
f

7L

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI-VĂ! ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE
*

wlOlI Jl
M < ||g w

ORGAN
si

ÂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVIII Nr. 14 336 Joi 22 septembrie 1988 6 PAGINI - 50 BANI

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

IN INVESTIȚII 
-MAI REPEDE, MAI BINE!

Important foram științific care dezbate, in lumina orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a hotăririlnr Congresului al XIII-lea si Conferinței Naționale 
ale P.C.R., probleme de deosebită însemnătate pentru creșterea contribuției industriei 
si cercetării chimice românești la progresul neîntrerupt al economiei naționale 

ieri s-au deschis la București
LUCRĂRILE CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES

Locul II In întrecerea socialistă desfășurată în sec
torul construcțiilor industriale in cursul anului tre
cut : din nou, printre protagoniștii întrecerii în acest 
an ; prezență activă pe marile șantiere de investiții 
din întreaga țară și - din diferite domenii de activi
tate. Iată doar cîteva date, suficient de grăitoare însă, 
desprinse din „cartea de vizită" a unui prestigios co
lectiv de constructori : Trustul antrepriză generală de 
montaj pentru utilaje chimice din Capitală.

Dar nu numai performanțele și indiscutabilul ca
pital de experiență acumulat impun atenției pe mon- 
torii bucureșteni. După cum se știe, numărul obiec
tivelor și capacităților care urmează să fie puse în 
funcțiune pină la sfirșitul anului este ridicat. La foar
te multe dintre ele. racordarea la circuitul productiv 
este strict condiționată de montajul rapid al unui im
portant volum de utilaje tehnologice. Ceea ce pre
supune, pe de o parte, ca aceste utilaje să fie li
vrate neîntîrziat și îji întregime pe șantiere, iar. pe 
de altă parte, ca montorii să-și organizeze activita
tea la un nivel superior, acționind energic pentru 
scurtarea ciclurilor de montaj.

Așadar, alături de furnizorii de utilaje, montorii se 
găsesc acum „in prima linie" a bătăliei pentru reali
zarea planului de investiții, purtind marea răspunde

re pentru finalizarea rapidă, a lucrărilor ce le-au fost 
încredințate. Timpul, comprimarea lui prin toate mij
loacele — tehnice și organizatorice — au devenit în 
cazul concret a numeroase șantiere de investiții fac
tori de maximă importanță. Pentru că, nu de puține 
ori, problema care se pune constă nu atit în respec
tarea graficelor de execuție, ci, mai ales, în devan
sarea lor. în concluzie creșterea ritmurilor de mon
taj este acum principala prioritate iu investiții.

Atingerea unui ritm înalt de montaj este insă de
parte de a putea fi considerată numai un obiectiv de 
morrient, conjunctural. Pentru că nu doar acum este 
necesar și ne-am propus să construim mai repede, 
mai ieftin și, fără îndoială, mai bine.

Dimpotrivă, creșterea susținută a eficienței econo
mice a investițiilor presupune permanent asemenea 
preocupări. O strategie de lungă durată vizind per
manenta perfecționare a lucrărilor de montaj tehno
logic. Domeniu in care trustul bucureștean a dobin- 
dit o largă experiență, demnă de atenție, ce poate 
fi preluată și de alte unități. Care sînt elementele 
ei esențiale ?

Iată motivul pentru care am abordat, intr-o dis
cuție pe această temă, specialiști și cadre de condu
cere din trust.

Miercuri au început la 
București _ lucrările celui 
de-al treilea Congres Na
tional de Chimie. Acest 
larg și reprezentativ fo
rum științific va dezba
te, în lumina hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale 
ale P.C.R., a orientărilor 
secretarului general al 
partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pro
bleme de deosebită în
semnătate privind dez
voltarea, în continuare, a 
industriei si cercetării 
chimice românești. în ve
derea creșterii contribu
ției lor la progresul ne
întrerupt al economiei 
naționale, la propășirea 
României socialiste, la 
ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a în
tregului popor.

La sosire. tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost 
tntîmpinată de partici- 
panți cu multă însu
flețire, cu manifestări de 
Înaltă stimă și profundă 
prețuire. Pionieri si ti
neri i-au oferit, cu afec
țiune si deosebit respect, 
frumoase buchete de 
flori.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI
ACADEMICIAN DOCTOR INGINER

ELENA CEAUSESCU->
Stimați tovarăși,

Cel de-al III-lea Congres Na
tional de Chimie reprezintă un 
eveniment de însemnătate deose
bită pentru toți oamenii muncii 
din domeniul chimiei, care, la fel 
ca întregul nostru popor, acționea
ză cu toată hotărîrea pentru înde
plinirea în cele mai bune condiții 
a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a patriei 
noastre spre comunism.

La începerea lucrărilor marelui 
forum democratic al chimiei româ
nești, am deosebita plăcere ca, în 
numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al guvernului 
și al conducerii Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului, 
să vă adresez dumneavoastră, tu
turor participanților la congres, un 
salut călduros și cele mai bune 
urări. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Congresul Național de Chimie 
urmează să analizeze într-un spi
rit de înaltă exigență și răspun
dere stadiul actual al chimiei 
românești, activitatea desfășurată 
în industrie și cercetarea chimică 
și să stabilească măsurile necesa
re în vederea înfăptuirii progra
melor de organizare științifică și 
modernizare, de ridicare la un ni
vel înalt a calității și eficienței, în 
vederea creșterii mai puternice a 
contribuției chimiei la dezvoltarea 
economico-socială a patriei noas
tre.

După cum este bine cunoscut, în 
anii construcției socialiste, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al 
partidului, au fost obținute reali
zări de însemnătate istorică în 
dezvoltarea forțelor de producție, 
în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului. 
România s-a transformat dintr-o 
țară slab dezvoltată într-un stat 
industrial-agrar, cu o industrie 
modernă puternică, organizată pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, cu o agricultu
ră socialistă în plină dezvoltare. 
S-au dezvoltat puternic învăță- 
mîntul, știința, cultura — factori 
fundamentali pentru făurirea cu 
succes a socialismului, pentru pro
gresul multilateral al întregii țări.

O dată cu dezvoltarea puternică 
a industriei, chimia a cunoscut un 
ritm dintre cele mai înalte de 
creștere a producției. în anii con
strucției socialiste, și îndeosebi în

NATIONAL DE CHIMIE Metodele si soluțiile noi, eficiente9 9 '
de montaj tehnologic - larg generalizateîmpreună cu tovarășa 

academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, în 
prezidiul Congresului au 
luat loc miniștri, alți 
membri ai guvernului, re
prezentanți ai vieții noas
tre științifice.

La lucrări participă a- 
cademicieni. alti oameni 
de știință. cercetători, 
cadre didactice din învă- 
tămîntul superior de pro
fil. specialiști din com
binate și întreprinderi 
chimice.

Iau parte, ca invitați, 
oameni de știință, cerce
tători și specialiști în do
meniul chimiei, repre
zentanți ai unor presti
gioase instituții științifi
ce si de invățămint din 
numeroase tari ale lumii.

în asentimentul tutu
ror participanților la a- 
ceastă importantă mani
festare științifică si fo
rum de largă dezbatere 
al chimiștilor din tara 
noastră, tovarășei acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al Gu
vernului. președintele 
Consiliului National al
(Continuare 
in pag. & III-a)

ultimii 20 de ani. s-au realizat 
mari centre și combinate indus
triale, amplasate, practic, în toate 
zonele țării. Se poate afirma că 
industria chimică românească cu
prinde toate sectoarele moderne 
ale chimiei și ocupă un loc impor
tant in întreaga dezvoltare econo
mico-socială a patriei noastre. In
dustria chimică românească pro
duce astăzi circa 20 la șută din în
treaga valoare a producției-marfă 
industriale și satisface în cea mai 
mare măsură cerințele economiei 
naționale, ale întregii țări.

Dezvoltarea puternică a indus
triei și economiei românești — 
deci și a industriei chimice — este 
rezultatul politicii juste a partidu
lui nostru care, aplicînd în mod 
creator legitățile generale și prin
cipiile socialiste, a acționat în 
strînsă concordanță cu realitățile 
din țara noastră.

în mod deosebit trebuie subli
niate eforturile realizate după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
prin alocarea a circa o treime din 
venitul național pentru fondul de 
dezvoltare. Pe această bază s-au 
putut realiza marile centre și plat
forme industriale — inclusiv chi
mice — s-a asigurat progresul 
multilateral al patriei noastre so
cialiste.

Dispunem de o puternică indus
trie chimică, în stare să satisfacă 
în cele mai bune condiții cerin
țele actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei, să aibă un rol tot mai impor
tant în întreaga dezvoltare și ridi
care continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

Un rol de importanță deosebită 
în dezvoltarea economico-socială, 
deci și a industriei chimice, au 
avut știința, învățămîntul, care, în 
anii socialismului, au cunoscut o 
puternică dezvoltare și au avut o 
contribuție determinantă în reali
zarea tuturor planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economi
co-socială. Putem afirma cu tărie 
că realizările pe care le-am ob
ținut nu ar fi putut fi înfăptuite 
fără dezvoltarea puternică a învă- 
țămîntului, a cercetării științifice 
în patria noastră.

Congresul Național de Chimie are 
Ioc la jumătatea celui de-al 8-lea 
plan cincinal, care trebuie să asi
gure realizarea obiectivelor strate
gice stabilite de Congresul al 
XIII-lea privind trecerea României 
la un nou stadiu de dezvoltare, 
realizarea unei noi calități a mun
cii și vieții, trecerea la dezvoltarea 
intensivă în toate sectoarele, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice și a 
noii revoluții agrare.

în prima jumătate a actualului 
cincinal au fost obținute realizări 
de seamă în toate sectoarele de 
activitate. Aș dori să menționez, 
în mod deosebit, continuarea dez
voltării industriei chimice, perfec
ționarea și modernizarea produc
ției, ridicarea calității, a nivelului 
tehnic, creșterea rentabilității.

Așa cum s-a subliniat în ședin
țele Comitetului Politic Executiv, 
în Tezele din aprilie, este necesar 
să concentrăm toate eforturile 
pentru a lichida cu desăvîrșire 
unele lipsuri și stări de lucruri 
negative, pentru înfăptuirea nea
bătută a programelor de organi
zare științifică și modernizare a 
producției, de realizare, în toate 
sectoarele, a principiilor autocon- 
ducerii, autogestiunii, de înfăptuire 
consecventă a programelor de 
înaltă eficiență economică.

Stimați tovarăși,
Pornind de Ia stadiul actual al 

chimiei românești, de la puternica 
bază tehnico-materială și puterni
cul potențial al sutelor de mii de 
oameni ai muncii, inclusiv al cer
cetării științifice din chimie, Con
gresul Național de Chimie trebuie 
să dea o nouă orientare, de largă 
perspectivă privind modernizarea 
și perfecționarea activității de 
producție și cercetare în chimie, 
ținînd seama de cerințele econo
miei naționale, ale noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii.

Este necesar să se asigure folo
sirea tot mai bună a mijloacelor 
tehnico-materiale și a forței uma
ne, realizîndu-se o creștere a pro
ducției pe actualele capacități cu 
cel puțin 50 la sută, în următorii 
3—4 ani.

în acest sens, trebuie să se 
treacă cu toată hotărîrea la înfăp
tuirea neabătută a programelor 
de organizare și modernizare în 
toate ramurile chimiei, să se acțio
neze cu mai multă hotărîre în 
elaborarea și introducerea de noi 
tehnologii care să ducă la o redu
cere substanțială a consumurilor 
materiale și energiei. La valorifi
carea superioară a materiilor pri
me, la ridicarea calității și îmbu
nătățirea caracteristicilor fizico- 
chimice ale tuturor produselor.

în același timp, este necesar să 
se acorde o atenție mai mare or
ganizării științifice a întreprinde
rilor, creșterii productivității mun
cii în toate sectoarele de activi
tate.

Sînt necesare măsuri hotărîte 
pentru întărirea răspunderii, ordi
nii și disciplinei, în vederea asi
gurării bunei funcționări a tuturor 
capacităților de producție, realiză

rii. Ia timp a reparațiilor și celor
lalte măsuri privind buna întreți
nere și funcționare' a tuturor in
stalațiilor.

O atenție deosebită trebuie acor
dată problemelor legate de creș
terea eficienței și rentabilității, 
aplicării ferme a principiilor 
autoconducerii, autogestiunii, creș
terii răspunderii organelor de
mocratice, a consiliilor oame
nilor muncii, a adunărilor ge
nerale, astfel încît toți oamenii 
muncii din chimie, în calitatea lor 
de proprietari, producători și bene
ficiari. să acționeze cu întreaga 
răspundere pentru buna gospodă
rire a mijloacelor încredințate de 
popor spre administrare, să asigure 
dezvoltarea continuă a industriei 
chimice conform cerințelor dezvol
tării moderne, echilibrate, a între
gii economii naționale.

în realizarea tuturor obiective
lor, cercetarea științifică trebuie 
să acționeze în strînsă conlucrare 
cu producția, cu învățămîntul, în 
vederea elaborării de noi tehno
logii, să asigure perfecționarea 
produselor și crearea de noi 
produse cu caracteristici superioare 
pentru toate sectoarele de acti
vitate.

Atît cercetarea din domeniul chi
miei organice, cît și din chimia a- 
norganică trebuie să acorde o a- 
tenție deosebită valorificării su
perioare a materiilor prime și rea
lizării de noi produse cu caracte
ristici superioare care să ducă la 
reducerea consumurilor de mate
riale și energie, la ridicarea ca
lității producției în toate sec
toarele.

Este necesar să se acorde o aten
ție mai mare realizării de noi ca
talizatori, noi procese de polimeri- 
zare cu caracteristici superioare, 
dezvoltării biotehnologiilor, extin
derii procedeelor biochimice, de 
sinteză, valorificării biomasei și 
altor materii.

Sînt încă multe domenii în care 
cercetarea chimică poate și trebuie 
să aducă o contribuție de impor
tanță deosebită în realizarea de 
noi materiale cu caracteristici su
perioare necesare pentru celelalte 
sectoare ale economiei naționale.

în același timp, este necesar să 
se acorde o atenție sporită cerce
tării de perspectivă, fundamentale, 
să se asigure o bună repartizare a 
forțelor de cercetare, atît pentru 
soluționarea rapidă a problemelor 
imediate, cît și pentru cerceta
rea fundamentală, de perspectivă, 
avînd în vedere că sînt foarte 
multe domenii în care cercetarea 
chimică trebuie să realizeze noi
(Continuare în pag. a III-a)

— Problema esențială în activita
tea de montaj constă în micșorarea 
consumului de resurse de orice fel 
.— umane și financiare, materiale, e- 
nergetice, dar și de timp — în va
lorificarea lor complexă și reduce
rea,. pe această cale, a efortului pe 
care societatea îl face în domeniul 
investițiilor, ne-a spus Dumitru 
Niculescu, directorul trustului. Noi 
montăm mașini și utilaje, realizăm 
conducte tehnologice, confecționăm 
și executăm construcții metalice. 
Prin însuși profilul nostru de acti
vitate sintem „consumatori" impor
tanți ai tuturor categoriilor de re
surse amintite.

Tocmai de aceea, întrebarea că
reia trebuie să-i facem tot timpul 
față, să-i căutăm răspunsul optim 
sub aspect practic este următoarea ; 
cum am putea gospodări în condiții 
superioare resursele pe care le avem 
la dispoziție ?

— Aceasta este, așadar. întrebarea. 
Dar răspunsul la ea 7

— îl oferă comparația cu activita
tea industrială, caracterizată prin e- 
xistența unor fluxuri tehnologice 
eficiente, prin utilizarea de elemen
te prefabricate și tipizate, prin me
canizarea și automatizarea procese
lor de lucru, în sfirșit, prin organi
zarea științifică a producției și a 
muncii.

— Activitatea de pe șantiere se 
deosebește, totuși, apreciabil in a- 
humite privințe de cea desfășurată 
in mediul industrial...

— Intr-adevăr, intervine Panait 
Ionescu, director tehnic al trus
tului. Analogia investiții-industrie a 
fost făcută într-o perspectivă a- 
decvată, eliminînd orice tendință de 
asimilare forțată. Tocmai din nece
sitatea de a sesiza ceea ce le este 
comun și ceea ce este specific fie
căreia. imobilitatea produsului finit, 
adică a noului obiectiv construit și, 
strîns legat de aceasta, modificarea 
continuă a locurilor de muncă sînt 
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Șl UTILIZAREA DEPLINĂ A MIJLOACELOR MECANICE

STRÎNGEREA RECOLTEI DE TOAMNĂ 
trebuie să fie mult intensificată I

• Timpul prielnic impune ca pretutindeni 
la recoltarea porumbului, soiei, sfeclei de za
hăr, cartofilor, a legumelor și fructelor să fie 
mobilizate toate forțele disponibile, astfel in
cit întreaga producție să fie strinsă și pusă la 
adăpost cit mai repede și fără pierderi.

• Organizarea temeinică a întregii activi
tăți din cîmp, folosirea fiecărei ore bune de 
muncă, întronarea ordinii și disciplinei ferme 
in fiecare unitate agricolă — cerințe esențiale 
pentru realizarea unor viteze de lucru la ni
velul maxim al posibilităților.

• Specialiștii din unități au datoria de a 
organiza și de a concentra forțele necesare 
pentru recoltarea cu prioritate a suprafețelor

de teren destinate insămînțării cerealelor pă- 
ioase de toamnă.

® Pentru evitarea cu desăvîrșire a pierde
rilor este nevoie ca recoltarea, transportul și 
depozitarea producției să se realizeze conco
mitent, fără decalaje, astfel încît tot ceea ce 
se adună să fie în aceeași zi pus la adăpost, 
în cele mai bune condiții.

• Livrarea în totalitate, în același ritm cu 
recoltarea, a tuturor cantităților de produse 
prevăzute la fondul de stat constituie o obli
gație legală, o înaltă îndatorire patriotică 
pentru toate unitățile agricole, pentru toți oa
menii muncii din agricultură.

IN PAGINA A ll-A : relatări d in unități agri
cole din județele Dolj, Constanța și Bacău.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

Program revoluționar de muncă 
pentru partid, pentru popor

PAGINA A IV-A

Respectarea noilor principii de relații 
internaționale —o cerință primordială, 

practică și permanentă
ÎN PAGINA A VI-A

proprii șantierelor. Așa cum, de a- 
semenea, Ie sint caracteristice dura
ta relativ lungă de realizare a lu
crărilor și influența factorilor at
mosferici. Condiții care au impus 
transformarea activității de pe șan
tiere într-o variantă a celei indus
triale. Iar soluția concretă este le
gată de transferarea într-o măsură 
sporită a lucrărilor executate în mod 
obișnuit pe șantiere în baze de pro
ducție și ateliere.

Ne aflăm în plin efort de modifica
re a „fizionomiei" șantierelor, trans
formate tot mai pregnant din locuri 
de pregătire, prelucrare și punere în 
operă a unor materiale in unități 
de montaj a ansamblelor de utilaje 
executate în bazele de producție. 
Premontarea completă, în blocuri 
transportabile, a unor instalații, cum 
sint stațiile de distribuire, schimbă
toarele de căldură și altele, reali
zate acum in bazele noastre.' certifi
că eficiența acestei orientări. Evi
dent. mărimea și greutatea instala
țiilor executate în acest mod depind 
de capacitatea mijloacelor de trans-

Bazele de producție - veritabile uzine 
ale șantierelor

— S-a amintit despre transferarea 
unei părți însemnate din activitatea 
trustului in bazele de producție. Ce 
sint, de fapt, acestea 7

— Sint pur și Simplu unități de 
tip industrial, ne spune Nicolae 
Boambeș, directorul antreprizei Pi
tești, alcătuite din ateliere speciali
zate pe categorii de lucrări și ac
tivități. Astfel, baza de producție a 
antreprizei noastre dispune de un a- 
telier de prefabricat conducte, de un 
altul destinat executării confecțiilor 
metalice, de un atelier de tratament 
termic și unul pentru diverse prelu
crări mecanice. Mai avem laboratoa- 

port si a utilajelor de ridicat exis
tente.

— Industrializarea lucrărilor de 
montaj, precizează și Vasile Stoichi- 
ță, directorul antreprizei București, 
este. în viziunea specialiștilor din 
trustul nostru, un concept evolutiv, 
sistematic îmbogățit cu noi elemen
te, cu alte aspecte, în funcție de 
experiența acumulată de trust sau 
de unitățile din ramura noastră de 
activitate. La început, accentul se 
punea cu precădere pe prefabricare 
și mecanizare. Fără să-și piardă 
cîtuși de puțin importanța, acestora 
li s-au adăugat tipizarea și modu
larea. iar, mai nou, automatizarea 
proceselor de producție. Tipizarea 
ne-a permis raționalizarea produc
ției de elemente și subansamble, re
ducerea numărului lor, deci extin
derea producției de serie mare. Mo
dularea ne-a deschis perspectiva 
elaborării unor tehnologii-tip de 
montaj, structurate pe module, s- 
plicabile la diversitatea de situații 
ce pot apărea oricînd pe șantierela 
noastre.

re specializate în controlul calității 
și un centru de formare a cadrelor.

Mașinile și instalațiile cu care sînt 
echipate aceste ateliere asigură flu
xuri tehnologice cu nimic mai prejos 
decit cele din oricare altă unitate 
economică. Avantajele acestui mod 
de organizare sint incontestabile : 
munca oamenilor a căpătat un evi
dent caracter industrial, desfășurîn- 
du-se în condiții net superioare ce
lei de pe șantiere. Materialele sint 
valorificate la maximum, iar calita
tea poate fi controlată îndeaproape.
(Continuare în pag. a Il-a)
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LA CULESUL PORUMBULUI
puternică mHizare de forte, miiloacele mecanice - utilizate cu randament maxim

între culturile agricole ce se re
coltează in această toanjnă, po
rumbul ocupă un loc important atit 
ca suprafață, cit și ca volum al 
producției obținute. Pentru ca în
treaga recoltă să ajungă în cel mai 
scurt timp din cîmp în magazii 
este necesar ca în toate unități
le agricole, în toate județele cu
lesul porumbului să fie mult in
tensificat. Aceasta presupune mobi
lizarea puternică a tuturor lucrăto
rilor din agricultură și utilizarea cu 
randament maxim a mijloacelor me
canice. Timpul se menține frumos 
și, ca atare, se poate lucra intens 
la recoltare și transport. Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii, pină în seara zilei de 20 
septembrie, porumbul a fost strîns 
de pe 328 000 hectare, reprezentînd 
18 la sută din suprafața cultivată în 
unitățile agricole socialiste. In pri
ma zonă agricolă, fruntașe la re
coltat sint județele: Mehedinți — 35 
la sută, Olt și Dolj — 31 la sută, 
Giurgiu și Teleorman — 28 la
sută. în sectorul agricol Ilfov po
rumbul a fost cules de pe aproa
pe jumătate din suprafața cultivată. 
In această zonă, lucrarea trebuie in
tensificată mai ales în județele Tul- 
cea. Galați, Buzău și Prahova. De 
altfel, în toate unitățile agricole din 
toate județele unde porumbul s-a 
copt trebuie să fie grăbite lucrări
le de recoltare. Concomitent, este 
necesar să fie livrate cantitățile pre
văzute la fondul de stat. Aceasta 
presupune ca, peste tot, să fie a- 
sigurate mijloacele de transport la 
nivelul capacității de recoltare. A- 
ceasta va permite ca tot porumbul 
ce se culege în cursul unei zile pînă 
seara să ajungă la locul de depo
zitare. condiție de mare însemnăta
te pentru înlăturarea oricăror pier
deri.

In ancheta noastră întreprinsă în 
unități agricole din județele Dolj, 
Constanta și Bacău am 'urmărit mo
dul in care conducerile unităților a- 
gricole și organele de specialitate se 
ocupă de recoltarea, transportul și 
depozitarea porumbului.

Viteze zilnice la nivelul 
maxim al posibilităților. In 
toate unitățile agricole, în toate ju
dețele au fost întocmite programe 
detaliate privind efectuarea lucrări
lor de toamnă, in cadrul cărora o 
atenție aparte este acordată recoltă
rii porumbului. Pe baza măsurilor 
stabilite, au fost concentrate în la
nurile de porumb importante forțe 
mecanice și manuale. în județul Dolj, 
de exemplu, modul cum a fost or
ganizată munca la cules oferă ga
ranția că se va realiza cea mai 
scurtă campanie agricolă de toam
nă. în condiții superioare de cali
tate. Ne oprim, in primul rind, la 
o măsură menită să impulsioneze lu
crările de recoltare. Astfel, impor
tante forțe mecanice din nordul ju
dețului au fost transferate in sudul 
județului, spre zonele irigate, cu cul
turi mai bune. „Peste 20 formații de 
combine, cu cupluri de remorci, din 
nord, lucrează în consiliile agroin
dustriale Băilești, Moțăței, Bîrca, 
Amărăști, Poiana Mare, Măceșu, 
Calafat, Perișor și Plenița — 
a ținut să precizeze inginerul 
Mihail Păduraru, directorul Trus
tului județean S.M.A. în aceas
tă zonă sint suprafețe mai mari 
de recoltat, iar producțiile eva
luate sînt superioare unităților 
din nord. Membrii comisiilor de re
coltare urmăresc ca toate ceie 600 
de combine pentru recoltarea po
rumbului în știuleți să lucreze nu
mai în module de minimum 4 com
bine".

De altfel, în toate unitățile agri
cole au fost luate măsuri in vederea 
mobilizării la cules a tuturor locui
torilor de la sate. Ca urmare, unită
țile agricole din consiliile agroin
dustriale Calafat. Bratovoești, Sim- 
nic, Vîrtop și Plopșor au realizări la 
recoltarea porumbului peste media 
pe județ. Menționăm aportul deose
bit al mecanizatorilor. Prin stimu
larea celor care își depășesc nor
mele zilnice planificate și înlătu
rarea operativă a defecțiunilor ce 
apar, vitezele zilnice la recoltarea 
mecanică aproape s-au dublat, com
parativ cu o săptămînă in urmă. Pe 

terenurile C.A.P. Giurgița, pe o 
solă de 21 hectare lucrau grupat 5 
combine sub supravegherea nemij
locită a șefei de fermă, inginera Cos- 
tica Firescu, președinta comisiei de 
recoltare. în urma combinelor. 15 
membri cooperatori culegeau știule- 
ții căzuți. „Deși noi reglăm combi
nele de mai multe ori pe zi, ici-colo 
se mai pierde cîte un știulete — ne 
spune șefa de fermă. După fiecare 
combină sînt 2—3 oameni care string 
tot ce cade Pe jos“.

Se lucrează intens la recoltarea 
porumbului și în unitățile agricole 
din județul Constanța. Printr-o bună 
organizare a întregii activități s-a 
realizat viteza planificată de 3 500 
hectare pe zi. Alături de mecaniza
tori, echipele de cooperatori string 
toți știuleții rămași după combine, 
în consiliul agroindustrial Remus 
Opreanu s-au cultivat cu porumb 
4 521 hectare. Pînă la 20 septembrie 
recolta a fost strînsă de pe 1900 
hectare. „Rezultatele bune la cules 
se datorează organizării temeinice a 
muncii — ne spune inginerul-șef al 
consiliului, tovarășul Eugen Dumi
tru. Porumbul strîns îl depozi
tăm în puncte amenajate special, 
unde este depănușat mecanic si ma
nual, după care se transportă la 
destinație". Și în alte consilii agro
industriale din județ, cum sînt A- 
damclisi, Castelu. Negru Vodă, se 
muncește bine, înregistrîndu-se vi
teze superioare la recoltat.

Și în județul Bacău, dintre 
toate lucrările agricole de toamnă se 
detașează ca volum culesul porum
bului, cultură care ocupă o supra
față de aproape 40 000 hectare. Da
torită bunei organizări a muncii, 
pînă in seara zilei de 20 septembrie 
recolta a fost strînsă de pe 11 la 
sută din suprafața cultivată de uni
tățile agricole socialiste. în lanurile 
cooperativei agricole Sascut, care a 
cultivat o suprafață de 640 hectare, 
combinele lucrau grupat, iar nume
roși cooperatori ajutați de alți oa
meni ai muncii din comună strin- 
geau știuleții rămași la suprafața 
solului. La ferma Păncești se recol
ta porumbul manual. Știuleții erau 
puși în coșuri și transportați in auto

camioane, iar cocenii — tăiați, strînși 
și scoși la capătul tarlalei pentru a 
se asigura astfel front de lucru trac
toarelor repartizate la arat. „Ne gră
bim să recoltăm in primul rind po
rumbul din soiurile timpurii pentru 
a semăna în locul lui griu și orz — 
ne spune tovarășul Gheorghe Olaru, 
președintele unității. Tot ce recol
tăm transportăm în aceeași zi la 
baza de recepție. Porumbul cu umi
ditate mai mare îl solarizăm pînă a 
doua zi“. Printr-o bună organizare 
a muncii și o repartizare judicioasă 
a forțelor se stringe zilnic recolta de 
pe circa 18—20 de hectare. Se mun
cește intens la culesul porumbului și 
în unitățile din consiliul agroindus
trial Podu Turcului. La Căbești, 
unitate de pe colinele Tutovei, parcă 
se mutase pe cîmp tot satul. Au. ieșit 
la culesul porumbului tineri și vîrst- 
nici, oameni din instituțiile și uni
tățile economice etc.

Transportul — corelat 
strîns cu recoltarea. Pentru 
a se evita pierderile, tot porumbul 
care se culege intr-o zi, pînă seara 
trebuie transportat la bazele de re
cepție și la celelalte locuri de depo
zitare. în cele mai multe unități 
agricole din județele în care am 
efectuat ancheta noastră se ține sea
ma de această cerință. Ca atare s-au 
asigurat numărul prevăzut de mij
loace de transport, precum și oa
menii necesari la încărcarea lor. în 
județul Bacău, întreaga cantitate de 
porumb recoltată în cursul unei zile, 
pînă seara este transportată la locu
rile de depozitare. Adevărat, au 
existat și greutăți, dar care au fost 
înlăturate. Un timp, unele baze de 
recepție la care aduc producția coo
perativele agricole din consiliile 
agroindustriale Dealu Morii, Podu 
Turcului, Izvoru Berheciului au re
fuzat să preia porumbul cu o umidi
tate mai mare de 25 la sută. Marți, 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură a stabilit ca întreaga pro
ducție de porumb recoltată de pe 
cîmp să fie transportată în bazele de 
recepție respective, iar știuleții cu o 

umiditate mai mare să fie solarizați. 
Lucru care se respectă cu strictețe.

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Bîrca, județul Dolj, 
s-a creat un decalaj apreciabil între 
cantitățile de porumb recoltate și 
cele transportate. Mai exact, în sea
ra zilei de 19 septembrie se aflau, 
in grămezi pe cîmp, 1 800 tone de 
știuleți de porumb. De ce această si
tuație 7 — întrebăm pe tovarășul 
Gheorghe Nănuț, președintele consi
liului agroindustrial Bîrca. „în fie
care cooperativă agricolă s-au stabi
lit grafice de recoltare a porumbului 
— ni se răspunde. Cooperatorii cu
leg știuleții, taie cocenii, iar noi tre
buie să le asigurăm mijloacele de 
transport. In acest scop, folosim și 
cele 157 atelaje pentru transportul 
porumbului de la punctele de recol
tare la capătul tarlalelor, unde se 
depozitează in grămezi mari pe pat 
de coceni, iar de aici, cu mijloace 
auto, este dus In baze". Unele cami
oane fac un număr mai mic de 
transporturi pe zi față de cel stabilit. 
Una din cauze o aflăm la baza de re
cepție Portărești. Era ora 13 și șofe
rii Florea Opri și Ștefan Stoian ve
niseră la descărcat cu primul trans
port de porumb de la C.A.P. Birca. 
Unul dintre ei intrase cu mașina pe 
covorul de porumb întins pentru so- 
larizare și aștepta. Pe cine ? „Nu 
știu unde să descarc, pentru că omul 
de la basculă mi-a zis să mă descurc 
singur". Cineva trebuie să descurce 
și răspunderile ce revin echipelor de 
descărcare, dar mai ales lucrători
lor din bază. Spunem aceasta intru- 
cît nu e permis ca aceștia să nu su
pravegheze descărcarea porumbului, 
care aici se făcuse la voia întîmplă- 
rii, nelăsîndu-se spații de trecere 
pentru autovehicule. Ionel Hoit, 
șeful bazei, împreună cu cei 11 lu
crători din schimbul de dimineață 
nici nu trecuseră în acea zi pe la 
punctele de lucru. Ni s-a motivat că 
decalajul dintre producția recoltată 
și cea transportată se datorește și 
faptului că 10 remorci nu pot fi fo
losite din lipsă de anvelope, ceea ce 
este adevărat.

Și în consiliul agroindustrial Se- 
garcea recoltarea porumbului se

desfășoară intens, deși este loc pen
tru mai bine. Spunem aceasta întru- 
cît aici ar trebui folosite mai bine 
atît mijloacele mecanice, cit și forța 
de muncă. Livrările se situează sub 
graficele planificate. Desigur, este 
nevoie de mijloace de trans
port mai multe, dar șl de preocu
pare pentru folosirea la capacitate a 
celor existente, precum și a spațiilor 
de depozitare din incintele bazelor 

întrucît am intrat în ultima decadă a lunii septembrie, iar porumbul 
s-a copt pe mari suprafețe, se impune ca principalele forțe din agricul
tură să fie concentrate la stringerea acestei culturi. Datele furnizate de 
ministerul de resort, precum și constatările făcute cu prilejul anchetei 
noastre conduc la concluzia că această lucrare poate și trebuie să fie 
mult intensificată pentru a se pune la adăpost întreaga recoltă și a fi 
eliberate cît mai repede suprafețele ce urmează să se însămînțeze cu orz 
și griu. Eforturi mai mari trebuie depuse în vederea corelării transportu
lui cu recoltarea, astfel îneît tot ce se culege în cursul unei zile pînă sea
ra să fie pus la adăpost. în acest scop, trebuie asigurate mijloacele de 
transport corespunzător cantităților recoltate, iar activitatea la bazele de 
recepție să se desfășoare exemplar.

Redactorii și corespondenții „Scinteii*

de recepție. Facem această precizare 
întrucît la data anchetei noastre pe 
pista de solarizare din incinta fabri
cii de nutrețuri combinate din Se- 
garcea se găseau peste 14 tone de 
porumb ce începuse să mueegăiască, 
întrucît delegații I.A.S. Craiova, dar 
și lucrătorii fabricii respective au 
permis depozitarea porumbului în 
grămezi mari, fără să fie întins pen
tru a se usca.

PLANUL LA EXPORT - REALIZAT RITMIC, INTEGRAL PAȘCANI PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI

Prin competență și răspundere în muncă,
produse de înalt nivel calitativ

Creste>

productivitatea
muncii

Fiecare instalație-folosită 
cu indici superiori

„I.A.Z.", marca întreprinderii de 
armături industriale din fontă și oțel 
din municipiul Zalău, este bine cu
noscută și apreciată atit pe plan in
tern, cit și extern. Ea s-a impus și 
se impune cu deosebire prin calita
tea și competitivitatea produselor 
realizate, continua lor diversificare, 
înnoire și modernizare, prin ono
rarea la termenele stabilite a con
tractelor încheiate. Așa se explică 
faptul că partenerilor tradiționali 
din U.R.S.S.. Polonia, Cehoslovacia,
R. D.G., Austria, Franța, R.F.G.,
S. U.A. lî s-au adăugat in ultimul timp 
alții din Turcia, Iran, Irak. Grecia 
ș.a., ceea ce evidențiază capacitatea 
de adaptare a colectivului de aici la 
cerințele pieței externe.

Pentru a avea o imagine cît mai 
exactă despre modul în care este or
ganizată și se desfășoară producția 
de export, se impun totuși cîteva 
precizări. Ponderea producției de ar
mături din oțel destinate exportului 
reprezintă 98 la sută din totalul pro
ducției pe luna septembrie și peste 
80 Ia sută din producția realizată în 
cele opt luni care au trecut din acest 
an. Mai bine de 70 la sută din volu
mul exportului pe devize conver
tibile din cadrul centralei de resort 
se localizează la întreprinderea de 
armături industriale din Zalău. Și în 
acest an, volumul producției de ex
port a crescut cu 9 Ia sută pe rela
ția cliring țări socialiste și cu 16 ia 
sută pe relația devize convertibile, 
în fine, să mai notăm că din anul 
1976 întreprinderea nu a mai înre
gistrat nici un refuz, nici o recla- 
mație sau observație de calitate. 
Aceasta în, condițiile în care se ex
portă nu mai puțin de 346 tipodi- 
mensiuni de armături din fontă șl 
oțel : o gamă variată de robineți cu 
ventil, robineți cu sertar, separa
toare termodinamice, supape de 
siguranță etc.

— Care sint. la zi, gradul de con
tractare a producției de export, ni
velul de realizare a planului și sta
diul livrării produselor cu buletin 
vamal ?

— La ora actuală, ne spune tova
rășul Rariga Francisc, șeful compar
timentului export din întreprindere, 
planul la export pe întregul an este 
acoperit integral cu contracte și co
menzi ferme pe ambele relații. După 
opt luni, planul Ia producția de 
port a fost depășit cu 272 tone 
mături, o serie de contracte și 
menzi fiind onorate în avans.

— A început și acțiunea de con
tractare a producției pentru anul 
viitor ?

— Bineînțeles, și avem de acum 
perfectate o serie de contracte pe 
ambele relații. Este vorba de con
tracte și comenzi ferme cu firme din 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, Grecia, iar 
acțiunea de contractare continuă.

— Cum colaborați cu întreprinde
rile de comerț exterior ?

— Colaborăm foarte bine cu între
prinderile de comerț exterior „In- 
dustrialexportimport" și „Dunărea". 
De fapt, circa 95 la sută din expor
tul nostru îl derulăm prin aceste 
unități. La toate discuțiile care au 
loc cu partenerii de peste/ hotare 
participăm și noi. Dialogul se poar
tă în trei, ca să zic așa, noi expri- 
mîndu-ne punctul de vedere cu pri
vire la capacitatea de fabricație, ca
litatea producției, condițiile comer
ciale (transport, ambalaj, modalita
tea de plată) și termenele de livra-

re, urmărind să ne încadrăm în 
cursul de revenire planificat, adică 
să realizăm un export eficient. La 
toate acestea se adaugă contactele 
directe cu partenerii externi, 
ciparea la tîrguri și expoziții 
naționale etc.

O caracteristică esențială a 
tății colectivului de 
maiștri, ingineri și tehnicieni de la 
„Armătura" Zalău o constituie ca
pacitatea de a asimila rapid noi pro
duse și de a le moderniza pe cele 
aflate în fabricație, pentru a putea 
răspunde cerințelor mereu creseînde 
ale partenerilor străini. Acest fapt 
este ilustrat de numeroasele tipodi- 
mensiuni de armături 
asimilate în fabricație în 
rioadă.

— Datorită volumului 
produse livrate la export, ne spune 
Pompiliu Tămaș, directorul între
prinderii. am trecut la specializarea

parti- 
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activi- 
muncitori,

industriale 
ultima pe-

mare de

La întreprinderea 
de armături industriale 

din fontă și oțel — Zalău

ex- 
ar-
co-

unor secții și ateliere pe beneficiari. 
Poate să pară o specializare îngus
tă, dar muncitorii sint în măsură ca, 
imediat ce li se cere, să treacă la 
executarea unor produse noi. Prin 
continua diversificare, înnoire și 
modernizare a produselor am reușit 
să pătrundem pe noi piețe. Practic, 
putem realiza orice tip de armături 
ni s-ar cere.

Promptitudinea cu care sint ono
rate contractele și comenzile este un 
alt element care contribuie la înde
plinirea exemplară a planului la ex
port. Pentru semestrul I al acestui 
an, de exemplu, întreprinderea a 
avut încheiat un contract foarte im
portant, cu termen de livrare pînă 
la sfîrșitul lui iunie. Fiind onorat 
la termenul stabilit și în condițiile 
de calitate prevăzute, firma respec
tivă din Austria a lansat o nouă co
mandă, aflată acum în derulare.

Evident, un asemenea mod de lu
cru presupune o exemplară organi
zare a producției de export, asigu
rarea corespunzătoare a bazei mate
riale, mobilizare susținută a oame
nilor pentru realizarea ritmică a 
producției. Indiscutabil însă, diver
sificarea continuă, înnoirea și mo
dernizarea producției se bazează și 
pe experiența, capacitatea de a ac
ționa rapid și eficient a personalului 
tehnico-ingineresc, atelierele de pro
iectare fiind adevărate „rampe de 
lansare" a noilor produse și tehno
logii.

— O dată cu defalcarea cifrelor 
de plan pe secții, ateliere si formații 
de lucru, popularizarea normelor de 
timp, de calitate și consum pe fie
care produs în parte, cadrele tehni- 
co-inginerești dezbat planul tematic, 
care cuprinde problemele de a căror 
soluționare depinde în mare măsură 
desfășurarea normală a proceselor 
de producție în perspectivă, toate a- 
cestea vizînd aplicarea măsurilor 
din programul de perfecționare a 
organizării și modernizare, de ridi
care a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor noastre, ne-a precizat 
Teodor Țurcaș, inginerul-șef care 
răspunde de asimilarea și introduce
rea în fabricație a produselor și teh-

nologiilor noi. în acest ari prin rea
lizarea celor 40 de măsuri scadente 
din programul de modernizare s-a 
obținut un spor de 
25,1 milioane lei, din 
oane lei producție

— Ce au vizat 
măsurile aplicate 
mai importante ?

— în special, am avut în 
reproiectarea unor produse, 
rea, diversificarea și modernizarea 
altora, reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale, execu
tarea unor scule, dispozitive și ma
șini care să asigure imbunătățirea 
calității produselor, a tehnologiilor 
de fabricație, creșterea coeficientu
lui de scoatere la piesele turnate ș.a. 
Pentru înfăptuirea acestor obiective 
am asimilat tehnologia de preparare 
a amestecului de formare pe bază de 
benzonită selecționată, am realizat o 
serie de mașini semiautomate pen
tru găurirea flanșelor laterale, am 
introdus o linie mecanizată pentru 
vopsirea armăturilor la atelierul din 
Jibou, au fost reproiectate unele 
produse și s-au asimilat 61 de tipo- 
dimensiuni noi de armături.

La toate aceste acțiuni se adaugă 
cele întreprinse de membrii comisiei 
de export și calitate, care urmăresc, 
pe fluxul tehnologic, fiecare produs 
de la introducerea lui în fabricație 
pină la livrare. Recent, în plenara 
comitetului de partid din întreprin
dere a fost analizat, pe baza unui 
raport, modul în care comitetul de 
partid, consiliul oamenilor muncii 
au acționat și acționează pentru mo
bilizarea specialiștilor în vederea ri
dicării nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, analiză urmată de un 
program de măsuri care a fost com
pletat, imediat după ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., cu noi măsuri, potrivit ce
rințelor formulate cu acest prilej. 
Comuniștii, întregul colectiv de oa
meni ai muncii din întreprindere ac
ționează acum cu hotărîre pentru 
îndeplinirea exemplară în conti
nuare a planului la export.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii"
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Intensificîndu-și eforturile și 
folosind din plin timpul de lu
cru și utilajele din dotare, co
lectivul de muncă de la între
prinderea de traductoare și re
gulatoare directe din Pașcani 
obține în întrecerea socialistă 
însemnate realizări în produc
ție. De la începutul anului și 
pină în prezent, unitatea a în
registrat, peste prevederile de 
plan, o producție-marfă supli
mentară în valoare de peste 
4 milioane lei, spor ce se re
găsește în însemnate 
de mijloace 
electrotehnice 
alte produse 
vîrf, solicitate 
țională și la export. La baza a- 
cestor succese se află creșterea 
productivității muncii, ca ur
mare a aplicării întocmai a 
programelor de modernizare și 
perfecționare a producției, (Ma- 
nole Corcaci).

cantități 
de automatizare 
și electronice, in 
ale tehnicii de 
de economia na-

IERNUT

Energeticienii
la datorie

Energeticienii de la Termo
centrala electrică Iernut, din ca
drul întreprinderii „Electrocen- 
trale" Mureș, au obținut succese 
deosebite în întrecerea socialis
tă. Astfel, ca rezultat al orga-, 
nizării judicioase a muncii, ex
ploatării ireproșabile a comple
xelor agregate din dotare și 
reducerii duratei reparațiilor, 
ei au pulsat suplimentar. în pe
rioada care a trecut din acest 
an, în sistemul energetic națio
nal, 170 milioane kWh energie 
electrică. De remarcat că acest 
succes a fost obținut în condi
țiile în care, în perioada men
ționată, au fost realizate econo
mii de 3 800 tone combustibil 
convențional. (Gheorghe Giur
giu).

La recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a 
subliniat în mod expres necesitatea 
ca în industria petrolului să se trea
că de urgență la întocmirea unor 
programe speciale de măsuri care să 
asigure extragerea unor cantități 
mereu sporite de țiței și îndeplinirea 
în bune condiții a planului pe în
tregul an. Cum acționează colectivul 
Schelei de producție petrolieră Cle- 
jani, din județul Giurgiu, pentru în
deplinirea acestei sarcini ?

Eforturile întregului colectiv de 
aici sint îndreptate în direcția reali
zării a două obiective importante, și 
anume : în primul rind, îndeplinirea 
de către fiecare formație de lucru a 
programului zilnic de extracție la 
țiței, în paralel cu recuperarea res
tanțelor, și în al doilea rînd înche
ierea tuturor pregătirilor menite să 
asigure funcționarea normală a în
tregului fond de sonde în anotimpul 
friguros.

De la bun început trebuie spus 
însă că, așa cum a reieșit și dintr-o 
recentă analiză inițiată de comitetul 
județean de partid privind activita
tea colectivului de aici, rezultatele 
obținute pină acum in producție sint 
departe de posibilitățile și rezervele 
de care dispun petroliștii de la sche
la din Clejani. Tocmai de aceea, pe 
baza concluziilor desprinse din ana
lizele pe care comitetul de partid și 
conducerea unității le fac săptăminal 
sau ori de cîte bri se simte nevoia, 
cu fiecare formație de muncă, efor
turile sînt orientate cu precădere 
spre perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, utilizarea cu 
eficiență maximă a forțelor umane 
și mecanice de care dispune unita
tea, intensificarea procesului de ex
tracție prin combustie subterană, exe
cutarea unui număr sporit de mă
suri geologo-tehnologice, introduce
rea sistemului de urmărire automată 
a sondelor și altele. Prin aplicarea 
în practică a acestor măsuri se are 
in vedere soluționarea a trei mari 
probleme care, in final, condiționea
ză îndeplinirea integrală a planului 
de extracție pe anul 1988. Este vorba 
de : reducerea declinului natural al 
sondelor in vederea menținerii și 
creșterii producției pe zăcămintele 
exploatate ; reducerea consumurilor 
energetice și de materiale și, in fine, 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii.

Pătrundem în cîmpurlle petrolifere 
ale schelei, situate în zonele Bălăria, 
Clejani și Roata. Marea majoritate a 
sondorilor sînt la posturi. La brigada 
a treia ne reține atenția un grafic 
privind evoluția realizării producției 
de țiței pe brigăzi și zile. Din dia
grama pe luna iulie, spre exemplu, 
rezultă clar că, timp de peste trei 
decade, planul fiecărei zile a fost 
depășit în medie cu 40 de tone. 
Secretul acestui succes : creșterea 
gradului de folosire a fondului de 
sonde prin redimensionarea si înlo
cuirea în mod operativ a prăjinilor 
de pompare uzate și extinderea pro
cesului de combustie subterană în 
linie.

La brigada a doua, care se situ
ează pe locul II in întrecerea pe

La Schela de producție 
petrolieră Clejani, 

județul Giurgiu

schelă, inginerul-șef Florin Haită 
tocmai verifica modul cum funcțio
nează noul sistem automat de supra
veghere a sondelor. „Pentru început, 
ne spune interlocutorul, acest sistem, 
care prezintă avantajul unei sigu
ranțe maxime în exploatarea zăcă- 
mintului și funcționarea sondelor, 
semnalizînd prompt orice defecțiune, 
este folosit la un panou de 60 de 
sonde, cu un însemnat spor la pro- 
ducția-marfă. Convingindu-ne de 
avantajele economice ale acestui sis
tem am hotărit extinderea treptată 
a urmăririi automate a sondelor la 
nivelul intregii schele."

La rindul său. Marian Tudoroiu, 
de la serviciul organizarea muncii, 
a ținut să completeze acest tablou 
de realizări, prin nominalizarea unor 
formații întregi fruntașe, cum sint 
cele conduse de Marin Bălașa, Ion 
Aoostoiu, Nicolae Ghiță, Mihai Pos- 
telnicu și Cornel Pleșoiu, care înre
gistrează zilnic depășiri ale sarcini
lor de plan cu 16—18 la sută.

Anul trecut, brigada a 6-a a fost 
fruntașă pe schelă, extrăgind peste 
plan aproape 4 000 tone țiței. în pe
rioada care a trecut din acest an re
zultatele acestei brigăzi sînt însă mai 
slabe. Să fie de vină numai declinul 
natural al sondelor, așa cum caută 
să justifice unii petroliști de aici ? 
— îl întrebăm pe Cosma Enciu, in

structor de partid pentru acest im
portant sector al industriei județului 
Giurgiu. „Nu aceasta este cauza scă
derii producției — vine răspunsul. Ci 
tendința de automulțumire a noului 
șef de brigadă, lipsa de suprave
ghere a sondelor, creșterea număru
lui de absențe nemotivate. Precizez 
însă că, în ultimele două luni, au 
fost luate măsuri organizatorice și 
tehnice ferme pentru redresarea ac
tivității acestei brigăzi, în general 
pentru creșterea producției la nive
lul întregii schele".

Comisia tehnică din cadrul schelei, 
cu sprijinul specialiștilor din cadrul 
trustului și de la institutul de cerce
tări și proiectări de profil din Cîm- 
pina au trecut la revizuirea și re- 
orientarea unor studii de exploatare 
pentru întocmirea unui program spe
cial privind redresarea declinului 
natural al sondelor^ măsuri care să 
permită, chiar în condițiile ano
timpului friguros, creșterea factoru
lui de recuperare a țițeiului din ză- 
cămînt.

Acest important obiectiv nu poate 
fi însă înfăptuit fără o pregătire co
respunzătoare a întregului fond de 
sonde, a depozitelor, a parcurilor de 
separatoare, astfel incit toate acestea 
să-și poată desfășura activitatea 
normală și pe timpul iernii. Din a- 
cest punct de vedere, la Schela de 
producție petrolieră Clejani mai sînt 
însă multe lucruri de pus la punct, 
în primul rînd, în toate zăcămintele, 
la toate sondele trebuie ca, intr-un 
timp foarte scurt, să se realizeze un 
mare volum de lucrări. De aseme
nea, se impune finalizarea urgentă 
a lucrărilor Ia noul depozit D-2 An- 
ghelești, la parcurile de separatoare 
53 și 54 din zona Bălăria și la un 
important număr de sonde. Așadar, 
acum, în atenția specialiștilor și 
sondorilor de la schela Clejani ală
turi de realizarea zilnică a produc
țiilor planificate trebuie să se situe
ze finalizarea lucrărilor de pregătire 
pentru activitatea pe timpul iernii, 
în acest sens eforturi mari trebuie 
făcute pentru terminarea drumuri
lor de acces, etanșeizarea și îngro
parea corectă a conductelor de aduc- 
țiune, asigurarea adăposturilor nece
sare în parcuri, terminarea liniilor 
electrice și a conductelor de aduc- 
țiune pentru cele 50 de sonde noi.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii*

IN INVESTIȚII
(Urmare din pag. I)
în sfirșit, nu putem ocoli flexibili
tatea sporită, prin realizarea celor 
mai diverse tipuri de elemente pre
fabricate și subansamble, la timp și 
în cantitățile necesare montajului. în 
ultima vreme, am produs aici ser
pentine pentru cuptoarele de la Com
binatul petrochimic Pitești, diverse 
părți componente ale pirolizei de la 
Teleajen, recuperatoare de căldură, 
conducte manșonate etc.

— Bazele de producție, precizează 
și Gabriel Burlacu, șeful secției de 
producție secundar-industrială din 
Popești-Leordeni, oferă și un alt 
mare avantaj. Acela de a putea pro
duce singuri o serie de elemente de 
montaj — reducții, flanșe, ramifica
ții, suporturi — pe care industria nu 
le asigură din diverse motive. Tot 
aici executăm, de cele mai multe ori 
după o concepție proprie, și S.D.V.- 
istica necesară montajului, diverse

alte tipuri de mijloace de mică me
canizare, cum sînt perne de vacuum 
pentru controlul sudurilor, pistoale 
de sudare etc.

— în sfirșit, intervine din nou 
Panait Ionescu, bazele de producție 
asigură prin zestrea tehnică de care 
dispun punerea la punct și testarea 
în condiții de siguranță maximă a 
unor noi tehnologii de execuție. Prac
tic, aici s-a elaborat tehnologia de 
realizare a rezervoarelor de 10 000 
mc și de capacități superioare, pre
cum și a celor sferice. Productivita
tea la această categorie de lucrări 
executate industrial este cu circa 150 
la sută mai mare decît pe șantier. 
Mai trebuie adăugat și un alt aspect: 
cel al formării și specializării ca
drelor. Aproape o treime din per
sonalul nostru muncitor o formează 
sudorii, a căror pregătire este asigu
rată și verificată sistematic. în con
dițiile activității cu caracter indus
trial, în bazele de producție.

MAI REPEDE, MAI BINE!
Cîteva propuneri pentru perfecționarea în continuare a activității

Experiența montorilor din trustul bucureștean scoa
te în evidentă o concepție modernă de abordare a 
lucrărilor de investiții, concepție supusă sistematic 
unei reevaluări critice și perfecționării. Deținind un 
rol de prim ordin în activitatea de pe șantiere, mon- 
torii nu sînt totuși singurii participant la procesul 
de realizare a noilor obiective industriale. Munca 
lor și rezultatele ei sînt îndeaproape condiționate de 
colaborarea activă cu ceilalți factori de pe șantiere. 
$i, nu o dată, rezultatele obținute sînt diminuate toc
mai de dificultăți apărute in aria acestei colaborări, 
în cursul discuțiilor am desprins o parte din cauzele 
care influențează negativ ritmurile de montaj. Le 
redăm, așa cum ne-au fost prezentate de interlocu
tori :
• Proiectarea pe sectoare, deci fragmentară a lucră

rilor, necorelarea documentațiilor de construcții cu 
cele pentru utilaje, revenirile asupra unor soluții ela
borate anterior sint mari consumatoare de timp, ma
noperă și materiale. Deseori, montorii sînt puși în 
situația de a sista temporar anumite lucrări pe șan
tiere sau de a recurge la diverse improvizații pentru 
a suplini aceste neajunsuri, bineînțeles în detrimentul 
calității și eficienței lucrărilor.

S Livrarea utilajelor tehnologice rămîne o altă 
problemă deschisă. întirzierilor masive înregistrate in 
primirea unor echipamente strict necesare finalizării, 
unor importante capacități productive li se adaugă, 
nu o dată, livrarea dezasortată a acestora sau în altă 
ordine decit succesiunea cerută prin tehnologia de 
montaj. Consecințele nu sînt greu de întrevăzut: pe 
de o parte, termenele de punere în funcțiune nu pot 
fi respectate, iar pe de altă parte se formează în mod 
artificial stocuri de utilaje nemontate, pentru a căror 
depozitare sînt făcute cheltuieli suplimentare și nejus
tificate.

Depășirea acestor dificultăți impune, ca soluție de 
fond, îmbunătățirea modului de organizare și condu
cere a lucrărilor de investiții, în toate etapele proce
sului investițional, abordarea globală, sistematică de 
către proiectanți, constructori, furnizori de utilaje a 
problemelor și activităților care concură la realizarea 
noilor obiective, evidențiind mai exact factorii care 
condiționează eficiența investițiilor și acționind stă
ruitor pentru punerea lor in valoare.

Cristian ANTONESCU
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AL III-LEA CONGRES NAȚIONAL DE CHIMIE

Cu vin tarea tovarășei 
academician doctor inginer 

Elena Ceaușescu

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
descoperiri, noi materiale și noi 
produse cu caracteristici tot mai 
bune.

în nici un domeniu nu trebuie 
să se considere că am realizat 
totul. Dimpotrivă, să pornim de la 
faptul că ceea ce am realizat pînă 
acum trebuie să constituie baza 
pentru intensificarea cercetărilor, 
pentru noi cunoașteri, noi desco
periri.

Trăim o epocă de puternic avînt 
al știinfei și tehnicii, al cunoașterii 
umane în general. Prin esența sa, 
chimia însăși este o știință a nou
lui, o știință revoluționară și tre
buie să acționăm cu toată fermi
tatea pentru a ridica nivelul acti
vității de cercetare științifică, por
nind de la necesitatea unor noi și 
noi cuceriri și descoperiri în toate 
domeniile.

în același timp, este necesar să 
se acorde, în continuare, o atenție 
deosebită perfecționării activității 
de formare a cadrelor, de ridicare 
a nivelului de cunoștințe profesio
nale, tehnico-știintifice ale tuturor 
oamenilor muncii din chimie, ca de 
altfel din toate sectoarele de acti
vitate.

Trebuie să avem permanent în 
vedere că viitorul poporului nos
tru este strîns legat de ridicarea 
gradului general de cunoștințe, de 
pregătire, de dezvoltarea puterni
că a științei.

Să facem astfel Incit știința ro
mânească în general — deci și ști
ința chimică — să aibă un rol tot 
mai important în întreaga dezvol
tare a patriei, în făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te. în realizarea comunismului în 
România. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Punînd în centrul activității 

realizarea programelor de dezvol
tare economico-socială, dezvolta
rea puternică a chimiei, a cerce
tării științifice, este necesar, în a- 
celași timp, să extindem larg 
colaborarea internațională, să a- 
sigurăm participarea activă a 
României la diviziunea internațio

nală a muncii, la schimbul de va
lori materiale și spirituale.

în acest sens, trebuie să dez
voltăm. mai puternic colaborarea 
cu țările socialiste membre în 
C.A.E.R., cu celelalte țări socialis
te, cu tarile în curs de dezvolta
re, precum și cu țările capitalis
te dezvoltate, cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire 
socială.

în întreaga noastră activitate 
trebuie să pornim ferm de la 
principiile deplinei egalități • în 
drepturi, respectului independen
tei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Este necesar să participăm în 
toate domeniile — deci și în cel 
al chimiei — la realizarea pro
gramului de lungă durată, de 
colaborare, de specializare în ac
tivitatea de cercetare științifică și 
tehnologică, să extindem, totoda
tă, cooperarea și specializarea în 
producție.

Cercetarea chimică românească 
va conlucra tot mai strîns cu in
stitutele și oamenii de cercetare 
din diferite țări pentru a soluțio
na mai rapid, cu forțe comune, 
problemele noi, complexe, care se 
pun astăzi în fata cercetării știin
țifice.

Apreciem participarea unui nu
măr important de oameni de ști
ință din alte țări la Congresul chi
miei românești ca o expresie a 
relațiilor de conlucrare existente 
și a dorinței de a intensifica co
laborarea în cercetarea științifică 
dintre țările noastre.

în același timp, împreună cu în
tregul nostru popor, cercetarea 
chimică — ca, de altfel, întreaga 
noastră cercetare — acționează cu 
toată hotărîrea pentru o politică 
de pace, pentru dezarmare și, in 
primul rînd, pentru dezarmarea 
nucleară, pentru eliminarea defi
nitivă a armelor nucleare și tre
cerea la dezarmarea convenționa
lă. Ia eliminarea armelor chimice 
și a oricăror arme de distrugere 
în masă.

Țara noastră este hotărîtă să 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru realizarea unei politici noi, de

mocratice, a unei lumi fără arme 
și fără războaie.

Acționăm cu toată hotărîrea 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate țările din Europa, pentru în
cheierea cu succes a Conferinței 
de la Viena, care să dea o nouă 
perspectivă întăririi colaborării și 
conlucrării în toate domeniile, in
clusiv în domeniul științei, cerce
tării. Ne pronunțăm ferm pentru 
realizarea în Balcani a unei zone 
fără arme nucleare și chimice, fără 
baze militare, a colaborării paș
nice în toate domeniile de activi
tate.

Ținînd seama de situația gravă 
a economiei mondiale și îndeo
sebi a țărilor în curs de dezvol
tare, ne pronunțăm pentru solu
ționarea globală a problemelor 
subdezvoltării, pentru o nouă or
dine economică mondială, pentru 
progresul economico-șociăl al tu
turor statelor și creșterea rolului 
științei în dezvoltarea economiei 
mondiale, în realizarea unor re
lații noi, de egalitate între toate 
statele lumii.

Oamenii de știință români sînt 
hotărîți să conlucreze tot mai 
strîns cu oamenii de știință de 
pretutindeni în vederea creșterii 
rolului acestora în realizarea unei 
politici noi,, democratice, pentru 
triumful rațiunii, al păcii și 
colaborării între toate națiunile 
lumii.

în încheiere, aș dori să exprim 
încă o dată convingerea că lucră
rile celui de-al III-lea Congres 
Naționâl de Chimie vor marca un 
moment de importanță deosebită 
•în dezvoltarea chimiei românești, 
în sporirea contribuției și parti
cipării ei la dezvoltarea genera
lă a țării, la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico- 
socială și ridicare a patriei noas
tre pe noi culmi de progres și ci
vilizație, de creștere continuă a 
bunăstării materiale și spirituale, 
de întărire a independenței și su
veranității României. (Vii a- 
plauze).

Urez deplin succes lucrărilor 
Congresului ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

a primit pe
Tovarășa academician doctor in

giner Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, a primit, 
miercuri după-amiază, pe acad. A.M. 
Prohorov, membru al Prezidiului 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
laureat al Premiului Nobel, și acad. 
V.A. Koptiug, membru al Prezidiului 
Academiei de Științe a U.R.S.S., care 
participă la lucrările celui de-al 
III-lea Congres Național de Chimie.

(Urmare din pag. I)
Științei și Învățămîntului, președin
tele Consiliului științific al Institu
tului Central de Chimie, i-a fost 
adresat un respectuos salut, împre
ună cu cele mai calde mulțumiri, 
pentru prezența la congres, de 
către tovarășul Ion Ursu, prim->vi- 
cepreședinte al Comitetului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie. A 
fost adresat, totodată, un cald și cor
dial salut oaspeților de peste hota
re, tuturor celor prezenți.

Participarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
la lucrările Congresului Națio
nal de Chimie — a subliniat vor
bitorul — reprezintă o nouă și 
elocventă dovadă a interesului și 
sprijinului deosebit pe care con
ducerea României socialiste, per
sonal secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le manifestă față de rolul industriei 
chimice în dezvoltarea economiei 
naționale, față de știință, tehnologie 
și invățămînt, ca forțe esențiale ale 
producției și ale culturii contempo
rane, care au cunoscut în țara noas
tră, in cei 23 de ani ai Epocii 
parcurse de la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, un avint fără pre
cedent. Ingăduiți-ne să folosim acest 
prilej — a spus vorbitorul — pentru 
a vă ruga să transmiteți conducăto
rului iubit al partidului și statului 
expresia celei mai vii recunoștințe 
pentru tot ceea ce face spre propă
șirea țării și binele poporului, îm
preună cu angajamentul nostru de a 
munci mai mult și mai bine, in spi
ritul orientărilor pe care ni le-a dat, 
pentru transpunerea exemplară în 
viață a programelor aprobate de 
Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

S-a relevat că aceasta manifestare 
devenită tradițională — Congresul 
Național de Chimie — constituie un 
forum reprezentativ al industriei 
chimice, ramură cu un mare aport 
la dezvoltarea generală a țării, ia 
formarea venitului național, la par
ticiparea susținută a României la 
circuitul mondial de valori. La afir
marea chimiei, ca ramură de frunte 
a economiei țării — a arătat vorbito
rul —, o contribuție de cea mai mare

academicienii sovietici A. M. Prohorov si V. A. Koptiug
Oaspeții au apreciat importanța 

deosebită pe care o prezintă cel 
de-al III-lea Congres Național de 
Chimie din țara noastră, manifestare 
științifică ce prilejuiește, totodată, un 
valoros schimb de experiență și de 
păreri între oamenii de știință ro
mâni și participanții de peste hotare.

în cursul întrevederii au fost abor- 
'date probleme legate de dezvoltarea 
■colaborării și conlucrării în sfera 
cercetării chimice, a cercetării ști- 

PRIMA ZI A
importanță o aduce activitatea exem
plară. multilaterală, a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Savant de largă re
cunoaștere internațională, autor 
al unei opere științifice pe tă- 
rimul chimiei ce a văzut lumi
na tiparului pe cele mai diverse 
meridiane — bucurîndu-se de unani
ma prețuire a specialiștilor —, per
sonalitate puternic angajată in trans
punerea în viață a politicii de co
laborare și pace a României socia
liste, prin înaltele funcții de partid 
și de stat ce i s-au încredințat în 
virtutea bogatei sale experiențe în 
munca politică și lupta revoluționa
ră. tovarășa Elena Ceaușescu a par
ticipat neobosit la puternica dezvol
tare și modernizare pe care le-a cu
noscut in anii noștri chimia româ
nească. în programul științific al 
acestui congres avem, de altfel, 
bucuria deosebită de a recunoaște 
un mare număr de orientări, teme 
și direcții de lucru, lucrări și reali
zări concrete, instituții și colective 
de profil care își datorează nemij
locit existenta distinsului om de ști
ință român. Tovarășei Elena 
Ceaușescu îi aparține însăși iniția
tiva convocării periodice a acestui 
for științific de seamă — Congresul 
Național de Chimie.

în numele participanților, tovarășei 
Elena Ceaușescu i-a fost adresată 
rugămintea respectuoasă de a inau
gura lucrările congresului.

Tovarășa academician doctor in
giner ELENA CEAUȘESCU, prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului, președin
tele Consiliului științific al Institu
tului Central de Chimie, a rostit 
cuvintarea de deschidere a celui 
de-al III-lea Congres Național de 
Chimie.

Cuvintarea a fost urmărită cu viu 
interes și subliniată cu îndelungi 
aplauze.

Exprimind călduroase mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
cuvintare, tovarășul Ion Ursu a sub
liniat, că pentru toți cei ce-și desfă
șoară activitatea în domeniul chi
miei — in producție, cercetare, in
ginerie tehnologică. în învătămînt — 
orientările și îndemnurile formulate 
se vor constitui intr-un adevărat

ințifice în general, dintre oamenii 
de știință din România și din Uni
unea Sovietică.

Au fost subliniate posibilitățile 
existente pentru amplificarea în con
tinuare a acestor relații, pentru ex
tinderea conlucrării și în alte do
menii ale activității de cercetare ști
ințifică în folosul dezvoltării econo- 
mico-sociale a fiecărei țări, al pro
movării largi a progresului tehnico- 
științific.

LUCRĂRILOR
program al activității viitoare, con
sacrată înfăptuirii întocmai a sarci
nilor încredințate, a obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială a țării. 
S-a afirmat convingerea că mesajul 
profund umanist adresat chimiștilor, 
savantilor și specialiștilor din toate 
sectoarele, oamenilor de știință de 
pretutindeni, va transmite cu vigoare 
in lume dorința de bună înțelegere, 
de colaborare și pace a României so
cialiste. a conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în continuarea ședinței a luat cu- 
vintul tovarășul Ion M. Nicolae, mi
nistrul industriei chimice și petro
chimice.

în numele conducerii ministerului, 
vorbitorul a adresat tovarășei Elena 
Ceaușescu un respectuos omagiu și 
cele mai calde mulțumiri pentru in
dicațiile deosebit de prețioase cu
prinse în cuvintarea rostită la des
chiderea lucrărilor congresului.

S-a relevat că prin punerea in 
funcțiune. în ultimii 23 de ani. a 
peste 1 250 obiective, industria chi
mică și petrochimică românească a 
înregistrat, in fiecare cincinal, rit
muri de creștere constant mai ridi
cate decît cele obținute pe ansamblul 
industriei. în comparație cu anul 
1965, producția în acest an a sporit 
de aproape 9 ori. cu un ritm mediu 
anual de creștere de peste 10,5 la 
sută. Chimia si petrochimia contri
buie cu circa 25 la sută la exportul 
țării, produsele românești fiind pre
zente astăzi în peste 100 de țări.

Toate acestea, a subliniat vorbito
rul. reflectă cu putere preocuparea 
statornică a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
edificarea unei Industrii chimice mo
derne. de inalt randament, in mă
sură să contribuie tot mai susținut 
la satisfacerea cerințelor economiei 
naționale, să participe tot mai in
tens și eficient la schimburile ex
terne. la cooperarea economică și 
tehnico-științifică internațională.

O contribuție esențială la realiză
rile obținute au avut-o prestigioasa 
operă științifică a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. precum și vasta sa acti
vitate in sfera organizării și coor
donării muncii pe tărimul științei, 
invățămintului și culturii. 

în cadrul convorbirii au fost subli
niate rolul și răspunderea ce revin 
oamenilor de știință de pretutindeni 
'in folosirea cuceririlor geniului 
•uman, ale revoluției tehnico-științi- 
fice, exclusiv în interesul păcii, pro
gresului, bunăstării și prosperității 
tuturor popoarelor.

La primire a participat tovarășul 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
■Comitetului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

Asigurăm pe secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
că vom face totul pentru realizarea 
sarcinilor ce ne-au fost trasate, pen
tru aducerea la îndeplinire a indi - 
cațiilor date în deschiderea lucrări
lor congresului, a arătat vorbitorul.

*
După ședința inaugurală, congre

sul iși desfășoară lucrările in plen 
•și in 11 secțiuni : chimia compușilor 
macromoleculari. chimie organică, 
petrochimie și carbochimie, chimie 
anorganică, chimie fizică, cataliză și 
catalizatori, electrochimie, chimic 
analitică și controlul calității produ - 
selor. biotehnologie, inginerie chirci 
că, protecția mediului înconjurător.

La Academia de Studii Social-Po- 
litice, unde au loc lucrările Congre
sului Național de Chimie, a fost or
ganizată o expoziție. în cadrul aces
teia este prezentat un mare număr 
de volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribuție de 
seamă la dezvoltarea creatoare a 
teoriei și practicii revoluționare, la 
îmbogățirea patrimoniului gindirii 
social-politice a contemporaneității. 
Este prezentată in întregime lucra
rea „România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate", împreună cu volume ce cu
prind pagini din gîndirea social-po- 
litică, filozofică, economică a condu
cătorului partidului și statului 
nostru.

în expoziție sînt prezentate lucră
rile tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu din dome
niul chimiei, care reprezintă valo
roase contribuții la dezvoltarea și 
aprofundarea cunoștințelor din acest 
domeniu de deosebită actualitate pe 
plan teoretic și tehnologic.

Se află expuse, totodată. ],ucrări 
de specialitate, apărute u'e-a lungul 
timpului in țara noastră, care evi
dențiază bogatele tradiții ale școlii 
românești de chimie.

Cu ocazia lucrărilor acestui for ști
ințific este ilustrată — prin nume
roase grafice, panouri și machete — 
dezvoltarea impetuoasă a chimiei 
românești, îndeosebi in perioada des
chisă de Congresul al IX-lea al 
partidului.

BACĂU : Produse 
peste plan

Angajați cu toate forțele în am
pla intrecere socialistă, oamenii 
muncii din industria județului Ba
cău obțin zi de zi noi și impor
tante succese în realizarea exem
plara a sarcinilor de plan la fie-’ 
care sortiment. Astfel, ca urmare 
a aplicării unor valoroase iniția
tive muncitorești și transpunerii in 
viată a măsurilor din programele 
de organizare și modernizare a pro
ducției. in perioada care a trecut 
din acest an au fost realizate in 
plus față de sarcinile de plan 
51 000 MWh energie electrică, a- 
proape 1 700 tone cărbune brun, 
2 450 bucăți armături industriale din 
fontă și oțel, mobilier din lemn în 
valoare de 43 milioane lei, confec
ții textile în valoare de 6,5 mili
oane lei și alte produse utile eco
nomiei naționale. Atenție deosebită 
s-a acordat materialelor de con
strucții. Au fost realizate supli
mentar aproape 7 000 metri cubi 
cherestea, 1 200 metri cubi beton 
celular autoclavizat, 1 000 tone plăci 
aglomerate din lemn și aproape 
45 000 metri pătrați binale. De re
marcat că aceste sporuri de pro
ducție au fost obținute în cea mai 
mare parte prin creșterea accen
tuată a productivității muncii. în 
fruntea întrecerii se situează colec
tivele de muncă de la întreprinde
rea de electrocentrale Borzești. în
treprinderea minieră Comănești, 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui și întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport Bacău, 
(Gheorghe Baltă).

TIMIȘ : Livrări 
suplimentare la export

Colectivele de oameni ai muncii 
din județul Timiș, acționind cu 
răspundere sporită, în spiritul in
dicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, pentru realizarea 
ritmică, zi de zi, decadă de decadă 
și lună de lună a obligațiilor asu
mate față de partenerii externi, 
și-au onorat integral obligațiile 
contractuale la export pe primele 
9 luni ale anului. Măsurile luate 
de organizațiile de partid și consi
liile oamenilor muncii au dus la 
înnoirea și diversificarea continuă 
a produselor, în vederea ridicării 
calității și fiabilității acestora, con
comitent cu organizarea de forma
ții de lucru, ateliere și secții spe
cializate pentru producția de ex
port, întărirea ordinii și discipli
nei și a asistenței tehnice la fie
care ldc de muncă. în rîndul uni
tăților care, la cererea unor par
teneri de peste hotare sau prin 
încheierea de noi contracte față de 
cele prevăzute inițial, au livrat su
plimentar importante cantități de 
produse la export, se numără în
treprinderile mecanică, de aparate 
electrice de măsurat, „Electroba- 
nat", industria linii din Timișoara, 
de produse ceramice, de încălță
minte Lugoj și altele. (Cezar 
Ioana).

CLUJ-NAPOCA : 
Constructorii — 

la înălțime
Activitatea desfășurată de co

lectivele de constructori și montorl 
din municipiul Cluj-Napoca s-a 
concretizat, în perioada de pînă

REALIZĂRI IN ECONOMIE
acum din acest an, în realizarea, 
peste prevederile planului, a unui 
volum de lucrări de construcții- 
montaj in valoare de 35 milioane 
lei. în acest interval de timp au 
fost puse în funcțiune 5 noi capa
cități de producție și s-au dat in 
folosință 1 450 apartamente — cu 
200. apartamente în plus față de 
prevederi, 4 600 mp spații comer
ciale și de prestări servicii pentru 
populație, precum și alte obiective 
edilitar-gospodărești. Pe toate șan
tierele se lucrează in ritm susținut 
în vederea punerii în funcțiune a 
investițiilor prevăzute să producă 
in acest an. De asemenea, se află 
în stadii avansate de execuție noi 
ansambluri de locuințe care vor fi 
date in folosință inainte de ter
men. (Marin Oprea).

ALEXANDRIA : Producție 
cu consumuri reduse

Acordînd o atenție deosebită ma
terializării prevederilor din pro
gramul de perfecționare a organi
zării si modernizare a producției, 
oamenii muncii de la întreprinde
rea de rulmenți din municipiul 
Alexandria au realizat suplimentar, 
în perioada ce a trecut din acest 
an, o producție în valoare de peste 
70 milioane lei. Concomitent, s-a 
acționat pentru valorificarea supe
rioară a resurselor materiale si 
energetice, prin perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, extinderea 
unor valoroase inițiative muncito
rești. crearea unei opinii de masă 

împotriva risipei, la toate locurile 
de muncă. Drept urmare, în contul 
economiilor au fost înscrise 940 
tone metal. 590 MWh energie elec
trică și peste 100 tone combustibil 
conventional. (Stan Ștefan).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
însemnate depășiri de plan

Prin aplicarea consecventă în 
practică a măsurilor de organiza
re și modernizare a fluxurilor de 
fabricație, a folosirii mai bune a 
capacităților de producție și a 
timpului de lucru, dar mai cu sea
mă. prin sporirea continuă a pro
ductivității muncii, colectivele în
treprinderilor industriale din jude
țul Bistrița-Năsăud au realizat im
portante cantități de produse pes
te plan. Astfel, de la începutul a- 
nului și pină in prezent, planul la 
producția fizică a fost depășit Ia 
peste 40 de produse destinate be
neficiarilor interni și partenerilor 
de peste hotare. S-au executat su
plimentar : 10 000 tone oțel-beton, 
539 tone conductori din oțel-alu- 
miniu pentru linii electrice aerie
ne, produse de mecanică fină in 
valoare de 11,1 milioane lei. 3 087 
metri cubi prefabricate și panouri 
mari din beton armat, 1 754 tone 
sîrmă zincată, precum și alte în
semnate cantități de cupru în con
centrate, caolin preparat, cabluri 
de semnalizare și control, plăci a- 
glomerate din lemn, hirtie, con
fecții textile, materiale și ele
mente din mase plastice și altele. 
Rezultate deosebite în întrecerea 
socialistă au obținut colectivele de 

la întreprinderea de hirtie „Bis
trița" din Prundu Bîrgăului, fila
tura de lină pieptănată, combina
tul de prelucrare a lemnului, în
treprinderea . forestieră de exploa
tare și transport din Bistrița, în
treprinderea de nutrețuri concen
trate din Beclean. (Glieorghe Cri- 
șan).

PE ȘANTIERUL 
HIDROCENTRALEI VOILA:

A fost finalizat primul 
obiectiv

Pe șantierul, hidrocentralei Voi
la, s-a consumat zilele acestea un 
fapt de muncă deosebit. A avut 
loc ultima deviere — devierea fi
nală — a apelor Oltului prin bara
jul deversor al centralei și, de aici, 
prin canalul de fugă lung de 3 km, 
finalizat integral. Totodată, a fost 
deschisă circulația peste baraj, în
lesnind mult accesul spre terasa- 
mente. Devierea apelor Oltului prin 
barajul deversor și canalul de fugă 
are o semnificație aparte, și anu
me a permis dislocarea forței de 
muncă ocupate aici la digul sting 
al viitorului lac de acumulare, ceea 
ce va permite ca în curînd să poa
tă începe operația de acumulare 
a apei. Așa cum o atestă faptele, 
lucrarea, și aici ne referim în pri
mul rind Ia construcția barajului, 
se comportă excelent la apă, ceea 
ce constituie o notă bună pentru 
modul în care au muncit construc
torii brigăzii nr. 1 a Trustului de 
construcții hidrotehnice Rimnicu 
Vilcea. (Nicolae Mocanu).

CRAIOVA : Importante 
economii de metal

Specialiștii întreprinderii de trac
toare și mașini agricole din Craiova 
au materializat in practică noi 
măsuri din programul de moder
nizare a producției, ceea ce a con
dus la reducerea simțitoare a con
sumului de metal. Astfel, prin re- 
proiectarea tehnologică și con
structivă a unor produse de bază 
din profilul de fabricație, a fost 
posibil ca in perioada ce a trecut 
din acest an să se economiseas
că 103 tone metal, din care 68 tone 
laminate finite, cantitate sufi
cientă pentru realizarea principa
lelor repere de la 20 tractoare 
TIH-445 sau 116 pluguri, tip P-2 
V-A. Ilustrativ este faptul că prin 
reproiectarea tehnologică și con
structivă, normele de consum la 
metal au fost reduse cu 250 kg la 
fiecare tractor de tip A-l 800 A, cu 
18 kg la mașina de împrăștiat în
grășăminte naturale de 6 tone și 
cu 53 kg pe produs la plugurile 
tip PSV-S. (Nicolae Băbălău).

SEBEȘ : înnoirea 
și modernizarea fabricației

în acțiunea de înnoire și moder
nizare a producției, la întreprin
derea „Căprioara" din orașul 
Sebeș, o atenție deosebită se acor
dă realizării unor produse și mo
dele noi, precum și asimilării lor 
operative în fabricație. Ca urma
re, de la începutul anului și pînă 
în prezent.. au fost introduse în 
fabricație 200 articole noi de maro- 
chinărie. Ponderea produselor noi 

reprezintă 20 la sută din producția 
unității. Programul de înnoire a 
producției prevede ca pină la fi
nele anului să mai fie asimilate 
alte 50 produse noi. De menționat 
faptul că noile produse sint rea
lizate cu consumuri reduse, in con
diții de eficiență ridicată, iar mul
te dintre ele sint livrate la export. 
(Ștefan Dinică).

MUREȘ : Importante 
sporuri de producție

Acționind stăruitor pentru a 
transpune in viață indicațiile și o- 
rientările date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru realiza
rea exemplară a producției plani
ficate, oamenii muncii din indus
tria județului Mureș au înscris noi 
fapte de muncă în cronica între
cerii socialiste. Astfel, ca rezultat 
al îndeplinirii ritmice a progra
melor de modernizare și organiza
re superioară a proceselor de pro
ducție, măririi indicelui de utiliza
re a mașinilor și utilajelor, crește
rii mai accentuate a productivității 
muncii, colectivele din 28 de între
prinderi industriale, unități de 
construcții și transport și din alte 
unități cu activitate productivă ra
portează că, în perioada care a 
trecut din acest an, au realizat în 
plus față de sarcinile de plan, o 
producție-marfă în valoare de pes
te 400 milioane lei. Rod al acelo
rași preocupări, colectivele munci
torești mureșene au realizat și pus 
în acest an la dispoziția economiei 
naționale un volum de producție 
cu peste o jumătate de miliard lei 
mai mare față de aceeași perioadă 
a anului trecut. (Gheorghe Giur
giu).
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Omogenizarea socială - proces definitoriu 
al evoluției societății românești contemporane

A răspunde înseamnă a înfăptui 
sarcinile încredințate

In rindul amplelor prefaceri revoluționare pe 
care le-a cunoscut societatea românească în 
anii construcției socialiste, îndeosebi in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, schimbarea 
structurii sociale, a raporturilor dintre princi
palele clase ale societății a constituit și con
stituie semnul distinctiv al întregii dezvoltări 
economico-sociale. Referindu-se la aceste trans
formări semnificative pentru înțelegerea modu
lui concret, a căilor specifice pe care le-a ur
mat societatea românească in înfăptuirea obiec
tivelor strategice ale revoluției și construcției 
socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
încă o dată, cu remarcabilă consecvență, in 
raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al 
partidului, ideea că transformarea revoluționară 
a structurii de clasă in România socialistă, pon
derea nouă pe care o au astăzi clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea sint nu numai 
un efect al puternicei dezvoltări a forțelor de 
producție, al făuririi noilor relații de producție 
Si sociale, ci și factori care au influențat la rin

dul lor în mod activ, nu o dată esențial, căile 
și formele specifice ale dezvoltării forțelor de 
producție, ale dezvoltării întregii noastre socie
tăți.

Importanța deosebită a transformărilor petre
cute in structura socială, semnificația lor majoră 
pentru înțelegerea întregii strategii elaborate și 
înfăptuite de Partidul Comunist Român pentru 
dezvoltarea socialistă a țării, pentru ridicarea 
României pe trepte noi de progres economic și 
social justifică pe deplin preocuparea perma
nentă și sistematică a cercetării, a științelor 
sociale pentru cunoașterea tendințelor de evo
luție a structurii sociale.

Rezultatele cercetărilor sociologice, întreprinse 
pe o arie tot mai largă în ultimele două dece
nii in țara noastră, evidențiază in acest plan 
existența unor procese complementare, cu un 
rol determinant asupra direcțiilor de evoluție 
a structurii societății socialiste românești. Pri
mul este procesul de omogenizare socială, ex
primat în apropierea progresivă a trăsăturilor de

o mare și bogată diversitate ale claselor și ca
tegoriilor sociale. Cel de-al doilea, nu mai pu
țin semnificativ, este procesul de diversificare 
socială, evidențiat îndeosebi pe dimensiunea ori
zontală a structurii sociale, proces de amploare, 
care se concretizează în apariția unei varietăți 
crescinde de structuri profesionale, instituțio
nale, de roluri pe fondul dezvoltării social-eco- 
nomice și revoluției tehnico-științifice contem
porane. Au loc, de asemenea, procese specifice 
de diferențiere pe dimensiunea verticală a struc
turii sociale. Cercetarea sociologică din țara 
noastră a evidențiat aceste procese complemen
tare și rolul pe care ele îl au in evoluția de 
ansamblu a structurii societății românești con
temporane.

Continuăm analiza acestor teme prin prezen
tarea unor puncte de vedere ale cadrelor din 
cercetarea sociologică, din științele sociale. La 
dezbaterea pe care , o publicăm azi participă 
dr. Honorina Cazacu. Călin Anastasiu și Sorin 
Mitulescu de la Centrul de sociologie din Bucu
rești.

Sistemul democrației socialiste din țara noastră, în 
cadrul căruia consiliile populare, ca organe locale ale 
puterii de stat, ocupă un loc important, nu poate și 
nu trebuie să diminueze răspunderea personală ce 
revine tuturor celor ce lucrează in aceste organe și, 
cu atît mai mult, a cadrelor de conducere din apara
tul consiliilor populare, ca și din întreprinderile și 
instituțiile subordonate acestora. După cum răspun
derea colectivă nu exclude și nu poate înlocui răs
punderea individuală, fiecare avînd răspunderi direc
te. nemijlocite pentru sectorul său de activitate. A-

ceasta presupune — așa cum se precizează în Tezele 
din aprilie — ca, periodic, fiecare activist, indiferent 
de funcție, să raporteze în fața organului din care face 
parte de felul cum își îndeplinește răspunderile în
credințate, cum acționează personal pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ii revin.

In legătură cu modul în care se realizează aceas
tă cerință in activitatea consiliilor populare din ju
dețul Suceava, am avut o convorbire cu tovarășul Ion 
Siminiceanu, prim-vicepreședinte al comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean.

Schimbări calitative în compoziția 
claselor sociale

Direcții ale evoluției structurii sociale 
în etapa actuală

HONORINA CAZACU : Dezvol
tarea fără precedent a vieții econo
mico-sociale în ultimele patru dece
nii a fost marcată în țara noastră 
de procese cum sînt industrializarea, 
repartizarea echilibrată a forțelor de 
producție pe tot cuprinsul țării, sis
tematizarea teritoriului, ridicarea 
nivelului de cultură și educație a 
maselor, a calității vieții întregului 
popor. Una din schimbările semni
ficative determinate de aceste trans
formări în structura sooială este în
săși creșterea populației ocupate de 
la 8 milioane 377 mii de persoane la 
sfirșitul anului 1950 la aproape 11 
milioane in prezent. In acest cadru, 
o creștere mai puternică au cunoscut 
ramurile neagricole, îndeosebi in
dustria și construcțiile, ramuri în 
care populația ocupată a crescut de 
la 1 milion 186 mii de persoane în 
1950 la aproape două milioane și ju
mătate in 1965 și la peste 4,7 mili
oane în prezent.

In agricultură populația ocupată a 
scăzut de la peste 6 milioane la 5,5 
milioane in 1965 și la circa 3 milioane 
în prezent. Creșterea ponderii clasei 
muncitoare de la o cincime în 1956 
la peste jumătate din populația ocu
pată, scăderea ponderii țărănimii și 
trecerea celei mai mari părți a ei 
la modul de organizare a producției 
bazat pe proprietatea cooperatistă, 
creșterea ponderii intelectualității de 
la 10 la sută la circa 15 la sută din 
populația ocupată au influențat în 
mod semnificativ raporturile reci
proce dintre diferitele clase și cate
gorii sociale.. pe fondul formării și 
dezvoltării comunității lor de inte
rese.. determinată de baza economi
că unitară de tip socialist. In aceas-' 
tă perioadă s-a produs, de asemenea, 
un important flux migratoriu din 
rural spre urban, a cărui intensi
tate. maximă a foșt înregistrată in 
deceniul 1970—1980. Tabloul acestor 
mutații in structura socială este în
tregit de intratea in viața activă a 
unor generații cu un nou nivel 'cul
tural și de pregătire profesională.

SORIN MITULESCU : Intr-adevăr, 
ceea ce trebuie subliniat cu deose
bire in acest cadru sint transformă
rile calitative din structura și com

poziția tuturor claselor și categoriilor 
sociale. între acestea, de pildă, o ca
racteristică de bază a dinamicii cla
sei muncitoare o constituie schim
barea repartizării pe ramuri ale in
dustriei. în prezent, ponderea cea 
mai însemnată (circa 35 la sută) o 
dețin muncitorii din ramura con
strucțiilor de mașini și prelucrării 
metalelor. In ceea ce privește struc
tura in profil teritorial a clasei 
muncitoare, județele și zonele ră
mase în urmă in trecut au cunoscut 
o creștere mai accentuată. Dacă pe 
ansamblul economiei numai in ulti
mele două decenii numărul mediu 
al muncitorilor în industrie a cres
cut de circa două ori, în județe ca 
Sălaj, Olt, Vaslui, creșterea a fost 
de circa 3 ori.

Nici una din componentele struc
turii sociale și de clasă nu a rămas 
în afara unor mutații profunde. 
Unele componente ale structurii so
ciale, cum sint familia, comunitățile 
urbane, și cele rtțrale. au trecut prin 
complexe procese de restructurare, 
atît in ce privește numărul de mem
bri, cit mai ales ocupațiile și sur
sele de venit ale acestora, nivelul de 
pregătire școlară și profesională.

Referindu-se la principalele forțe 
sociale ale noii societăți socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu eviden
ția faptul că și în perspectivă „clasa 
muncitoare și țărănimea vor rămine 
cele două clase principale ale socie
tății românești. Deși va mai crește 
ponderea clasei muncitoare și se va 
mai reduce ponderea țărănimii in 
cadrul populației ocupate, probabil 
că in 1990 țărănimea va continua să 
reprezinte cel puțin 20 la sută din 
populația ocupată. Va mai crește în
tr-o oarecare măsură numărul inte
lectualității tehnice, arăta secretarul 
general al partidului, dar mai cu 
seamă va spori rolul intelectualității 
in dezvoltarea societății socialiste, 
in înfăptuirea Programului parti
dului".

Este vorba deci, în perspectiva 
perfecționării structurii societății 
noastre în etapa pe care o par
curgem, nu numai sau nu atît de 
transformări cantitative, ci de mu
tații calitative.

CALIN ANASTASIU : înțelegerea 
riguroasă a determinărilor economi
ce și sociale complexe ale mutațiilor 
din structura socială constituie între 
altele și singura premisă viabilă in 
încercarea de a anticipa evoluția lor 
viitoare. Așa cum s-a relevat, de 
pildă, în dezbaterea de față, creș
terea numerică a clasei muncitoare 
în ultimele patru decenii nu poate 
fi explicată în afara suportului ei 
economic : industrializarea socialis
tă. Amplul proces de industrializare 
socialistă, care și-a pus amprenta 
asupra direcțiilor de evoluție a cla
selor și categoriilor sociale, se găseș
te în același timp la originea mari
lor procese de mobilitate socială de 
pînă în anii ’80. Cercetările sociolo
gice întreprinse pe o scară largă au 
arătat că pînă în anii ’80 reproduc
ția lărgită a clasei muncitoare — 
realizată pe seama scăderii ponderii 
țărănimii în populația activă — a 
avut loc de regulă prin migrația de 
la sat la oraș și prin navetism. Din 
punctul de vedere al structurii so
ciale, schimbarea statutului social este 
aceeași fie că o familie întreagă se 
mută de la sat la oraș, devenind o 
familie urbană muncitorească, fie că 
doar unii din membrii acesteia de
vin muncitori navetiști, restul fami
liei rămînind mai departe în vatra 
satului. înzestrarea tehnică a agricul
turii a constituit o a treia cale prin 
care au sporit numărul și ponderea 
profesiilor muncitorești in chiar me
diul rural. Așa cum s-a mai subli
niat in dezbaterea de față, cercetările 
sociologice efectuate în ultimele de
cenii în țara noastră au nus totodată 
în evidență ample procese de mob:- 
litate instructional» și ocupațională 
în rîndul tuturor claselor și catego
riilor sociale. Noile generații de in
telectuali s-au recrutat practic din 
rîndul tuturor claselor societății. 
Ceea ce trebuie subliniat aici, după 
părerea mea, este faptul că șl in 
structura socială se resimt puternic 
efectele dezvoltării șî modernizării 
forțelor de producție, ale accentuării 
caracterului științific și specializat al 
activităților de planificare. condu
cere. gestiune și organizare, care au 
sporii și diversificat rolul funcțiilor 
sociale specializate in aceste domenii

și, consecutiv, rolul social-economic 
al cadrelor cu pregătire superioară.

SORIN MITULESCU : Cercetările 
sociologice au evidențiat faptul că 
în construcția socialistă în general 
s-au înregistrat într-o primă etapă 
de dezvoltare ritmuri înalte ale mo
bilității sociale. Formele in care au 
avut loc aceste schimbări cunosc, 
desigur, o mare diversitate, dar în 
rindul lor se detașează ca pondere 
migrația de la sat la oraș și schim
barea statutului social prin ridicarea 

'nivelului de pregătire generală și 
profesională. în ultimul deceniu, 
cercetările întreprinse in țara noas
tră, ca și in alte țări socialiste, indi
că o scădere a ritmului mobilității, 
ca urmare a trecerii de la forme de 
dezvoltare preponderent extensive 
la o etapă nouă, in care predomină 
factorii intensivi. Tendințele noi ale 
mobilității sociale și in general toate 
celelalte transformări actuale din 
interiorul structurii sociale se impun 
a fi atent studiate în continuare 
pentru a identifica direcțiile unor 
evoluții viitoare.

Este semnificativ, de pildă, pentru 
transformările actuale faptul că în 
cadrul generației tinere sint mai 
evidente caracteristicile de omogeni
tate — prin intermediul unei „mobi
lități colective11 spre cote superioare 
ale instrucției școlare și ale califi
cării profesionale. Este cunoscut că 
astăzi majoritatea tinerilor își încep 
cariera cu un nivel mai înalt de in
strucție și pregătire profesională.

CALIN ANASTASIU : în condițiile 
solicitărilor dinamice ale revoluției 
tehnico-științifice contemporane. în 
interiorul fiecărei categorii sociale 
se constată o diferențiere pe anu
mite straturi profesionale și sectoa
re de activitate.

Pe acest fond, omogenizarea socia
lă exprimă nu o uniformizare meca
nică, ci o apropiere și unificare a 
diversității componentelor structurii 
sociale pe coordonatele unor funcții 
economice, politice, eultural-ideolo- 
gice asemănătoare, a apropierii în 
același timp a modelelor valorice și 
aspirațiilor tuturor membrilor socie
tății.

Dezbatere realizată de
Ioan STĂNESCU

— In ce măsură sistemul raportă
rii îndeplinirii sarcinilor — ca latură 
inseparabilă a actului de conducere, 
la care se referă în mod expres Te
zele din aprilie — a intrat în prac
tica obișnuită a consiliilor populare 
din județ 7

— în mod firesc, în toată această 
perioadă, consiliile populare din ju
dețul nostru au pus în centrul pre
ocupărilor lor îmbunătățirea activi
tății sub toate aspectele, crește
rea răspunderii la toate nivelu
rile organizatorice. în acest cadru 
s-a urmărit generalizarea practicii 
raportării — ca una din pîrghiile 
importante de perfecționare a siste
mului de conducere, de creștere a 
răspunderii — fiecare avînd dato
ria să raporteze despre îndepli
nirea sarcinilor încredințate. Rapoar
tele sînt analizațe fie în sesiu
nile consiliilor populare, fie în 
ședințele de comitet ori birou exe
cutiv ale acestora. Practic, pe par
cursul fiecărei legislaturi nu există 
cadru de conducere care să nu pre
zinte cel puțin un raport de activita
te despre domeniul de care se ocupă 
și răspunde nemijlocit. Pentru ca a- 
nalizarea rapoartelor să nu se rezu
me doar la cei cîțiva vorbitori din a- 
dunările respective, se obișnuiește să 
se prezinte și un coraport pregătit 
de un.a din comisiile permanente de 
specialitate ale consiliilor populare 
sau de colective anume desemnate, 
în acest fel, toți deputății, toți cei 
prezenți pot avea o imagine mai cla
ră și obiectivă asupra modului în 
care raportorii s-au achitat de sar
cinile ce le-au revenit.

— Ce a intervenit nou în sistemul 
de raportare practicat de consiliile 

1 populare din județ, oa urmare a a- 
plicării orientărilor cuprinse în Te
zele din aprilie 7

— înainte, rapoartele de activitate 
erau lipsite, de regulă, de referiri la 
activitatea personală a raportorului, 
a celorlalte cadre de conducere din 
domeniul analizat. Desigur, eficiența 
muncii oricărui cadru de conducere 
este dată de rezultatele concrete din 
unitatea în care lucrează. Dar aceste 
rezultate sînt rodul muncii întregu
lui colectiv din care, face parte, „iar 
rostul rapoartelor trebuie să fie și 
acela de a evalua cum au muncit 
concret cei în cauză. Iată de ce, ți- 
nînd cont de cerința formulată de 
secretarul general al partidului in 
Tezele din aprilie, a fost delimitat 
Un capitol distinct în alcătuiresi fie
cărui raport și coraport, cu referiri 
exprese la stilul de muncă al cadre

lor de conducere, la contribuția lor 
personală la soluționarea probleme
lor — condiție esențială pentru per
fecționarea activității de ansamblu 
a colectivului.

Un exemplu concret privind efi
ciența acestei modalități de anali
zare ,a răspunderii aveam să-1 con
semnăm la Consiliul popular munici
pal Suoeava. Aici, prin introducerea 
regulii raportării zilnice de către cei 
ce lucrează în activitatea de investi
ții, s-a reușit depășirea situației ne
gative din anul trecut, cînd nu s-au 
dat în folosință peste 400 aparta
mente din cele prevăzute, rezultatele

Exigențe și rezultate 
in activitatea consiliilor 

populare din județul 
Suceava

acestui an consemnind pînă acum un 
plus de aproape 100 apartamente.

— Relația conducere colectivă — 
răspundere personală privește doar 
instituțiile subordonate consiliilor 
populare 7 In ce măsură exigențele 
noi cuprinse în Tezele din aprilie se 
reflectă și în activitatea cadrelor de 
conducere din aparatul propriu ai 
consiliilor populare 7

— In această privință există un 
specific. Astfel, primarii au obligația 
— conform reglementărilor legale — 
să raporteze semestrial în fața adu
nărilor cetățenești, iar celelalte ca
dre raportează în comitetele și bi
rourile executive sau în sesiunile 
consiliilor populare. Numai că, une
ori. aceste rapoarte se refereau îna
inte strict la munca instituției res
pective. Iar despre munca pro- 
priu-zisă a celui ce raporta se spu
neau doar cîteva vorbe, de genul 
„puteam să fac și eu mai mult ; mă 
angajez să depun mai mult efort ; 
îmi fac autocritica și vă asigur că 
pe viitor...11, Ca atare, multi primari 
transformau adunările cetățenești in
tr-o dezbatere obișnuită despre di- 
Vprsele aspecte âle activității consi
liului popular — desigur importan
te — fie că era vorba de probleme 
edilitar-gospodărești, de întreținere 
și gospodărire a fondului locativ, de 
repartizare a locuințelor, de soluțio
nare a propunerilor și sesizărilor ce

Educația pentru viață
Nu există aspecte ale vieții indivi

duale, ale complexului proces de 
pregătire multilaterală a tinerei ge
nerații care să scape atenției educa
ției in școală, capacității acesteia de 
a înriuri caracterul, conștiința, pro
filul tinărului in formare. In cuvîn- 
tarea rostită la Timișoara cu ocazia 
deschiderii noului an de învățămint, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a subli
niat, ca și în Tezele din aprilie, ro
lul imens și răspunderea ce revin 
școlii, cadrelor didactice in formarea 
generațiilor de constructori ai socia
lismului și comunismului. împreună 
eu familia, școala trebuie să pregă
tească tineri capabili să preia din 
mina părinților lor făclia progresu
lui, a muncii înalte pentru viitorul 
tot mai fericit al patriei. De aceea, 
școala nu-și poate permite să consi
dere că. în materie de educație, 
există materii „principale1* și altele 
„secundare" : totul în formarea tină
rului pentru viață este important.

Este în firea lucrurilor ca diver
sele aspecte alp vieții sociale a vi
itorilor cetățeni ai țării să capete in 
liceu puncte de orientare trainice și 
șigure. Un asemenea aspect îl con
stituie însăși viața de familie, avind 
drept nucleu copilul, copiii. Rolul 
social și moral al familiei, locul ei 
important în societate fac ca 
această chestiune să nu mai fie pri
vită ca fiind strict personală ; iar 
neoesitatea educației pentru viața de 
familie — prin intermediul, în pri
mul nnd, al disciplinelor social- 
umaniste — să se impună în afară 
de orice îndoială. înrâurirea asupra 
adolescenților la vîrsta cînd indivi
dualitatea oferă un coeficient ridi
cat de plasticitate și e hotărâtoare. 
pentru existența de mai tîrziu a 
omului recomandă școala drept un 
factor de aleasă valoare.

De altminteri, sentimentul iubirii, 
care ocupă un loc de o evidență in
discutabilă în structura intimă a su
fletului tînăr — și care este esteti- 
zat, poetizat, concentrat și stilizat în 
atîtea și atitea opere literare stu
diate in liceu — poate exercita o in
fluență morală profund transforma
toare, de mare intensitate asupra 
profilului spiritual al adolescentului. 
In societatea noastră, dragostea, re
lațiile dintre componenții unei co
lectivități, ai grupurilor sociale, de 
muncă etc. capătă un colorit dis
tinct, caracteristic omului la care 
simțămintele personale sint în
cărcate de puternice rezonanțe ale 
vieții colective. Totodată, spiritul 
modern al epocii, dinamismul și 
caracterul impetuos al vieții con
temporane, temperaturile înalte la 
care tinerii trăiesc și-și desfășoară 
activitatea își pun pecetea asupra 
trăirilor afective ale acestui senti
ment, transformat adeseori într-o 
adevărată forță motrice a existenței.

Despre dragoste și familie vorbesc, 
în nenumărate creații artistice, scri
itorii, muzicienii, plasticienii tutu
ror timpurilor. Operele literar-artis-

tice care exprimă iubirea puternică 
și sinceră și descriu frumusețea vie
ții de familie, ca forță a vitalității 
omenești, sînt o autentică școală 
etică pentru liceeni. Puritatea și dis
creția sentimentului, prețuirea vir
tuților fizice și morale ale vieții de 
familie, prezente în aceste producții 
literare, devin un factor de elevație 
spirituală dacă profesorul — fără să 
minimalizeze sau să exagereze ne
potrivit asemenea valențe educative 
— operează cu textele studiate în 
clasă sau în afară de clasă, cu căl
dură și subtilă pătrundere în con
știința gingașei virste de aur,

Ideea nici nu este nouă. Ea a fost 
pusă, în contexte diferite, in multe 
țâri. La noi, educația pentru căsă
torie, pentru consolidarea familiei 
ulterioare a avut în trecut propaga
tori și sprijinitori prestigioși, care 
au mers mai întotdeauna pe linia 
bunului simț, specific poporului ro
mân. In ceea ce ne interesează aici, 
amintim, printre alte contribuții no
tabile, articolele destinate educației 
in vederea formării familiei, prin 
studiul literaturii, semnate de G. 
Coșbuc și Sofia Nădejde in revista 
„Albina11 la începutul secolului ; ini
țiativele lui Iosif I. Gabrea pentru 
educație familială în învățămint ; 
lupta presei democratice împotriva 
ipocriziei în materie de etică fami
lială ; propunerile criticului literar 
Gh. Bogdan-Duică din „Pregătirea 
mamelor pentru educație1' (Educația, 
nr. 5—6, anul IV) vizând obligația 
fetelor de 15—18 ani „să jertfească 
cîteva ore pe săptămînă pentru pre
gătirea ca educatoare în familie1'.

La ceasul de față al învățămîntu- 
lui românesc, în ultimele clase de 
liceu, la virsta .majoratului, se ridică 
trebuința pregătirii tinerilor în spi
ritul răspunderii pentru viitoarea 
lor contribuție, ca membri de fami
lie și părinți, la dezvoltarea socie
tății. Prin mijlocirea educației lite
rare, aceasta devine o problemă de 
educație moral-cetățenească, presu- 
punînd nu ingerința didacticismului 
în chestiuni „private11 ale învățăcei
lor săi, ci pregătirea acestora spre 
a face față. în spiritul tradiției ro
mânești, unui important act din via
ță, prin solicitarea zonelor celor mai 
profunde, mai subtile, ale persona
lității lor în devenire, a laturii afec- 
tiv-senzoriale.

în această perspectivă, reapar, 
după opinia noastră, ca niște nece
sități didactico-educative, lecțiile de 
prezentare a vieții scriitorului (lec
țiile introductive), care urmăresc, 
vizavi de scopul instructiv pre
cizat de programa școlară, trăirea 
unei existențe puternice, participa
rea emoțională a elevilor la o mare 
existență consacrată (sacrificată) 
creației de valori spirituale, înfăți
șarea de modele înaintate de viață.

In spațiul acelorași lecții și activi
tăți, se cade ca tinerii să redesco
pere adevărul că aproape toți scri
itorii români au fost sensibilizați de 
universul copilăriei, de vîrsta între-

a elevilor
bărilor, a candorii, a speranțelor. 
Celebrul testament al lui Ienăehiță 
Văcărescu, de pildă, e adresat „ur
mașilor mei Văcărești11; și, asemenea 
lui, mulți scriitori vor transmite co
piilor lor, și tuturor copiilor, expe
riența lor de-o viață, îngrijindu-se 
de educația lor morală, așa cum pro
cedează Creangă, Arghezi („Cartea 
mea-i, fiule, o treaptă11), loan Ale
xandru (care-și dedică „Imnele iu
birii11 celor cinci copii ai săi).

Una dintre cele mai generoase 
„teme11 ale literaturii noastre — co
pilul — dezbătută cu competență și 
tact la lecțiile de prezentare a acti
vității literare a scriitorilor siudiați 
în liceu, dispune de certe virtuali
tăți formative. De fapt încă în fol
clor elevii detectează „tema11 în ne
număratele cîntece de leagăn, colin
de, basme. La Bolintineanu, privi
rea este idilică („Cete dese / de 
copii se joc pe vale / Ca-ntr-un vis 
de desfătări1') ; la Coșbuc e plină 
de umor („Iarna pe uliță'1) ori de 
gravitate și răspundere (finalul ba
ladei „Nunta Zamfirei11) ; „amin
tirile11 lui Creangă, Rebreanu, Blaga, 
Preda, Stancu au în centrul lor tra
diționala familie coerent întemeia
tă pe o puternică cimentare a indi
vizilor în cetăți miniaturale, înglo
bate . și armonizate cu marea cetate 
a statului. Pentru T. Arghezi, care 
a închinat celor mici o întreagă 
„carte cu jucării11 — e bine ca ado
lescenții . să afle Ia orele de limba 
și literatura română — cei care 
printr-o eclipsă a rațiunii au slăbit 
instituția familiei și au pus instinc
tul singur la temelia dinamismului 
social, au plătit cu însăși existența 
lor această întoarcere spre animali
tatea zoologică ; întrucit omul eli
berat de concepția legăturii lui cu 
o familie trece în rîndul celulelor 
slobode ce trăiesc parazitar în com
plexul organic al unei ființe și în 
dauna ei ; în romanele lui G. Căli- 
nescu, în care criticii au văzut in
sistența temei paternității, tinerii 
trebuie să sesizeze, cu prilejul co
mentariului literar, și un „îndrep
tar11 pentru educarea copiilor ; „Mo- 
romeții11 lui Marin Preda. „Descope
rirea familiei11 de Ion Brad, „Fiule, 
iată mama ta !“ de Sorin Titel aș
teaptă a fi, metodologic, interpreta
te la clasă (ori în activitatea de cerc 
literar) intr-o manieră similară, cu 
măsura și temperanța corespunză
toare.

Literatura este o realizare a liber
tății spiritului uman, o celebrare a 
nelimitatei aventuri omenești și 
ipostază a cutezanței noastre de- 
miurgice. Predarea-învățarea ei in 
liceu nu poate ocoli problematica 
familiei, ca înalt oficiu al respectu
lui, al demnității, al libertății inte
rioare, al seninătății constructive, 
semn cel mai sigur, totodată, al să
nătății unei colectivități.

Prof. Valerlu C. NESTIA.N
Liceul agroindustrial din lași

Teatrul și actualitatea
Un teatru indiferent la problemele 

actualității ar fi un nonsens. De la 
marile amfiteatre ale antichității și 
pînă la cele mai noi și moderne săli 
ale contemporaneității, de pe toate 
scenele teatrelor au răsunat mereu 
„vocile11 actualității, sala de teatru 
relevîndu-se mereu ca o cutie de 
rezonanță a problematicii esențiale 
a fiecărei epoci, a năzuințelor și îm
plinirilor umane, a întrebărilor și 
frămîntărilor ce au purtat mereu 
înainte „carul11 . istoriei. Lăcașul 
acesta de „muze11— cum îl recoman
da Iancu Văcărescu — este, în reali
tate, departe de imaginea unui po
dium situat deasupra freamătului, a 
tumultului omenesc : în el răzbat și 
de la el emană — pînă in conștiința 
publicului — tensiunile și liniile de 
bază ale evoluției, conflictele între 
eroii adevăfați și pseudoeroi, între 
atitudinile înaintate, cu sens exem
plar și modelator și cele retrograde, 
ce se opun progresului, înaintării 
spre orizonturi înalte, mereu rîvnite 
de ființa umană. „Teatrul cu punțile 
tăiate11 — cum l-a numit o dată Mi
hail Sebastian — este un teatru fără 
ecou în publicul său, o tristă „formă 
fără fond11 lipsită de eficiență, de 
impact. Un asemenea teatru este de 
neconceput în epoca noastră, o epocă 
tumultuoasă, de mari și profunde 
transformări, înregistrînd mutații 
revoluționare pe care omenirea Ie 
cunoaște în momentele ei de răs
cruce, hotărîtoare pentru destinul 
uman. Cum ar putea teatrul să ră- 
mină „surd11 și „orb11 in fața gran
dioaselor ctitorii ale unei epoci re
voluționare, în fața spectaculoaselor 
și semnificativelor modificări inter
venite în însăși condiția Umană a 
acestui timp socialist al patriei, timp 
care a cunoscut. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea, ritmuri însu
flețite, fără precedent 7 Teatrul de 
azi năzuiește, de aceea, să fie un 
teatru cu punți solide către publicul 
de azi, un teatru din care să răsune 
puternic cuvîntul convingător, emo
ționant, adevărat despre omul con
temporan, despre eroii epocii noas
tre, autorii marilor ctitorii socialiste. 
Teatrul de azi are nevoie — cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
de noi și noi opere inspirate din rea
litatea fierbinte a zilelor noastre, o- 
pere în care să pulseze inima uriașă 
a acestui popor, ritmul edificării so
cialismului, al făuririi conștiinței 
noi, revoluționare a omului, valorile 
definitorii întruchipate în personaje 
vii, nu schematice, în figuri convin
gătoare, complexe, și nu în eroi de 
„mucava11 sau de operetă. Programul 
teatrului nu poate fi astăzi conceput 
in afara dimensiunii lui educative, 
formative : ca într-o veritabilă 
„Școală pentru toți", teatrul trebuie 
să formeze caractere, oameni adevă- 
rați, să lumineze mințile, să înalțe 
sufletul oamenilor, să le răscolească 
conștiințele, mobilizîndu-i, prin forța 
și mijloacele lui specifice, către

idealul ce definește mersul înainte 
al societății noastre socialiste, vi
itorul ei. Judecătorul suprem al tea
trului, din acest punct de vedere, 
este publicul.

Teatrul este poate forma cea tnai 
directă de verificare la public A 
valabilității unui text literar. Dacă 
o carte este citită in mod individual 
de fiecare cititor in parte și în afa
ra criteriului cantitativ al numărului 
de cărți vîndute sau împrumutate de 
la bibliotecă, există relativ puține 
posibilități pentru stabilirea felului 
cum ajunge textul literar la conști
ința „destinatarului11, a cantității de 
adevăr uman general valabil conți
nut între copertele ei — pe scena 
undi teatru lucrurile acestea sînt 
mult mai ușor, imediat verificabile. 
Reacția fiecărei săli care primește 
textul dramatic sub forma spectaco
lului se transformă intr-un criteriu 
foarte exăct al interesului pe care îl 
prezintă această categorie de artă. 
Desigur, aici intervine într-o mare 
măsură și rolul celorlalte comparti
mente ale spectacolului; regia, sce
nografia, mișcarea, fundalul sonor 
și, bineînțeles, nu în ultimul rînd, 
interpretarea. Experiența atîtor 
spectacole a validat însă adevărul 
că, oricît de ingenioasă și ori
ginală ar fi regia, oricît de 
plastică și colorată scenografia, oricît 
de talentați ar fi actorii, un spec
tacol cu adevărat valoros și convin
gător pentru public se poate consti
tui numai pe fundamentul unui text 
de calitate, în care publicul află fapte 
de viață, probleme care-1 preocupă, 
răspunsuri la întrebările Iui de fie
care zi.

Și teatrul „Mihai Eminescu1* din 
Botoșani, ca și celelalte teatre, și-a 
sporit ca atare numărul de spectaco
le cu piese de actualitate. Autori 
cum sînt D.R. Popescu, Paul Everac, 
Dumitru Solomon, Teodor Mazilu, 
Aurel Baranga, Ion Băieșu, Tudor 
Popescu, Platon Pardău, Mircea Radu 
lacoban, Theodor Mănescu și alții au 
intrat deja într-un patrimoniu al li
teraturii dramatice contemporane, 
fiecare teatru din țară avind, stagiu
ne de stagiune, piese ale acestor au
tori pe afișul repertorial. Dar dacă 
în celelalte domenii ale literaturii, 
poezie, proză, etc., intră mereu nume 
noi de autori debutanți care se re
marcă prin calități deosebite, in do
meniul literaturii teatrale acest flux 
este mai puțin alert. Desigur, există 
destule propuneri la secretariatele li
terare ale teatrelor, dar acestea — 
fie că nu sînt susținute artisticește, 
fie că abordează teme bătătorite, a 
căror rezolvare este falsă ori facilă.

Omul zilelor noastre — care ar 
trebui să stea mai insistent în aten
ția autorilor — este caracterizat prin 
continua preocupare pentru rezolva
rea optimă a problemelor pe care le 
implică transformările rapide ale 
existenței sociale, este stăpinit de 
tendința de a oferi cit mai mult so

cietății. în această luptă pentru pro
gres, pentru 'materializarea unor 

; idealuri, ce implică și importante 
procese de perfecționare, și' impor
tante procese de autodepășire, în a- 
cest efort creator-colectiv și indivi
dual fără precedent apar, firesc, 
și momente de slăbiciune, și scăderi, 
și tensiuni, care pot alimenta drame 
și comedii de real impact cu actuali
tatea. Există atitea teme de larg in
teres, acute, care așteaptă întrupa
rea scenică. De pildă, tema tineri
lor, studenți, liceeni, muncitori, în 
căutarea vocației și în procesele in
tegrării in societate. Succesul de 
care s-a bucurat la public filmul 
„Liceenii11 și continuările sale este 
grăitor pentru nevoia tinerilor de 
a-și vedea chipurile și preocupările 
pe ecran ori pe scenă. Or. de la 
„Nota zero la purtare'1 și mai puțin 
cunoscuta piesă „Bacalaureații11 (ju
cată de teatrul nostru tocmai din 
motivele de mai sus), nici o altă pie
să pe această temă, pe care publicul 
tinăr o așteaptă cu nerăbdare, n-a 
mai poposit pe mesele secretarilor li
terari de la teatre. Atîtea alte teme, 
precum cea a femeii, a vîrstnicilor, 
a tinerei familii, a dragostei etc., își 
așteaptă întrupările dramaturgice.

Firește, abordarea șablonardă, ex
terioară a temelor fierbinți, angaja
te nu face adevărate servicii scenei 
și publicului. Nu este suficient să 
avem o piesă despre agricultură, des
pre doi tineri pe șantier ori despre 
un director de fabrică în conflict cit, 
secretarul de partid ca să existe 
spectacolul de actualitate, dacă aces
te subiecte sînt tratate schematic, 
fals și neartistic. Oricît s-ar strădui 
regizorii și actorii să „salveze11 ase
menea spectacole (din dorința tea
trelor de-a avea piese de actualita
te), ele nu pot convinge și atrage 
publicul dacă nu conțin conflicte 
reale, situații cu adevăr general- 
uman; în loc să servească interese
le majore ale timpului nostru, aces
tea pot produce mai degrabă deservi- 
cii, compromițînd generoasele teme.

Cunoașterea profundă și temeinică 
a realităților atît de complexe ale 
societății noastre, a sensului evolu
ției acesteia și ridicarea lor prin cu- 
vînt la altitudinile actului artistic 
autentic, realizarea unor piese în 
care omul din stal să se regăsească, 
prin care să își înalțe conștiința și 
să își limpezească sufletul, a unor 
piese care să cultive nobilele senti
mente . ale patriotismului și umanis
mului socialist, spiritul revoluționar, 
înnoitor al omului cu o conștiință 
înaintată — așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului — 
sînt deziderate legitime, iar porțile 
teatrului nostru, ca și ale tuturor 
teatrelor vor fi mereu deschise față 
de asemenea lucrări dramaturgice.

Lucia Olaru NENATI
director al Teatrului
„Mihai Eminescu", Botoșani

tățenilor etc. — dar, lucru negativ, 
se ocolea tocmai partea care privea 
munca personală a primarilor.

Mai rar sau deloc prezentau ra
poarte unii vicepreședinți, secretari 
și șefi de compartimente din consi
liile populare. Fiind considerați 
„de-ai casei11, aceștia erau de cele 
mai multe ori omiși de pe ordinea 
'de zi a sesiunilor ori a ședințelor 
comitetelor sau birourilor executive 
ale consiliilor populare, incit nu a- 
jungeau să discute activitatea lor 
personală declt cel mult pe linie 
de partid, ca membri ai organizați
ilor de bază din care fac parte. Or, 
aceste discuții sau rapoarte indivi
duale nu pot înlocui analizele in 
prezența deputaților, în cadrul orga
nelor democratice ale consiliilor 
populare. Tocmai de aceea, în spi
ritul Tezelor din aprilie, s-a stabilit, 
ca regulă, prezentarea de rapoarte 
in plenul sesiunilor, în ședințele bi
rourilor ori comitetelor executive ale 
consiliilor populare de către toți cei 
ce lua-ează în aparatul primăriilor
— de la primar pinâ la ultimul ac
tivist.

O asemenea modalitate de con
trol al muncii, aplicată consecvent de 
Consiliul popular al orașului Cimpu- 
lung-Moldovenesc, a permis redresa
rea economiei locale, rezultatele „la 
zi“ consemnind o depășire a planu
lui la producția-marfă industrială cu 
1,5 milioane lei, la producția de ex
port — cu 7 la sută, la productivi
tatea muncii — cu 1 228 lei/persoanâ, 
la investiții — cu 17 la sută etc.

— Ce îmbunătățiri au generat Te
zele din aprilie în stilul de muncă 
al deputaților din județ, în calitatea 
lor de reprezentanți ai cetățenilor in 
consiliile populare locale 7

— în Legea de organizare și func
ționare a consiliilor populare se pre
vede ca, trimestrial, să se organi
zeze pe circumscripții electorale a- 
dunări cetățenești. Ele trebuie să 
constituie locul și cadrul cel mai ; 
propice pentru dialogul deputați-ce- j 
tățeni. Numai că, din practica ante
rioară, aceste adunări — multe din 
ele aminate eu lunile ori formale 
atunci cind se țineau — nu ajungeau i 
să analizeze și munca personală a 1 
deputaților. Se discuta, de regulă, j 
despre problemele edilitare ale cir- ;> 
cumscripției, despre alte aspecte gos
podărești — în care este implicată, 
desigur, și activitatea deputaților —' ’ 

. dar nu se supunea dezbaterii și mo- 4 
dul concret în care deputății iși j 
onorează, personal mandatul încre- J 
dințat de alegători, modul în care ei 1 
se ocupă de rezolvarea propunerilor j 
și cerințelor cetățenilor. Așa se face : 
că. după ce erau aleși, unii deputațî : 
nici nu mai dădeau prin circum- , 
scripția respectivă — cum, din pă
cate, se mai întîmplă și 'in prezent. 
Tocmai pentru a se preveni aseme
nea situații, consiliile populare din j 
județul nostru au introdus, în spiri- j 
tul Tezelor din aprilie, regula ea ori 
de cite ori se analizează activitatea 
dintr-o circumscripție electorală — 
in adunarea cetățenească de cartier, j 
în sesiunea consiliului popular sau 
în comitetul ori biroul său executiv
— să se prezinte șl un raport per
sonal de către deputatul respectiv.

— Cum se reflectă in activitatea 
consiliilor populare din județul Su
ceava efectele măsurilor inițiate pe 
plan, local pe baza Tezelor din a- 
prilie 7

— Fără îndoială, rezultatele in 
transpunerea programelor de măsuri 
elaborate de consiliile populare in 
primăvara acestui an, cu prilejul dez
baterii tezelor, sînt încă in faza de 
început. Numeroase alte acțiuni or
ganizatorice și politico-educative sint 
în curs de desfășurare ori în pregă
tire, urmind să impulsioneze, în con
tinuare, activitatea primăriilor, am- 
plificînd rezultatele de pînă acum. 
Oricum, oglinda cea mai fidelă a efi- 

' cienței măsurilor inițiate o constituie 
îndeplinirea indicatorilor de plan în 
profil teritorial. Din acest punct de 
vedere, bilanțul pe opt luni la nivelul 
județului cuprinde realizarea planu
lui la producția-marfă industrială in 
proporție de 103,8 la sută, la li
vrări de mărfuri la fondul pieței
— dc 117,3 la sută, la beneficii nete
— de 113,21a sută, la investiții puse 
in funcțiune — de 121,8 la sută. Cu 
toate că, în ansamblu, rezultatele 
sint pozitive, sintem incă datori să 
ne ocupăm mai mult de livrările de 
produse agroalimentare la fondul de 
stat, de gospodărirea fondurilor în 
activitatea de construcții-montaj, de 
realizarea producției agricole plani
ficate, a sarcinilor privind creșterea 
productivității muncii in domeniul .■ 
investițiilor — unde rezultatele de 
pînă acum nu sînt la nivelul cerin
țelor.

în încheierea convorbirii, interlo
cutorul a ținut să spună : „Este fi
resc, in spiritul principiilor demo
crației noastre socialiste, ca fiecare 
la locul său de muncă să raporteze 
personal despre activitatea desfășu
rată. să dea socoteală despre modul 
cum își face datoria, cum își duce la 
îndeplinire sarcinile încredințate, 
angajamentele asumate. Practica ra
portării trebuie să devină — așa 
cum se subliniază în Tezele din apri
lie — una din laturile fundamentale 
ale funcționării sistemului democra
ției noastre socialiste, în toate com
partimentele sale, fiind de datoria 
noastră, a tuturor oelor ce lucrăm în 
aparatul consiliilor populare, să asi
gurăm aplicarea consecventă a indi
cațiilor și orientărilor secretarului 
general al partidului privind perfec
ționarea activității organelor locale 
ale puterii și administrației de stat".

Mihai IONESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ A XI-a ediție a Festivalului

Vă adresăm sincere mulțumiri dumneavoastră, Partidului Comunist Ro
mân, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român 
pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Socialiste Vietnam.

Sintem convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se vor consolida și dezvolta continuu, in interesul 
popoarelor celor două țări, al păcii și socialismului.

NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Vietnam

DO MUOI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

IlULIUILL ■ ■■ULIIIII, IIUL nil

Miercuri au inceput, la București, 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și vice-amiralul Au
gustus Aikhomu, prim-ministru, 
șeful Statului Major General al For
țelor Armate ale Republicii Federale 
Nigeria.

în timpul convorbirilor au fost 
evidențiate bunele relații de colabo
rare dintre România și Nigeria, re- 
liefîndu-se rolul determinant al în- 
tîlpirilor la cel mai înalt nivel, de la 
București și Lagos, pentru adîncirea 
și extinderea, pe multiple planuri, a 
acestora.

Primul-ministru al guvernului 
român a subliniat importanța pe 
oare țara noastră, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu o acordă 
dezvoltării continue a raporturilor 
de colaborare și prietenie ale Româ
niei cu Nigeria, cu statele africane 
în general, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc.

S-a relevat cadrul favorabil exis
tent pentru ridicarea la cote superi
oare a conlucrării economice, tehni- 
co-științifice și în alte sfere de ac
tivitate. Cei doi prim-miniștri au 
examinat pe larg noi căi și modali
tăți de natură să contribuie la inten-

★

în cursul zilei de miercuri, vice
amiralul Augustus Aikhomu, prim- 
ministru, șeful Statului Major Gene
ral al Forțelor Armate ale Republi
cii Federale Nigeria, celelalte per
soane oficiale nigeriene care îl înso
țesc au făcut o vizită în județul 
Constanța.

La Șantierul Naval și în portul 
Constanța, oaspeții au avut posibili
tatea să cunoască activitatea intensă 
de pe acest vast perimetru portuar, 
prin care se realizează o însemnată 
parte din volumul comerțului exte-

sificarea relațiilor bilaterale, potrivit 
potențialului de care dispun econo
miile României și Nigeriei. în scopul 
extinderii pe multiple planuri a coo
perării economice, amplificării și di
versificării schimburilor comerciale, 
s-au convenit acțiuni concrete în do
meniile construcției de mașini, agri
culturii și industriei alimentare, in
dustriei lemnului și materialelor de 
construcții, transporturilor și teleco
municațiilor.

A fost relevată însemnătatea în
cheierii, în cel mai scurt timp, a 
unor acorduri pe termen lung, care 
să confere stabilitate și o largă 
perspectivă legăturilor bilaterale.

în cadrul convorbirilor 
prezentate preocupările 
țări și popoare pentru 
planurilor și programelor lor de dez
voltare economico-socială.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi în legătură cu 
unele probleme ale vieții politice 
mondiale.

La convorbiri, desfășurate Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, parti
cipă Gheorghe David, ministrul a- 
griculturii, alte persoane oficiale.

Din partea nigeriana iau parte ge
neral maior Muhammadu Gado 
Nasko, ministrul agriculturii, resur
selor de apă și dezvoltării rurale, 
alte persoane oficiale.

★

rior al României, luind cunoștință 
de succesele constructorilor de nave, 
care execută în prezent o mare 
gamă de nave, cu cele mai diverse 
tonaje și funcționalități : mineralie
re, vrachiere, petroliere, nave-feribot 
etc.

După-amiază au fost vizitate eclu
za de la Agigea a Canalului Dună- 
re-Marea Neagră și Stația de pom
pare Basarabi din sistemul de iriga
ții dobrogean.

Seara, oaspetele nigerian s-a reîn
tors la -București.

au fost 
celor două 
înfăptuirea

Vizita delegației parlamentare din Republica Costa Rica
Mlercuri, președintele Marii Adu

nări Naționale,, tovarășul Nicolae 
Giosan, a avut o Întrevedere cu de
legația parlamentară din Republica 
Costa Rica, condusă de Jose Luis 
Valenciano, președintele Adunării 
Legislative, care, la invitația M.A.N., 
face o vizită oficială în țara noastră.

Cu acest prilej s-a subliniat con
tribuția ce o pot aduce cele două 
foruri legislative la dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Cos
ta Rica în domenii de interes comun. 
A fost evidențiată, totodată, dorința

comună de .a se intensifica conlu
crarea bilaterală în cadrul unor re
uniuni internaționale, in vederea in
staurării unui climat de pace, înțe
legere și cooperare între toate națiu
nile lumii.

în aceeași zi, delegația parlamen
tară costaricană a avut o întrevedere 
cu tovarășul loan Totu, ministrul 
afacerilor externe.

La întrevederi a fost de față Eli
zabeth Segura Hernandez, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Costa Rica la București.

(Agerpres)

Publicăm, în continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale. construcții, transporturi, unități agricole, precum ți din domeniul 
circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

In urma rezultatelor obținute in cele opt luni care au trecut din 
general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
a întrecerii socialiste, la 31 august pe primele

In urma rezultatelor 
acest an si a punctajului 
in criteriile de organizare 
locuri s-au situat

ÎN DOMENIUL 
PRODUCERII ENERGIEI 

HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Rîmnicu Vilcea.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale „Porțile de Fier". Drobeta- 
Turnu Severin.

Locul III: întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș.

ÎN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE
Locul I : întreprinderea de alu

miniu Slatina.
Locul II : întreprinderea metalur

gică „Neferal" București.
Locul III : întreprinderea de alu

mină Oradea.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIAL 

PENTRU AGRICULTURA 
Locui I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
Iași.

Locul II: întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură 
Buzău.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Cluj.

internațional „George Enescu"

Semnul personalității creatoare

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII 

MINEREURILOR
Locul I : Mina Deva, județul Hu

nedoara.
Locul II : Mina Baia Sprie. jude

țul Maramureș.
Locul III : Mina Coranda Certej, 

județul Hunedoara.
ÎN DOMENIUL 

FORAJULUI SONDELOR 
DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Scăeni, 
județul Prahova.

Locul II : Schela de foraj Tîrgu 
Ocna, județul Bacău.
In industria de tractoare 

SI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI SI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea mecanică 
Băilești, județul Dolj.

Locul II : întreprinderea de gar
nituri de frînă și etanșare Rîmnicu 
Sărat, județul Buzău.

Locui III : întreprinderea „Hidro
mecanica" Brașov.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești.

Locul III ; întreprinderea „Elec- 
trotimiș".

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea mecanică 

pentru agricultură Roșiori de Vede, 
județul Teleorman.

Locul II : întreprinderea de piese 
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare.

Locul III : întreprinderea de uti
laje miniere Rogojelu, județul Gorj.

t
20,00 Telejurnal
20,25 La zi in agricultură
20,40 Mindria de a fi cetățean al 

României socialiste • Deveniri 
contemporane (color)

20,55 Film artistic (color). „Ultima 
noapte de dragoste". Inspirat din 
romanul lui Camil Petrescu „Ulti
ma noapte de dragoste, întîla 
noapte .de război". Producție a Ca
sei de Filme Trei. Cu : Vladimir 
Găitan, Ioana Pacula, Serglu Ni
colaescu, Sebastian Papaiaiîi, Ion 
Besolu, Gheorghe Dinică, Colea 
Rău tu, Ernest Mattel, George Ml- 
hăiță, Corneliu Gîrbea, Enikb Szl- 
lagyl. Scenariul : Dumitru Cara- 
băț, Serglu Nicolaescu, A. Salama- 
nian. Regla : Sergiu Nicolaescu. 
Ultima parte

21,35 Cadre pregătite la nivelul exigen
țelor dezvoltării economice șl so
ciale a patriei • Angajament de 
gînd și faptă revoluționară al ce
lor care învață

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mobilă 
tapițată si produse tapițate „Relaxa" 
Mizil, județul Prahova.

Panoul fruntașilor
pe opt

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul
crare a

III : Combinatul de prelw 
lemnului Oradea.

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(LINA)

I : întreprinderea de stofeLocul 
„Dorobanțul" Ploiești.

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu.

Locul III : întreprinderea „Postă- 
văria Română" București.

ÎN INDUSTRIA
CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica de confecții 
Scornicești, județul Olt.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Focșani.

Locul III : întreprinderea de con
fecții „Mondiala" Satu Mare.

ÎN INDUSTRIA 
ULEIULUI, ZAHĂRULUI 

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea 

industrializarea sfeclei de 
Buzău.

Locul II : întreprinderea 
industrializarea sfeclei de 
Roman, județul Neamț.

Locul III : întreprinderea 
industrializarea sfeclei de 
Sascut. județul Bacău.

pentru 
zahăr

pentru 
zahăr

pentru 
zahăr

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI FEROVIAR — 

DEPOURI DE CALE FERATA 
Locul I : Depoul de cale 

Adjud, județul Vrancea.
Locul II : Depoul de cale 

Sibiu.
Locul III : Depoul de cale 

Cluj-Napoca.

ferată

ferată
ferată

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Dîmbovița.

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto București.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Sibiu.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : Întreprinderea comerțu
lui cu ridicata pentru mărfuri 
textile-incălțăminte Pitești.

Locul II : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru produse 
alimentare București.

Locul III : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri 
metalo-chimice Timișoara.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneo

climaterică Borsec, județul Har
ghita.

Locul II : Oficiul național de tu
rism „Carpați" Brașov.

Locul III : întreprinderea balneo
climaterică Slănic Moldova, județul 
Bacău.

Locul
Locul 
Locul

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
I : Baza județeană Giurgiu.
II : Baza județeană Buzău.
III : Baza județeană Sălaj.

ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIRII DE LOCUINȚE 
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII 

Locul I : întreprinderea pentru 
administrația clădirilor București.

Locul II : întreprinderea de con
strucții. reparații și administrație 
Iocativă Foișor — București.

Locul III : întreprinderea de con
strucții. reparații si administrația 
Iocativă Colentina — București.

ORĂ OFICIALĂ DE IARNĂ
vi- 

ofi- 
So- 
ul-

tuturor acti- 
social-eultu- 
rămine ne-

Potrivit reglementărilor în 
goare privind stabilirea orei 
ciale, pe teritoriul Republicii 
cialiste România. înoepind cu 
tima duminică a lunii septembrie,
se revine la ora oficială a Europei 
răsăritene, adică la ora oficială de 
iarnă. Ca urmare, în noaptea de 24 
spre 25 septembrie (simbătă , spre 
duminică) vom muta acele ceasor
nicelor înapoi cu o oră, astfel, incit 
ora 1,00 a zilei de 25 septembrie 
să devină ora zero. în consecință, 
ultima duminică a lunii septembrie, 
totalizînd 25 de ore. devine cea 
mai lungă zi a anului.

în conformitate cu aceleași re-

glementări, programul 
vităților economice și 
rale din întreaga țară . 
schimbat. în transportul feroviar 
este valabil în continuare actualul 
mers al trenurilor interne. Pentru 
trenurile internaționale, circulația 
va fi corelată cu mersul trenurilor 
din țările vecine. De asemenea, 
orarul curselor TAROM. interne si 
internaționale, rămine neschimbat.

Deci atenție ! în noaptea de 
simbătă spre duminică, acele cea
sornicelor de pe intreg teritoriul 
tării noastre trebuie date inapoi 
cu o oră ’.

(Agerpres) ■

L-am reascultat pe Valentin 
Gheorghiu cintind Concertul de 
Edward Grieg, in programul Fi
larmonicii bucureștene, dirijat 
luni seara de Frangoise Legrand. 
Valentin Gheorghiu are particula
ritatea de a nu contrazice nici
odată amintirea frumoasă, fără ca 
prin aceasta să devină repe
tabil. Există in acest artist ivit 
la lumina crepusculului enescian 
o întreagă lume de sentimente

și trăiri pe care actul interpre
tativ te lasă să le bănuiesti din
colo de liniștea aparentă a adresă
rii, in momentele de învălui
tor lirism sau. dimpotrivă, in 
fulgurantele izbucniri dramatice. 
Valentin Gheorghiu nu poate fi 
ascultat doar ca pianist, deși este 
una dintre marile personalități ale 
timpului muzical contemporan. In 
el locuiesc interpretul concertelor 
camerale și creatorul de muzică, 
poetul delicat, deloc expansiv, și 
romanticul incorigibil care iu
bește cu calm poetic și înțelep
ciune. Concertul de Grieg ii apar
ține întru totul, cu. intreaga sa că
lătorie sentimentală de-a lungul 
cantilenelor și ritmurilor nordice. 
Onorind memoria lui George Enes
cu, Valentin Gheorghiu impune 
totodată, ca o realitate incontes
tabilă. durabilitatea zborului de 
inalt nivel in cultura muzicală ro
mânească de azi.

La pupitrul Filarmonicii, 
joarea franceză Franpoise 
grand a propus o incursiune 
cumpănitor romantică prin opțiu
nea repertorială, intr-o relație care 
lega muzica lui Verdi de Grieg, 
pentru a ajunge la prima Simfo
nie de Mahler. Un demers temerar, 
destinat a cuceri deopotrivă or
chestra cu care colabora și pu
blicul, demers pe care l-am urmă
rit cu interes intr-o treptată ciș- 
tigare de teren ce a condus in fi
nal la o impresie favorabilă.

diri-
Le- 

pre-

Griqore CONSTANTINESCU

Un reușit concert simfonic 
în Studioul Radioteleviziunii
Supralicitând — cum ni se pă

rea la citirea afișului — dimen
siunea temporală a unei manifes
tări de gen obișnuite, „vocal-sim- 
fonicul" desfășurat duminică 18 
septembrie a.c. in Studioul de con
certe al Radioteleviziunii ți-a re
vendicat calitatea sa deosebită, 
poate in primul rind pentru 
nu ne-a lăsat deloc impresia 
pradimensionării lui. Este 
îndoială meritul orchestrei simfo
nice și al corului Radioteleviziu- 
nii, ale căror resurse tehnice in
terpretative s-au vădit a fi foarte 
mari atunci cind sînt animate co
respunzător de la pupitrul dirijo
ral ; este meritul dirijorului Iosif 
Conta, care, și de data aceasta, ni 
s-a înfățișat ca un arhitect sigur, 
ferm, lucid și expresiv al formelor 
sonore in mișcare ; este meritul 
violonistului bulgar Mincio Min- 
cev, care, în celebrul Concert în 
mi minor opus 61, pentru vioară și 
orchestră de Mendelssohn-Bar-

ci 
su- 

fără

tholdi, ne-a arătat nu numai că 
este un tehnician desăvîrșit al in
strumentului său — ceea ce a confe
rit o impecabilă acuratețe sunetului 
—, ci ți un interpret de mare clasă. 
Cantata „Patria" de Doru Po- 
povici (versuri loan Alexandru) 
cu care s-a deschis concertul : Suita 
a IlI-a „Săteasca" de George 
Enescu, capodoperă in care sint 
concentrate esențe ale spirituali
tății românești, concertul de Men
delssohn Bartholdy ; poemul ..Vox 
Maris", de George Enescu ți Suita 
a Il-a din baletul „Daphnis și 
Chloe" de Maurice Ravel, fascinan
tă demonstrație a capacității in
ventive ți imaginative a. compozi
torului — iată componentele de 
fond ale unui concert care a pri
lejuit auditorilor prezenți in Stu
dioul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii momente de înaltă bucurie 
și satisfacție estetică.

Vaslle DONOSE

Tineri concertiști
Prezentind — în Studioul de con

certe al conservatorului — lucrări 
de Silvestri, Mussorgski sau Rach
maninov, pianistul Constantin San
du are tentația desfășurării 
mare spectacol pianistic, 
niind seriozitatea, claritatea 
rii lui muzicale, interpretul 
făcut, in etapele imediat 
toare, o importantă opțiune 
ceea ce am putea numi 
pe cit de sugestivă, pe 
obiectivă a „tabloului" muzical 
implicarea propriu-zisă, convingă
toare in actul comunicării muzica
le artistice. De cițiva ani duo-ul 
cameral alcătuit din clarinetistul 
Cristian Vlad și pianistul Andrei 
Deleanu reprezintă in viața noas
tră de concert o veritabilă atrac
ție artistică. Realizarea celebrei so
nate „Arpeggione" de Schubert, de 
această dată in versiunea pentru

clarinet ți pian, beneficiază, in ega
lă măsură, de aportul unei sensi
bilități lucide, constructiv orien
tate. precum ți de acela al unei 
generozități a expresiei, atent con-unui _ r.„___

Subit- centratepe spațiul mare al formei, 
gindi- 

are de 
urmă-

intre 
relatarea 

atit de 
și

Cele Cinci piese op. 12.de Ro
bert, Schumann dobindesc in inter
pretarea tinărului violoncelist 
Carol Huros un ton poetic evoca
tor, la. care un rol deosebit are ți. 
aportul pianistei Cătălina Huros.

In mod cert, ultimele apariții 
ale violonistului Mircea Călin pro
bează nivehll superior al măiestriei 
instrumentale. Colaborarea cu pia
nista Viorica Rădoi asigură o 
orientare muzicală fermă in abor
darea unor creații atit de diferite 
cum sint cele aparținind lui Enes
cu, Bartok, Saint-Saens.

supraîncărcate, iar pe portbagajele 
situate deasupra sînt plasate încăr
cături voluminoase.

două 
A. Tuni- 
terminat 
Suedia a 
(0—0) de

La haltere. întrecerile categoriei
67.5 kg s-au încheiat cu victoria 
sportivului bulgar Anghel Ghencev, 
cu un total de 362,5 kg (160 kg plus
202.5 kg).

Informații de la Inspectoratul General al Miliției 
- Direcția circulație

ECHIPA ROMÂNIEI - VICECAMPIOANĂ
OLIMPICĂ LA GIMNASTICĂ FEMININĂ
în proba pe echipe a 

concursului feminin de 
gimnastică din cadrul 
Jocurilor Olimpice de 
vară 1988, selecționata 
României (Daniela Si
livaș, Aurelia Dobre, 
Gabriela Potorac, Ce
lestina Popa, Camelia 
Voinea ți Eugenia Go
lea) s-a situat pe locul 
al doilea, obținind me
dalia de argint.

Medalia de aur a re
venit reprezentativei 
V.R.S.S., care condu
cea și după efectuarea 
exercițiilor obligatorii, 
iar cea de bronz a fost 
ciștigată de formația 
R.D. Germane.

Iată clasamentul fi
nal : 1. U.R.S.S. (Svet
lana Baitova, Elena 
Sevcenko, Olga Straje- 
va, Natalia Lacenova, 
Svetlana Boghinskaia, 
Elena 
395,475
România 
puncte ; 
mană — 
te ; 4. S.U.A.
puncte ; 5. Bulgaria — 
390,550 puncte etc.

Dintre gimnastele 
românce s-a remarcat 
la primele două apara
te Daniela Silivaș, no
tată de două ori cu 10,

în turneul olimpic de fotbal s-au 
încheiat meciurile în primele 
serii preliminare. în grupa 
sia și R.P. Chineză au 
nedecis : 0—0, în timp ce 
dispus cu scorul de 2—1 
R.F. Germania. Pentru sferturile de 
finală s-au calificat echipele Sue
diei și R.F. Germania.

Din grupa B au obținut califi
carea în faza următoare a competi
ției formațiile Zambiei și Italiei. 
Miercuri. Zambia a întrecut cu 4—0 
(0—0) Guatemala, iar Italia a învins 
cu 2—0 (0—0) selecționata Irakului.

Dumitru AVAKIAN
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Șușunova) 
puncte ;

— 394,125
3. R.D. Ger-
390,875 punc- 

390,575

2.

Ia paralele și bîrnă, 
obținind in continuare 
9,90 atit la sol, cit st la 
sărituri. Și celelalte 
componente ale forma
ției noastre au luptat 
mult pentru a cuceri o 
medalie olimpică, pre- 
zentind exerciții apre
ciate, intr-un concurs 
extrem de dificil și de 
înalt nivel tehnic.

Concursul generai 
pentru atribuirea me
daliilor olimpice la in
dividual compus femi
nin este programat vi-

neri. în clasamentul 
provizoriu individual 
conduce Elena Șușu- 
nova (U.R.S.S.), cu 
79,675 puncte, urmată 
de Daniela Silivaș 
(România) — 79,575
puncte, Svetlana Bo
ghinskaia (U.R.S.S.) — 
79,400 puncte, Gabriela 
Potorac (România) — 
78,925 puncte, Natalia 
Lacenova (U.R.S.S.) — 
78,900 puncte. Aurelia 
Dobre 
Phoebe 
— cite 
etc.

(România) și
Mills (S.U.A.)
78,675 puncte

turneuluiîn turul al V-Iea al _______
olimpic'de lupte greco-romane, la ca
tegoria 68 kg, sportivul român Petre 
Cărare a obținut o nouă victorie, in- 
vingindu-1 la puncte pe Attila Repka, 
în timp ce Levon Djulfalakian 
(U.R.S.S.) a dispus prin tuș de po
lonezul Jerzy Kopanski.

în Teoalificările concursului olimpic 
de canotaj academic, echipajul 
României in proba feminină de 4 
visle a ciștigat prima serie, cu 
timpul de 6’26”14/100. fiind urmat de 
echipajele Belgiei — 6’37”46/100,
Olandei — 6’38”95/100 și Franței — 
6’44’’15/100. Vîslașele românce s-au 
calificat pentru finala probei.

Proba feminină de pistol cu aer 
comprimat din cadrul competiției de 
tir s-a încheiat cu victoria sportivei 
iugoslave Jasna Sekarici, care a sta
bilit un nou record mondial, cu 
498,5 puncte.

în proba feminină de armă stan
dard 3 x 20 focuri, pe primul loc s-a 
situat Silvia Sperber (R. F. Germa
nia) — cu 685,6 puncte.

Concursul de scrimă din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Seul a pro
gramat prima finală, titlul și medalia 
de aur fiind cîștigate la floretă 
masculin de italianul Stefano Ce- 
rioni. care a dispus în finală de Udo 
Wagner (R.D. Germană).

O surpriză de proporții în con
cursul de natație : in proba mascu
lină de 100 m fluture, medalia de 
aur a fost cucerită de Anthony Nesty
din Surinam, cu timpul de 53”. El 
l-a întrecut cu o sutime de secundă 
pe marele favorit al cursei, america
nul Matt Biondi, clasat pe locul doi 
în 53”01/100. Medalia de bronz a re
venit englezului Andrew Jameson — 
53”30/100.

★
ȘAH. în runda a XV-a a campio

natului masculin de șah de la Pre
deal au fost consemnate următoarele 
rezultate : Pavlov — Armaș 0—1 ; 
Griinberg — Ștefanov 1—0 ; Negu- 
lescu — Ionescu remiză ; Marin — 
Biriescu remiză ; Dumitrache — Foi
șor 1—0 ; Nicolaide — Takacs 0—1 ; 
Ghindă — Stanciu remiză.

în clasament conduce Mihail Ma
rin cu 9,5 puncte, urmat de C. 
nescu, Negulescu și Takacs cu 
8,5 puncte.

lo- 
cite

dis-FOTBAL. într-un meci amical 
putat la Praga, selecționata Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 4—2 
(1—0) formația Austriei. Golurile au 
fost marcate de Danek (2). Luhovy, 
Bilek, respectiv Pacult și Willfurth. 
• La Sofia s-a disputat meciul in
ternațional amical de fotbal dintre 
selecționatele de tineret ale Bulga
riei șl U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 1—0 
(0—0) (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 septembrie, ora 20 — 25 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi schimbătoare, iar cerul variabil 
la Început, apoi temporar noros. Ploi 
izolate vor cădea la început In sudul și 
sud-estul țării. Iar spre sl'irșitul in
tervalului va ploua local și sub formă 
de aversă, cu o frecvență mai mare in

regiunile din vestul, centrul și nordul 
țării. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări trecătoare din 
sector nordic spre sfîrșltul Intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar cele maxime 
între 16 șl 26 de grade, izolat mai ri
dicate la Început. Pe alocuri, ceață, 
îndeosebi în vestul și centrul țării. In 
București : Vremea va fi schimbătoare, 
iar cerul variabil. Condiții de ploaie 
slabă. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 11 și 14 grade, cele maxime între 
24 și 26 de grade.

Circulația pe timp 
nefavorabil

Pe zi ce trece, vremea capătă un 
tot mai pronunțat aspect de toam
nă, iar condițiile meteo-rutiere poar
tă și ele amprenta specifică sezo
nului. Aceasta impune adaptarea 
manierei de conducere a autovehi
culelor la noile împrejurări. O aten
ție deosebită se cere din partea 
conducătorilor auto începători, care 
au intrat în posesia permisului de 
conducere în sezonul cald și nu au 
încă formată deprinderea necesară 
pilotării autovehiculelor în condiții 
de drum mai dificile. Ei trebuie să 
se obișnuiască, treptat, cu maniera 
specifică de rulaj pe șosele cu a- 
derență redusă, circulînd în trepte 
inferioare de viteză, să deprindă te
meinic folosirea frînei de motor pe 
sectoarele de drum ude și să evite 
acționarea bruscă a comenzilor au
tovehiculelor. mai ales la coborîrea 
pantelor, în curbe, precum și la pă
trunderea în intersecții.

Deosebit de periculoasă la efectua
rea unor manevre cu grad sporit de 
dificultate este alternanța frecventă 
a unor porțiuni de drum uscate cu 
altele umede, cînd neadaptarea vite
zei devine principala cauză genera
toare de accidente.

Pe timp nefavorabil, stabilitatea 
autovehiculelor pilotate cu viteză 
neadecvată este afectată — în con
dițiile reducerii aderentei pneurilor 
— și de rafalele de vînt. Frecvente 
toamna, acestea se resimt îndeosebi 
la conducerea autoturismelor avind 
motorul în spate, mai ales dacă sint

Folosirea luminilor
Instalarea mai devreme a întune

ricului în acest anotimp, frecventa 
ceții pe anumite trasee, chiar și în 
cursul zilei, ploile care reduc parțial 
vizibilitatea necesită o folosire co
rectă a luminii farurilor. Se știe că. 
Pe timp de ploaie, ceață sau noap
tea. cind vizibilitatea este mult di
minuată, ochiul percepe eronat dis
tanțele, datorită unor particularități 
fiziologice. Necunoașterea sau igno
rarea acestui fenomen a stat de ne
numărate ori la originea unor acci
dente datorate observării tardive a 
unor obstacole, a altor vehicule, a 
pietonilor ori a modificărilor surve
nite în configurația drumului. De 
aceea, este necesar ca toți condu
cătorii de vehicule și pietonii să ia 
măsuri pentru a-si semnaliza cit mai 
vizibil prezenta în trafic, pentru a 
vedea și a fi văzuți de la o distanță 
cit mai mare. Multi se limitează 
însă la prima condiție și neglijează 
aspectul deosebit de important al 
propriei vizibilități. Agenții de cir
culație au depistat, prin controalele 
efectuate in rîndul participanților la 
trafic, mai multe autovehicule cu 
defecțiuni la sistemul de iluminare, 
biciclete și vehicule cu tracțiune a- 
nimală neechipate cu catadioptrii și 
surse de lumină corespunzătoare, 
ceea ce constituie tot atîtea pericole 
pentru siguranța circulației.

cinema
• Nelu : SCALA (11 03 72) — 9; 11,30; 
14; 17,30; 19,15, FAVORIT (45 31 70) 
— 9; 11; 13; 15; 1T; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; ~ 
19.
• Agentul straniu: LIRA (317171) 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, la grădină — 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
19.
• Novăceștii: FEROVIAR (50 51 40) 
9; 11; 13, VOLGA (79 71 26) — 9;
13.
• Duelul : FEROVIAR — 15; 17;
• Flăcări pe comori : VOLGA — 
17; 19.

17;

20, 
17;

ii;

19.
15;

• Cucoana Chirița : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Să-ți vorbesc despre mine : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Artista, dolarii și ardelenii : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Concurs: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi: COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
• Zimbiți, vă rog: TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Viață și film : GRIVIȚA (17 08 58)
— 15 45; 18; 20.
• Lovitură fulgerătoare
— 9; 11,15; 13,30.
• Statueta schimbată:
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19.
• Johann Strauss, regele neincoronat 
al valsului: UNION (13 49 04) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Pedeapsă amînată: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19.

• Tentația: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 66) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
19,45.

(14 70 81): Amurgul

GRIVIȚA

STUDIO

t a t r
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : Drumul singură
tății — 18 ; (sala Atelier) : Pe la cea
sul cinci spre seară — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Români: Festivalul 
internațional „George Enescu". Ediția 
a XI-a. Concert vocal-simfonic. Diri
jor: Cristian Mandeal. Soliști : Gavril 
Costea și Maksim Fedotov (U.R.S.S.) 
— 20.

• Opera Română (13 18 57): Recital 
extraordinar de canto și balet — 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48) Băr
bierul din Sevilla (Teatrul muzical 
Brașov) — 18.
• Teatrul Mic 
burghez --19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Le
wis șj Alice —- 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cînd 
comedia era rege — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34>: Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Varietăți 
pe portativ — 19.
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cîntă, ciocirlie ! — 
18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. la 
Teatrul de păpuși Herăstrău): Puiul 
— 18,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Profesor dr. Omu — 18,30

ț
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

Respectarea noilor principii de relații 
internaționale - o cerință primordială, 

practică și permanentă
Este larg cunoscut că pentru Parti

dul Comunist Român, pentru Româ
nia socialistă dezvoltarea relațiilor 
dintre state pe temelia principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, egalității depline în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc consti
tuie o cerință esențială, primordială 
a lumii contemporane — orientare 
reafirmată cu toată claritatea de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Tezele 
din aprilie pentru plenara C.C. al 
P.C.R. Și dacă numele României este 
asociat de peste două decenii în mod 
indisolubil cu noile principii de rela
ții interstatale, aceasta se datorează 
tocmai perseverenței și fermității cu 
care partidul și statul nostru, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, acționează pentru de
plina lor afirmare în viata interna
țională. pentru respectarea lor inte
grală de către toți și față de toți, ca 
o cerință legică, primordială' a edi
ficării unei lumi a păcii și justiției, 
a înțelegerii, colaborării și progresu
lui general.

Constituie, desigur, o importantă 
cucerire a popoarelor faptul că aces
te principii iși găsesc o tot mai largă 
recunoaștere internațională. Ele sînt 
înscrise in Carta O.N.U., în tratate 
și alte documente internaționale — 
practic nimeni nu le mai neagă, ni
meni nu se mai încumetă să se de
clare împotriva lor. să pună la îndo
ială caracterul lor universal. Dar tot 
atit de adevărat este însă că nu în
totdeauna si nu pretutindeni recu
noașterea verbală, teoretică a noilor 
principii înseamnă și aplicarea lor 
corectă și integrală în viață. Aceas
tă contradicție își găsește multiple 
forme de expresie în viata interna
țională — de la acte de nesocotire 
flagrantă a principiilor, la denaturări 
ale sensului sau esenței acestora.

Este un adevăr axiomatic că res
pectarea independentei, suveranității, 
neamestecului, egalității înseamnă, 
implicit și explicit, respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotări in 
mod liber calea de dezvoltare, de a 
decide in mod liber si suveran asupra 
propriilor sale probleme, de a le so
luționa asa cum dorește, potrivit 
condițiilor din propria țară, nevoilor 
și năzuințelor sale. Prin eforturi co
mune — la care se cuvine reamintit 
că România socialistă a adus o im
portantă contribuție — au fost pre
cizate cu claritate în diferite docu
mente internaționale, inclusiv in Ac
tul final de la Helsinki, conținutul noi
lor principii de relații — esența inde
pendentei. drepturile inerente suve
ranității naționale, obligațiile ce re
vin în virtutea cerinței neamestecu
lui în treburile interne.

Nu pot. de aceea, decît să stîrneas- 
că surprindere acele declarații ale 
reprezentanților Ofidiali ai unor state, 
care, folosind tribuna unor foruri in
ternaționale, vor să repună în discu
ție principii unanim acceptate, să re
actualizeze defuncte teorii, dezapro
bate chiar la vremea respectivă si 
condamnate azi categoric și unanim 
pentru caracterul lor anacronic și ne
fast. Se încearcă, astfel, să se acredi
teze ideea că noțiunea de suverani
tate și neamestec ar căpăta, chipuri
le, „un sens nou“, că unele probleme 
„nu pot fi privite ca probleme inter
ne ale unei țări" — toate sub pretex
tul „creșterii dependenței dintre sta
te'1.

Care ar fi problemele ce — după 
unii — nu ar mai încăpea în 
„sensul nou" al suveranității? Este 
vorba de aspecte care țin tocmai 
de esența propriu-zisâ, de conținu
tul său fundamental, așa cum le 
consacră în mod expres și Actul 
final de la Helsinki : organi
zarea internă, metodele si căile de 
acțiune în soluționarea unor proble
me ale dezvoltării economico-sociale. 
Nu este greu de întrevăzut că auto
rii unor asemenea concepții reiau 
de fapt idei din „teoria suveranită
ții limitate", care a generat atîtea 
consecințe negative ce nu ar trebui 
uitate de nimeni. Este cit se poate 
de evident că o astfel de „suverani

tate" ciuntită, golită de atributele 
sale esențiale, ar fi de natură să 
deschidă cale liberă amestecului in 
treburile interne ale altor state. Su
veranitatea nu poate fi decit suve
ranitate. Adică deplină, integrală, 
neștirbită — și aceasta presupune, 
în mod necesar, excluderea oricăror 
forme de amestec, indiferent sub ce 
haină „teoretică" ar fi prezentat. Să 
mai adăugăm că trebuie respinsă în
cercarea de a semăna confuzii in 
ce privește „interdependenta dintre 
state" ? Pentru oricine este limpede 
că această interdependentă — reală 
— înseamnă colaborare între state, 
participare la diviziunea internațio
nală a muncii, complementaritate a 
economiilor naționale etc. — dar, 
toate, între state independente și 
suverane.

în concepția partidului si statului 
nostru, noile principii de relații al
cătuiesc un tot unitar, se află într-o 
legătură organică. Ele nu pot fi con
cepute fragmentar, izolat, și cu atit 
mai puțin opuse unul celorlalte. Nu 
este nevoie de ample analize și 
incursiuni istorice pentru a demon
stra că încălcarea sau nesocotirea 
unuia dintre principii înseamnă, 
implicit, încălcarea celorlalte. Dacă 
s-ar abstrage, de pildă, principiul 
inadmisibilității amestecului in tre
burile interne, ce ar mai rămîne din 
celelalte principii — al independen
ței, al suveranității, al egalității în 
drepturi ? Noile principii își expri
mă valoarea numai atunci și numai 
în măsura în care sînt respectate in
tegral, fiecare în parte și în totali
tatea lor.

în această privință nu există și nu 
pot exista „derogări". Cum tot ast
fel noile principii nu pot fi conside
rate drept noțiuni abstracte, demne 
doar să figureze ca „inscripții orna
mentale" pe diferite documente sau 
să fie evocate cu ocazii festive. Așa 
cum sublinia, deosebit de expresiv, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „in
dependența nu este o problemă de 
zile mari. Independența este o pro
blemă de viață, de existență a fie
cărei națiuni și, deci, realizarea aces
tor principii trebuie să stea perma
nent in centrul activității noastre, a 
tuturor statelor".

Intr-adevăr, țara noastră a subli
niat și subliniază că sfera de acțiune 
a noilor principii este universală, că 
ea nu poate fi în nici un caz limita
tă doar la raporturile dintre state 
cu orinduiri sociale diferite. în 
acest sens, un rol de prim ordin in 
promovarea noilor principii revine 
țărilor socialiste, chemate ca, avînd 
în vedere însăși natura orînduirii pe 
care o edifică, să ofere un model de 
raporturi profund democratice, ba
zate pe respectarea cu maximă 
scrupulozitate a acestor principii, cu 
putere de exemplu pentru toate sta
tele și popoarele lumii. Exemplul tre
buie să-1 constituie, după părerea ță
rii noastre, tocmai consecventa și fer
mitatea în promovarea noilor princi
pii, concordanța deplină între vorbe și 
fapte, între enunțarea normelor con
sacrate, pe de o parte, și practica ra
porturilor reciproce, pe de altă parte.

Partidul Comunist Român pornește 
In mod constant de la realitatea că 
socialismul se construiește în con
diții diferite de la o țară Ia alta și 
că, în virtutea noilor principii, revi
ne fiecărui partid, fiecărui popor 
dreptul și îndatorirea de a-și alege 
în mod independent și suveran căile 
de edificare a noii orînduiri, aplicînd 
în mod creator în propria țară legile 
obiective și principiile socialismului. 
Experiența, viața insăși au de
monstrat cit se poate de categoric că 
nu există rețete sau tipare general- 
vaiabile in construcția socialistă, 
nimeni neputînd să-și aroge „drep
tul" de a prescrie „lecții" asupra 
căilor de soluționare a .unei proble
me sau alteia. Fiecare partid răs
punde în fața propriului popor asu
pra modului în care acționează, pen
tru că, așa cum sugestiv sublinia 
tovarășul Nicolae Ceayșescu, singu

rul judecător — judecătorul suprem 
— al politicii fiecărui partid este po
porul din țara respectivă.

Aserțiunile despre „sensul" nou al 
suveranității in condițiile de azi vin 
de aceea în totală contradicție cu 
noile principii de Telații, cu dreptul 
suveran al fiecărui popor de a de
cide asupra problemelor care privesc 
existența sa, propria sa dezvoltare. 
Partidul nostru consideră ca inadmi
sibile in relațiile dintre state 
orice tendințe de imixtiune în tre
burile interne, indiferent sub ce 
formă sau pretext s-ar mani
festa — fie că este vorba de 
acțiuni arbitrare pe plan economic, 
de presiuni de tot felul, fie de de
clarații din partea celor care. în loc 
să se ocupe, cum se spune, de pro
blemele — nu puține — din „ograda 
proprie", își atribuie dreptul de a 
indica altora soluții privind modul 
de organizare internă. Asemenea 
practici, tributare vechiului mod de 
gindire, „exprimate" in decla
rații oficiale, interviuri, în articole 
din presă nu pot decît să dăuneze în
crederii, să submineze înțelegerea și 
dezvoltarea unor bune raporturi din
tre state — și de aceea este necesar 
să fie repudiate cu toată fermitatea.

Instaurarea trainică a noilor prin
cipii de relații, așa cum o confir
mă întreaga evoluție internațională, 
constituie' o cerință de cea mai mare 
stringență a lumii contemporane. 
Imaginea de ansamblu pe care o o- 
feră astăzi omenirea — cu multi
plele ei fațete, uneori atît de con
trastante, cu diversitatea probleme
lor complexe de rezolvat, cu atîtea 
nedreptăți și inechități — este toc
mai rezultatul faptului că vreme de 
secole raporturile dintre state, im
puse de colonialism și imperialism, 
au fost alcătuite pe baza „dreptu
lui" la dominație și dictat, sute și 
sute de milioane de oameni fiind 
condamnați la înapoiere și mizerie. 
Iar dacă astăzi se afirmă cu tot mai 
multă putere voința popoarelor de a 
se asigura generalizarea noilor prin
cipii în relațiile interstatale, aceasta 
este rezultatul acelor profunde trans
formări intervenite în ultimele de
cenii, cînd pe harta lumii au apărut 
zeci de noi state independente. Iată 
de ce, în lumina acestor evoluții, 
vechiul sistem de relații, perimat din 
punct de vedere istoric, este sortit 
inevitabil eșecului, indiferent dacă 
aceasta convine sau nu anumitor 
cercuri social-politice, „purtătorilor 
lor de cuvînt".

Angajarea fermă a României so
cialiste' în sprijinul afirmării trai
nice a noilor principii se înteme
iază pe convingerea că generaliza
rea și respectarea lor strictă de către 
toate statele reprezintă o cerință 
primordială pentru stabilirea unei 
atmosfere de încredere și respect re
ciproc între state libere, egale în 
drepturi, aceasta constituind însăși 
esența coexistenței pașnice.

In acest spirit. Tezele din apri
lie, concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind relațiile 
interstatale în lumea contemporană 
capătă semnificația unei înflăcărate 
pledoarii pentru intronarea și res
pectarea neabătută de către toate 
statele a noilor principii, ca unul din 
marile comandamente ale actualită
ții. Printr-o sugestivă metaforă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, încă în 
urmă cu mai bine de două decenii, 
asemuia noile principii cu nevoia de 
aer și de apă pentru existenta uma
nă. Se poate spune că desfășurări
le din viața internațională au adus 
și aduc noi și indubitabile argu
mente în acest sens. într-adevăr, în 
lumina întregii evoluții istorice, a- 
pare mai limpede ca oricind că po
poarele au nevoie, ca de aer și apă, 
de așezarea trainică a vieții inter
naționale pe temelia acestor princi
pii — cadru obiectiv necesar și con
diție indispensabilă pentru împli
nirea aspirațiilor lor de pace, liber
tate și progres.

Dumitru ȚINU

Agențiile de presa
W - pe scurt

țirea situației în domeniul ocupării 
forței de muncă. In sfera politicii • 
externe, s-a relevat că guvernul 
olandez dorește să sprijine activi
tatea O.N.U. în direcția asigurării | 
păcii și să contribuie la soluțio
narea problemei datoriilor externe i 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
informează agenția D.P.A. ■

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Ministrul de externe al Argentinei a fost ales președinte 

al sesiunii
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— Cea de-a 43-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. a continuat 
cu alegerea ' organelor de conduce
re ale sesiunii. In funcția de pre
ședinte al sesiunii a fost ales mi
nistrul de externe al. Argentinei, 
Dante Caputo. In cuvîntul său, pre
ședintele nou ales a lansat un apel 
la intensificarea eforturilor vizind 
soluționarea crizei internaționale a 
datoriilor. Totodată, el a relevat că 
s-a făcut prea puțin sau nimic pen
tru eliminarea decalajelor dintre ță
rile bogate și o mare parte a țări
lor în curs de dezvoltare. „Ratele

exagerat de ridicate ale dobînzilor 
— a spus Caputo — alături de siste
mul nemilos de noi și noi planuri 
de refinanțare și scurgerea perni
cioasă a mijloacelor financiare din 
țările debitoare către țările credi
toare au drept consecință lichidarea 
oricăror posibilități de investiții 
pentru țările în curs de dezvolta
re". De aceea, relațiile inechitabi
le Nord-Sud trebuie să constituie o 
temă esențială a eforturilor făcute 
de O.N.U. pentru înlăturarea surse
lor de tensiune de pe glob — a a- 
preciat președintele actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Ceremonia prilejuită de
Zi internațională a

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
—. Clopotul păcii a sunat și anul a- 
cesta la sediul Națiunilor Unite din 
New York, acționat de secreta
rul general al organizației, Javier 
Perez de Cuellar, in cadrul ceremo
niei prilejuite de tradiționala Zi in
ternațională a păcii, marcată cu o- 
cazia deschiderii noii sesiuni a A- 
dunării Generale a forumului mon
dial.

Intr-un mesaj dat publicității cu 
acest prilej, secretarul general al 
O.N.U. evidențiază faptul că nu tre
buie uitat că pacea nu este o în-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ /I REPUBLICII MAU

Domnului general de armată MOUSSA TRAORE
Secretar general al Partidului Uniunea Democratică a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali
BAMAKO

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Mali îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări.

Sint Încredințat că raporturile de prietenie și cooperare statornicite între 
partidele și țările noastre vor curtoaște o dezvoltare tot mai puternică în 
viitor in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și cola
borării internaționale.

Doresc să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire dum
neavoastră personal, de prosperitate și progres poporului malian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

tradiționala
w • •pacn

tîmplare sau ceva ce se realizează 
de la sine, ci rezultatul unor efor
turi intense și a subliniat că Orga
nizația Națiunilor Unite s-a aflat în
totdeauna în fruntea celor care au 
acționat în acest sens. „Ne bucu
răm că glasul tunurilor a tăcut în 
unele zone ale lumii și sperăm că 
va tăcea și in alte părți." — se a- 
rată in mesaj. Menționînd că Ziua 
internațională a păcii este dedica
tă in acest ah copiilor, Perez de 
Cuellar relevă că tînăra generație 
trebuie să fie crescută în spiritul 
păcii, dreptății, libertății, respectu
lui reciproc și al înțelegerii.

Consiliul de Securitate a aprobat planul de pace 
pentru Sahara occidentală

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate a 
aprobat planul de pace pentru Sa
hara occidentală, prezentat, in luna 
august, de secretarul general al 
O.N.U. reprezentanților Marocului și 
Frontului Polisario. Totodată, secre
tarul general al O.N.U. a comunicat 
Consiliului că Marocul și Polisario au 
acceptat propunerile O.N.U. și O.U.A.,

referitoare la soluționarea pe cale 
pașnică a conflictului privind Sa
hara occidentală. Planul prevede în
cetarea focului între cele două părți, 
trecerea teritoriului respectiv sub 
supravegherea O.N.U. și organizarea 
sub egida O.N.U. și O.U.A. a unui 
referendum cu privire la viitorul 
Saharei occidentale — informează 
agențiile A.D.N. și China Nouă.

Republica Mali, țară situată in 
vestul continentului african, ani
versează, la 22 septembrie. împli
nirea a 28 de ani de la procla
marea independenței — eveniment 
de importanță istorică în viața po
porului malian, care a încununat 
lupta sa îndelungată pentru înlătu
rarea dominației străine. Colonia
liștii au fost în mod deosebit a- 
trași de bogățiile subsolului țării 
(minereu de fier, aur, mangan, cu
pru, bauxită, uraniu, sare, fosfați).

După dobindirea independenței, 
poporul malian a depus eforturi 
susținute în direcția punerii în va
loare, în folosul propriu, a resur
selor solului și subsolului. In pri
mul rînd, atenția a fost concen
trată asupra dezvoltării agricultu
rii, sector care ocupă 90 la sută 
din cel 8 milioane locuitori ai ță
rii. întrucît obiectivele economice 
prioritare erau condiționate de a- 
menajarea fluviilor Niger și Sene
gal, care străbat o parte a terito
riului malian. in ultimii ani au fost 
proiectate și construite o serie de 
baraje și lacuri de acumulare. Tot
odată, au fost întreprinse impor
tante lucrări de irigații și hidroe
nergetice, care au făcut să crească 
suprafața zonelor cultivate cu mei.

sorg, orez, bumbac, sfeclă de za
hăr. arahide. Paralel, s-a acționat 
în direcția creării unei industrii 
proprii, inălțindu-se noi capaci
tăți in industria extractivă, texti
lă și a materialelor de construcții. 1

Promovînd relații de prietenie și 
colaborare cu tinerele state afri
cane, cu toate statele în curs de 
dezvoltare, România a stabilit cu 
Republica Mali raporturi de con
lucrare prietenească, reciproc a- 
vantajoasă. Intre țările noastre au 
fost semnate o serie de acorduri 
privitoare la extinderea conlucră
rii în diferite domenii de activita
te. La începutul lunii august, cu 
prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare a noului ambasador 
al Republicii Mali, președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniind bu
nele relații de prietenie și colabo
rare dintre România și Mali, a- 
precia că există posibilități pen
tru dezvoltarea mai puternică a 
acestor raporturi, îndeosebi in do
meniul cooperării economice și al 
schimburilor comerciale, exprimîn- 
du-se, totodată, dorința de a dez
volta colaborarea româno-maliană 
pe plan internațional, aceasta fiind 
in interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Convocarea ședinței Seimului R. P. Polone

In favoarea interzicerii universale 
a experiențelor nucleare

WELLINGTON 21 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută agenției de 
presă A.D.N., ministrul de externe 
al Noii Zeelande, Russel Marshall, 
a arătat că țara sa se pronunță în 
favoarea unui, sistem de securitate 
internațională lipsit de arme nu
cleare, bazat pe coexistența pașni
că, în cadrul căruia cooperarea e- 
conomică să contracareze stările

conflictuale, iar dezarmarea, dezvol
tarea și securitatea internațională să 
constituie o unitate. El a subliniat 
că Noua Zeelandă este gata să ac
ționeze concret pe calea destinderii 
și este în favoarea interzicerii uni
versale a experiențelor nucleare. în 
context, el a relevat importanța 
creării unei zone libere de arme 
nucleare în Pacific.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Pre
zidiul Seimului R. P. Polone a hotă- 
rît convocarea celei de-a 38-a ședin
țe a Seimului pentru 27 septembrie. 
Pe ordinea de zi figurează alegerea 
președintelui Consiliului de Miniștri 
care va prezenta propuneri privind

componenta noului guvern. Seimul 
va dezbate și alte probleme.

Consiliul de Miniștri a remis 
Seimului proiectul planului de dez
voltare economico-socială de per
spectivă a Poloniei pînă în anul 2000 
și prevederile planului, anual central 
pe 1989 — transmite agenția P.A.P.

Este necesară creșterea rolului mișcării de nealiniere 
in viața internațională

O declarație a secretarului federal pentru afacerile externa 
al Iugoslaviei

austria r Ample acțiuni in sprijinul înfăptuirii 
unor măsuri concrete de dezarmare

VIENA 21 (Agerpres). — Mișcarea 
pentru pace din Austria a anunțat 
desfășurarea, in toamna acestui an, 
a unor ample acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării, creării unui cli
mat de înțelegere și securitate pe 
continentul european și în întreaga 
lume, împotriva continuării cursei 
înarmărilor. Intr-o declarație dată 
publicității la Viena se subliniază că

acțiunile în favoarea păcii și dezar
mării se desfășoară in întreaga țară 
sub deviza reducerii armamentelor 
strategice ofensive, distrugerii arse
nalelor chimice, încetării experiențe
lor nucleare și reducerii armamente
lor convenționale. Documentul criti
că politica de escaladare a cursei 
înarmărilor promovată de țările 
membre ale Alianței Nord-Atlantice.

BELGRAD 21 (Agerpres). — Re
centa conferință ministerială a miș
cării de nealiniere de la Nicosia a 
scos în evidență necesitatea moder
nizării activității acestei organizații, 
în așa fel incit să se pună accentul 
pe acțiuni practice, a declarat Budi- 
mir Loncear, secretar federal pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei. In
tr-un interviu acordat ziariștilor 
iugoslavi, citat de agenția Taniug, el

a arătat că acesta a fost scopul 
pentru care a fost creat un Comitet 
special al mișcării de nealiniere, al
cătuit din reprezentanții a 35 de 
state membre. Acest organism va 
aborda probleme ce vor fi înscrise 
pe agenda viitoarei reuniuni la nivel 
înalt a mișcării de nealiniere, pro
gramată să se desfășoare la Belgrad, 
anul viitor.

Marea Britanie se pronunță împotriva acordării 
de atribuții supranaționale organelor Pieței comune

JAPONIA : Pentru retragerea 
tuturor instalațiilor militare străine din țară

TOKIO 21 (Agerpres). — Comitetul 
japonez pentru pace a lansat un 
apel la Tokio în care se pronunță 
pentru intensificarea acțiunilor în 
favoarea păcii, la scara întregii țări, 
și organizarea unor demonstrații 
pentru retragerea imediată â tuturor

instalațiilor militare străine de pe 
teritoriul national.

Totodată. Comitetul și-a exprimat 
nemulțumirea si protestul față de 
ancorarea, recent, in portul Yoko
suka. a două nave de război ale 
S.U.A;, care transportau încărcătură 
nucleară.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Marea Britanie sprijină ideea creă
rii. în 1992, a unei „piețe vest-eu- 
ropene unice", dar ea refuză să în
credințeze o parte din drepturile sale 
suverane organelor centrale ale 
C.E.E. — a declarat primul minis
tru britanic, Margaret Thatcher, în
tr-o alocuțiune rostită la Brugge 
(Belgia). încercarea de a concentra 
puterea în miinile organelor de con
ducere ale comunității amenință în

seși interesele țărilor membre ale 
C.E.E. — a spus premierul, decla- 
rînd că respinge ideea creării unei 
bănci centrale vest-europene. Abor- 
dînd apoi unele probleme ale dez
armării. deși s-a declarat de acord 
cu desfășurarea de negocieri privind 
controlul armamentelor, premierul 
britanic s-a pronunțat pentru con
tinuarea „politicii de descurajare" și 
modernizare a armelor nucleare.

Tarile Americii Latine sînt confruntate 
cu grave dificultăți economice

• Sesiunea ministerială a Consiliului Latino-American 9 Raportul 
anual al C.E.P.A.L.

ÎNTILNIRE. La Kremlin a avut 
loc, miercuri, o întilnire între Mi
hail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Vo Chi Cong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.V., președintele Consiliului 
de Stat al R.S. Vietnam, care a 
efectuat o vizită oficială de priete
nie in U.R.S.S. Au fost examina
te relațiile dintre cele două parti
de și țări și s-a procedat la un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme internaționale actuale, cu 
precădere in' legătură cu ultimele 
evoluții din Asia de Sud-Est — in
formează T.A.S.S.

zită oficială Ia Beijing, informea
ză agenția China Nouă. Cu acest 
prilej a fost reafirmat atașamen
tul celor două țări față de respec
tarea principiilor coexistentei paș
nice în raporturile internaționale. 
De asemenea, au fost 
pecte ale relațiilor 
două țări.

abordate as- 
dintre cele

a avut loc 
intre ministrul 

externe, Uffe

PRECIZARE. Postul ,de radio 
Rangoon, citat de agențiile de pre
să, a anunțat că generalul Saw 
Maung, care a preluat puterea în 
Birmania la 18 septembrie, este și 
prim-ministru al noului cabinet. 
Generalul Maung mai deține și por
tofoliile apărării și afacerilor ex
terne.

PRIMIRE. Președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria. Todor 
Jivkov, l-a primit, la Pravăț, pe 
ministrul de externe al Italiei. Giu
lio Andreotti, transmite agenția 
BTA. Au fost abordate stadiul ac
tual și perspectivele dezvoltării 
relațiilor bilaterale, o serie de pro
bleme ale actualității internațio
nale. interlocutorii subliniind 
rința Bulgariei și Italiei 
ține tendințele pozitive 
internațională.

LA COPENHAGA
o întrevedere 
danez al afacerilor
Elleman-Jenserț, și ministrul so
vietic de externe, Eduard Șevard- 
nadze, aflat într-o vizită în Dane
marca, transmite agenția T.A.S.S. 
A avut loc un schimb de păreri cu 
privire la stadiul actual și perspec
tivele relațiilor bilaterale, 
asupra unor aspecte ale 
internaționale.

ca și 
situației

do- 
de a sus- 
în viața

ÎNTREVEDERE. La 
avut loc o întrevedere 
ședințele R. S. Cehoslovace, 
tav Husak, și președintele Repu
blicii India, Ramaswamy Venkata- 
raman, transmite agenția C.T.K. 
Au fost examinate relațiile bilate
rale in diferite domenii, ca și unele 
aspecte ale -situației internaționale.

Praga a 
intre pre- 

Gus-

SESIUNE. In capitala 
Tonga, Nuku’alofa, s-au 
lucrările celei de-a XlX-a sesiuni 
anuale a Forumului Pacificului de 
Sud, la care au luat parte repre
zentanți ai celor 15 state membre. 
O atenție deosebită a fost acor
dată, în cadrul sesiunii, aspectelor 
instaurării unei zone libere de 
arme nucleare în Pacificul de Sud, 
problemelor legate de securitatea 
regională, cooperarea economică 
între statele participante, ocrotirea 
mediului înconjurător.

statului 
încheiat

REORGANIZARE GUVERNA
MENTALA. Președintele Boliviei, 
Victor Paz Estenssoro, a procedat 
Ia reorganizarea echipei ministe
riale. după demisia colectivă a ca
binetului. numind patru noi miniș
tri și reconfirmind in funcții pe 
ceilalți 13 — informează agențiile 
Prensa Latina și I.P.S. Șeful statu
lui a desemnat noi titulari la mi
nisterele planificării — Fernando 
Romero, industriei și comerțului — 
Luis Palenque. sănătății — Joaquin 
Arce, și muncii —Alfonso Pena.

APROBARE. Congresul S.U.A. a 
aprobat alte 65 milioane dolari 
pentru extinderea unui poligon de 
experimentări pentru sistemele 
S.D.I. (Inițiativa de Apărare Stra
tegică) în statul Colorado. Suma 
face parte din fondurile de 8,8 mi
liarde dolari pentru construcții mi
litare, cuprinsă în bugetul militar 
pentru anul fiscal care începe la 
1 octombrie.

VIZITA. Deng Xiaoping, preșe- 
I dintele Comisiei Militare a C.C. al 

P.C. Chinez, a conferit cu Rana- 
singhe Premadasa, premierul Re- 

| publici! Sri Lanka, aflat într-o vi-

MESAJ. In mesajul tronului 
rostit in fața membrilor celor două 
camere ale Parlamentului olandez, 
regina Beatrix a prezentat sarci
nile guvernului, condus de Ruud 
Lubbers, pentru anul viitor. S-a 
subliniat că, pe plan economic, ac
centul trebuie pus pe îmbunătă-

CONGRES. Președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid. a anunțat că lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
al Partidului Frontul de Eliberare 
Națională — de guvernămînt — vor 
avea loc la începutul lunii decem
brie. acest an, informează agenția 
A.P.S. J

CARACAS 21 (Agerpres). — La 
Caracas s-au încheiat dezbaterile in 
cadrul celei de-a XIV-a sesiuni mi
nisteriale a Consiliului Latino-Ame
rican . — organul suprem al Siste
mului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.) — informează agențiile
Prensa Latina și I.P.S. Reprezen
tanții celor 26 de țări membre au 
analizat o tematică amplă, care a 
inclus problema datoriei externe, 
dezvoltarea schimburilor comerciale, 
industrializarea și relațiile cu terțe 
state. Secretariatul permanent al 
S.E.L.A. a primit mandatul de a 
pregăti organizarea, în 1989, a unei 
conferințe regionale asupra datoriei 
externe, în apărarea drepturi
lor legitime ale țărilor Americii 
Latine și Caraibilor. De asemenea, 
aceluiași organism i-a fost în
credințat mandatul de a stabili me
canismele unui dialog economic al 
statelor regiunii cu S.U.A. privind 
problema datoriei externe, protec- 
ționismul, nivelul ridicat al dobin- 
zilor ș.a.

Consiliul Latino-American a a- 
probat o serie de documente refe
ritoare la situația economică a ță
rilor latino-americane și caraibiene 
în contextul economiei mondiale, la 
legătura existentă între datoria ex
ternă și comerț, precum și la o nouă 
abordare a cooperării tehnice între 
țările în curs de dezvoltare.

SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager
pres). — în raportul anual al Co
misiei Economice a O.N.U. pen
tru America Latină și Caraibi 
(C.E.P.A.L.), dat publicității la San
tiago de Chile, se subliniază că o 
Serie de state din regiune sînt con
fruntate cu grave probleme de or
din economic, reflectate in crește
rea fără precedent a inflației.

Astfel, se arată în raportul amin
tit. Peru a acumulat in ultimele 12 
luni o inflație de ordinul a 355 la 
sută, cea mai înaltă rată din isto
ria acestei țări. Ecuadorul, la rin- 
dul său. a înregistrat în aceeași pe
rioadă o creștere a inflației de 63 
la sută, de asemenea cea mai ri
dicată rată inflaționistă din istoria 
republicii. Economia mexicană, ara
tă în continuare raportul C.E.P.A.L., 
a fost afectată în primele luni ale 
acestui an de „reducerea cererii pe 
piața petrolului și sporirea poverii 
serviciului datoriei externe, datorită 
creșterii dobînzilor".

După ce se referă la situația e- 
conomică a altor state din regiune, 
raportul C.E.P.A.L. apreciază că, in 
pofida măsurilor adoptate, țările la
tino-americane și caraibiene nu au 
putut compensa efectele negative 
ale creșterii serviciului datoriei lor 
externe cauzată de sporirea consi
derabilă a dobînzilor.

Negocierile 
în problema 

cipriotă
NICOSIA 21 (Agerpres). — La Ni

cosia au avut loc, miercuri, două 
runde de negocieri intre președin
tele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, 
și liderul comunității ciprioților 
turci, Rauf Denktaș, consacrate e- 
xaminării modalităților de soluțio
nare politică a situației din insulă, 
întrevederile s-au desfășurat în 
prezența lui Oscar Camlllon, repre
zentant special al secretarului ge
neral al O.N.U. in Cipru.

S-a convenit ca următoarea run
dă de negocieri să aibă loc în cursul 
săptăminii viitoare.

Conferința ministerială 
a UNESCO pentru Europa
PARIS 21 (Agerpres). — La Paris 

au început, miercuri, lucrările celei 
de-a patra conferințe ministeriale a 
UNESCO pentru Europa. Participă 
miniștri pentru problemele educației 
din Europa, Canada și Israel, aces
tea din urmă fiind raliate la grupul 
european al UNESCO.

Participanții Ia conferință dezbat 
situația invățămintului pe continent, 
posibilitățile de intensificare a coo
perării în acest domeniu, alte aspec
te legate de dezvoltarea acestui sec
tor, informează agenția Efe.

Conferința a fost deschisă de di
rectorul general al UNESCO, Fede
rico Mayor Zaragoza.

In sprijinul relansării eforturilor de pace 
in America Centrală

CARACAS 21 (Agerpres). — In- 
tr-o declarație făcută la Caracas, mi
nistrul nicaraguan al relațiilor ex
terne. Miguel d’Escoto, a subliniat 
necesitatea ca „Grupul de la Cony 
tadora" și „Grupul de Sprijin" să 
reia acțiunile în favoarea instaură
rii păcii in America Centrală — in
formează agenția Efe. Războiul a 
însemnat pentru Nicaragua, in ul
timii opt ani. pierderi economice in 
valoare de 12 miliarde de dolari, a 
spus el.

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
Candidatul la funcția supremă în 
stat al partidului Uniunea Civică Ra
dicală din Argentina, de guvernă- 
mint, Eduardo Angolez, a declarat 
că in cazul în care va ieși învingă
tor in alegerile de anul viitor va 
promova o politică externă indepen
dentă și va sprijini eforturile de in
staurare a păcii în America Centrală 
— informează agenția Prensa Lati
na.

ORIENTUL MIJLOCIU
Barierele protecționiste afectează economiile 

tuturor statelor lumii
Reuniunea miniștrilor de finanțe din țările Commonwealth-ului
NICOSIA 21 (Agerpres). — In ca

pitala Ciprului s-au deschis lucră
rile reuniunii miniștrilor de finanțe 
din țările membre ale Common
wealth-ului.

In discursul inaugural, președin
tele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, 
a lansat un apel la dezvoltarea co
operării în diverse domenii între ță
rile mețnbre ale organizației. Vor
bitorul â subliniat că reuniunea se 
desfășoară într-un moment în care 
decalajul dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare este tot

mai accentuat și a calificat povara 
datoriei externe drept o cauză prin
cipală a subdezvoltării. Pentru re
ducerea acesteia, Ghiorghios Vassi
liou a propus crearea unui fond ob
ținut din reducerea cheltuielilor mi
litare, măsuri concrete și practice de 
cooperare internațională, în spiritul 
responsabilității colective, precum și 
înlăturarea barierelor protecționiste 
în comerțul mondial, precizînd că a- 
cestea constituie o amenințare gra
vă pentru economiile tuturor țări
lor lumii.

Contacte diplomatice
DAMASC 21 (Agerpres). — La 

Damasc au avut loc convorbiri între 
președintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
și președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, care a vizitat capitala si
riană.

Au avut Ioc consultări privind ul
timele evoluții din Liban.

CAIRO 21 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a 
primit pe vicepremierul Emiratelor 
Arabe Unite, Hamdan Mohamed Al 
Nahayyan, aflat în vizită la Cairo, 
informează agenția M.E.N.A.

BAGDAD 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein, 
l-a primit pe primul-ministru tuni

sian, Hedi Baccouche, aflat în vizită 
la Bagdad. El a remis șefului statu
lui irakian un mesaj din partea pre
ședintelui Tunisiei. Zine El Abidine 
Ben Aii, cu privire la ultimele evo
luții din regiune și aspecte ale rela
țiilor bilaterale.

RIAD 21 (Agerpres). — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe din 
Bahrein, Mubarak Al Khalifa, aflat 
în vizită în orașul saudit Jeddah. 
Acesta a remis suveranului saudit 
un mesaj din partea șeiculul Issa 
Bin Salman Al Khalifa, emirul Bah- 
reinului, cu privire la ultimele evo
luții din regiune și la o serie de pro
bleme de interes reciproc, informea
ză agenția M.E.N.A.
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