate — S.U.A.,
R.F.G., Japonia —, ca și nereușitele
din politicile lor, documentul arată
că deficitele bugetar și al balanței
comerciale ale S.U.A. continuă să
rămină o preocupare, subliniind că
reducerea deficitului de stat ar con
tribui la menținerea unor cursuri
valutare stabile. în ceea ce privește
politica monetară, se cere guvernului
Statelor Unite să țină mai mult sea
ma de interesele internaționale. Re
feritor la R.F. Germania, raportul
F.M.I. a criticat progresele prea mici
în direcția înlăturării obstacolelor din
calea unor investiții mai susținute,
de hatură să creeze mai multe locuri
de muncă, contribuind astfel la dimi
nuarea șomajului. Guvernului japo
nez i se cere, din nou, să deschidă
piețele sale comerciale și financiare
în fața produselor altor state.

O LUME IN MINIATURA:

Cele o sută de familii...
O sugestivă înfățișare a actualei
situații a popoarelor lumii a con
turat-o nu de mult profesorul Raimundo Panickar, de la Universi
tatea din California. El propune să
ne imaginăm populația de cinci
miliarde de locuitori ai Pământului
in forma a o sută de familii care
trăiesc intr-un sat. In acest caz,
situația se va prezenta astfel : 7
familii stăpînesc 60 la sută din

SESIUNE. In capitala statului
Tonga, Nuku’alofa, se desfășoară
lucrările
Comitetului
pregătitor
pentru cea de-a XlX-a sesiune
anuală a Forumului Pacificului de
sud. care va reuni. în zilele de 20
și 21 septembrie, cele 15 state
membre. Urmează să fie analizate
aspecte ale punerii în aplicare a
tratatului din 1986 privind instau
rarea unei zone libere de arme nu
cleare în Pacificul de sud. precum
și probleme legate de securitatea
regională și de situația economică
a țărilor din această regiune.

CONLUCRARE. Comisia mixtă
tunisiano-libiană de luptă împotriva
lăcustelor si-a încheiat lucrările la
Jerba (Tunisia). Cu acest prilej au
fost luate în dezbatere aspecte ale

sat ; 60 de familii ocupă a zecea
parte a satului ; 70 de familii nu
au acces la apă ; 25 de familii nu
știu să scrie și să citească ; 20 se
folosesc de bunuri sociale intr-o
măsură de sute de ori mai mare
decit restul de S0 ; 7 familii folo
sesc pentru nevoile lor 80 la sută
din energia totală disponibilă ; 80
de familii nu au călătorit niciodată
cu avionul...

conlucrării între cele două țări. în
vederea combaterii „ciumei verzi"
— cum a fost supranumită invazia
acestor insecte —. un pericol grav
pentru economia celor două țări, ca
și pentru întreaga zonă a Maghrebului.
CICLONUL GILBERT, denumit
și „fenomenul meteorologic al se
colului", a provocat, in Mexic,
moartea a 200 de persoane, dispa
riția altor 50 și a lăsat fără adăpost
aproximativ 300 000 de oameni. Pa
gubele materiale sînt extrem de se
rioase. Au fost distruse numeroase
obiective industriale, agrozootehni
ce, complexe petroliere, căi de co
municație, rețele electrice și tele
fonice, iar inundațiile au compro
mis întinse suprafețe cultivate.
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