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VALORIFICAREA POTENȚIALULUI PRODUCTIV
CU MAXIMA RĂSPUNDERE MUNCITOREASCA

Izvorită din concepția revoluțio
nară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
politica economică a partidului și 
statului nostru a urmărit consecvent 
creșterea rapidă a forței productive 
a națiunii — singura cale viabilă 
pentru ridicarea nivelului de trai. 
Sprijinindu-se pe o rată înaltă a 
acumulării — circa o treime din ve
nitul național, in întreaga perioadă 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului — economia națională a 
primit un aflux masiv și in conti
nuă amplificare de fonduri fixe:; 42 
miliarde lei in 1965, 74 miliarde Iei 
în 1970, 174 miliarde lei in 1980, 211 
miliarde lei în 1985, 225 miliarde lei 
in 1987. Ca urmare, volumul total al 
fondurilor fixe a ajuns in prezent 
Ia impresionanta valoare de peste 
3 200 miliarde lei. de șapte ori mai 
mare decit in 1965.

Referindu-se la aceste aspecte, 
secretarul general al partidului ară
ta in expunerea din 29 aprilie a.c. : 
„Creșterea continuă a bogăției na
ționale, in primul rind a fondurilor 
fixe, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii avansate, re
partizarea echitabilă a venitului na
țional reprezintă singura cale pen
tru ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, pen
tru ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
popor, pentru întărirea independen
ței și suveranității României".

îndeplinirea în condiții optime ; 
obiectivelor politicii economice ; 
partidului, a sarcinilor cuprin 
se în planurile cincinale 
nuale impune valorificarea 
mai eficientă a . potențialului 
ductiv creat. Această cerință 
cu atit mai actuală cu cit realitatea 
impune atenției faptul că, in ultime
le cincinale, s-a înregistrat o crește
re mai ră'pfdă a înzestrării cu fon
duri fixe decit .a producției realiza- .
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te. Importanța stopării acestei ten
dințe, in contextul accentuării facto
rilor intensivi ai dezvoltării econo
miei, este cu toată claritatea pusă 
in lumină de un calcul simplu, aflat 
la indemîna oricărui conducător de 
unitate : creșterea suplimentară a 
producției-marfă cu numai 50 Iei la 
1 000 lei fonduri fixe ar acoperi în
tregul spor de producție industrială 
a tării din acest an, fără a mai fi 
nevoie de un singur leu investit. 
Deci, gospodărirea mai bună a pa
trimoniului existent poate degreva 
un important volum de investiții, o- 
ferind posibilitatea valorificării re
surselor respective pentru dezvolta
rea cu prioritate a unor ramuri și 
domenii de activitate de virf.

Cerința utilizării eficiente a fon
durilor fixe trebuie să înceapă chiar 
de la decizia de a se investi in dez
voltarea unei unități ori a unei, ra
muri economice. Factorii de condu
cere din întreprinderi, centrale și 
ministere au datoria de a analiza te
meinic, pornind de la informații clar 
structurate, utilitatea reală a noii 
capacități în lanțul productiv, măsu
ra in care aceasta valorifică supe
rior resursele materiale și de muncă, 
urmărind realizarea unui spor ma
xim de producție și de productivita
te pentru fiecare leu investit, in 
condițiile folosirii depline a capaci
tăților de producție deja construite.

în utilizarea capacităților de pro
ducție, mari posibilități de acțiune 
au intreprinderile si centralele ale 
căror răspunderi sint, de altfel, pre
cizate clar în Legea privind statutul 
juridic al unităților socialiste pe 
baza principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare.

Așa' cum este firesc, întreprinderi
le au fost dotate cu mașini-unelte 
de mare' randament și înalta preci
zie ,de prelucrare,, echipamente cu

eomandă-program, linii tehnologice 
automate, in pas cu cerințele unei 
economii competitive. Numai că, 
uneori, pe noile utilaje se realizează 
aceleași vechi produse sau unele 
prea puțin modernizate, cu consu
muri materiale mari și eficiență 
scăzută. Or, una din principalele 
cauze pentru care producția a cres
cut mai încet decît înzestrarea cu 
fonduri fixe constă în aceea că efor
turile pentru înnoirea potențialului 
productiv nu au fost însoțite de mo
dernizarea, în același ritm, a produ
selor. Ceea ce înseamnă, in ultimă 
analiză, că, uneori, capacitatea de 
producție este subutilizată, cu . efec
te negative asupra costurilor — prin 
creșterea nejustificată a ponderii 
amortizării — și asupra eficienței de 
ansamblu a activității. De aceea, în 
spiritul prevederilor mecanismului 
economico-financiar bazat pe auto- 
conducere și .autogestiune, fiecare 
colectiv de oameni ai muncii tre
buie să-și îndrepte atenția spre o 
valorificare cit mai bună a poten
țialului productiv.

Numeroase sint posibilitățile în 
această privință. Un cadru deosebit 
este oferit de programele de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a proceselor de producție; prin analiza 
critică a realizărilor de pină in pre
zent și valorificarea capacității ctea- 
tive a oamenilor muncii se pot obține, 
practic. în fiecare unitate economică 
rezultate deosebite, asa cum. de alt
fel. se petrec lucrurile în tot mai 
multe întreprinderi din toate ramu
rile economiei naționale. Iată numai 
cîteva exemple :
• în orima formă a programului 

de modernizare propus, o unitate 
din Centrala industrială de echipa
mente pentru automatizare a prevă
zut realizarea unor investiții pentru 
creșterea capacității de producție Ia 
un produs ■ mult solicitat pe piața

externă. Analizînd însă cu spirit cri
tic situația existentă, colectivul a 
constatat că același efect poate ti 
obținut numai prin reorganizarea fa
bricației, prin eliminarea circulației 
încrucișate a semifabricatelor pe 
flux. Așadar, întregul spor de pro
ducție s-a realizat in exclusivitate 
prin măsuri cu caracter intensiv : 
valorificarea mai bună a utilajelor, 
creșterea productivității muncii; iar 
roadele acestui mod de a rezolva pro
blema au fost culese atit de unitatea 
în cauză — prin reducerea simțitoa
re a costului pe unitatea de produs 
— cit și de economie, in ansamblul 
ei, deoarece a fost eliminat 
nou efort investiți onal 
terea producției.
• Există în general opinia că 

procesele de producție 
nuu — în care materia primă intră 
intr-un circuit inchis din care rezul
tă produsul finit — ar fi puține posi
bilități de sporire a eficienței activi
tății. Aici, cele mai importante mă
suri de perfecționare vizează stăni- 
nirea permanentă și in toate fazele 
a parametrilor de desfășurare a fa
bricației, pentru optimizarea lor. U- 
neori insă, colectivele de oameni ai 
muncii descoperă și alte forme — să 
le numim „neconvenționale" — de 
creștere a producției. Astfel, intr-o 
unitate metalurgică, prin prelucrarea 
simplă, nepretențioasă a unui sub
produs, s-au realizat încasări supli
mentare de ordinul milioanelor de 
lei, concomitent cu satisfacerea unei 
cereri sociale.

• O întreprindere producătoare 
de piese și subansamble auto a rea
lizat prin autodotate o linie auto
mată de acoperiri electrochimie^. Pe 
această cale, dintr-o singură „lovi-

orice
pentru creș-

în
de tip conti-

_________ Eugen RADULESCU
(Continuare în pag. a !I-a)
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SEMĂNATUL CU SARCINILE DE PLAN

în ritmul și la termenele
stabilite, în condiții

de cea mai bună calitate!
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STADIUL ÎNjirM’NȚĂRILOR DE TOAMNĂ - total culturi - 
furnizate de Ministerul Agriculturii)seara zilei da 25 septembrie. (Date

Potrivit datelor 
Agriculturii, pină 
tembrie au fost 
culturi de toamnă 27 la sută din supra
fețele prevăzute. Proportional cu preve
derile din plan, cele mai mari suprafețe 
au fost insămințate in județele Bacău, 
Botoșani, Suceava, Bistrița-Năsăud. Vas
lui, Neamț, Mureș, Brăila și Gorj. Nu pes
te tot s-a acționat insă corespunzător pen
tru folosirea la întreaga capacitate a trac
toarelor și a timpului bun de lucru. 
Ca urmare, in ultimele trei zile in iude- 
tele Cluj, Caraș-Severin și Hunedoara 
vitezele zilnice prevăzute nu au fost rea
lizate decit in proporție redusă.

Condițiile climatice favorabile din luna 
septembrie — a plouat in cea mai mare 
parte a tării — permit ca solul să fie pre
gătit. mai ușor, iar la semănat să rezulte 
lucrări de bună calitate. Important este 
ca in toate unitățile agricole, in toate ju
dețele să fie folosite intens mijloacele 
mecanice in vederea sporirii vitezelor de 
lucru si încheierii semănatului la terme
nele prevăzute. Front de lucru, teren arat 
in vederea semănatului, există : la această 
dată sint efectuate arături pe 2 460 850

furnizate de Ministerul 
in seara zilei de 25 sep- 
insămîntate cu diferite

hectare, din care doar 924 000 hectare au 
fost insămințate.

Creșterea vitezelor de lucru la semănat 
trebuie să fie insotită de măsuri cores
punzătoare menite să asigure efectuarea 
unor lucrări de cea mai bună calitate. 
Aceasta obligă specialiștii și cadrele de 
conducere din unitățile agricole si din ca
drul ' organelor de specialitate să se afle 
permanent in cimp. alături de mecaniza
tori. să le acorde un sprijin efectiv in or
ganizarea muncii și aprovizionare, asis
tentă tehnică necesară pentru efectuarea 
unor lucrări de cea mai bună calitate la 
pregătirea terenului și semănat.

Organele de partid și agricole, consiliile 
populare si conducerile unităților agricole 
au datoria să acționeze energic, hotărît 
pentru buna organizare a muncii si folo
sirea intensă a tractoarelor si semănă
torilor. Trebuie acționat in asa fel incit 
griul și celelalte culturi de toamnă să fie 
insămințate la termenele stabilite, res- 
pectindu-se întocmai normele de calitate, 
condiție de cea mai mare Însemnătate 
pentru realizarea de recolte mari în anul 
viitor.

In pagina a 2-a, relatări despre lucrăriie de 
însămînjări din județele Maramureș, Bistrița- 
Năsăud și Cluj.

DEPĂȘITE

fel aprovi- 
centralelor 

cerințe ale 
subordinea

Oamenii muncii din bazinele carbonifere ale tării ac
ționează cu stăruință pentru realizarea integrală a pro
ducției fizice planificate, asigurînd in acest 
zionarea. corespunzătoare cu combustibil a 
termoelectrice, precum și satisfacerea altor 
economiei naționale. Astfel, in unitățile din
Combinatului minier Ploiești au fost extrase și livrate 
suplimentar, in perioada care a trecut din acest an, cir
ca 115 000 tone cărbune energetic, la obținerea acestui 
succes contribuind îndeosebi intreprinderile de profil din 
Căpeni, Voivozi, Cimpulung și Sălaj. De asemenea, mi
nerii de la întreprinderea Pinoasa. din bazinul carbo
nifer Rovinari, au depășit sarcinile de plan la zi cu 
aproape 24 000 tone cărbune, cel de la întreprinderea 
minieră Lonea au majorat la 22 000 tone cantitatea de 
cărbune extrasă suplimentar, iar in unitățile din raza de 
activitate a Combinatului minier Banat a fost extrasă 
și pusă la dispoziția beneficiarilor, peste prevederile de 
plan ale perioadei care a trecut din acest an, peste 80 000 
tone huilă. (Agerpres)

Ne aflăm intr-un loc 
unde, de 120 de ore. se de
rulează un examen tehnic 
complex și. cu toate 
acestea, „candidatul" nu dă 
semne de oboseală. Nici 
măcar acum. în al t20-lea 
ceas. încercăm să aflăm cu 
cîteva clipe mai devreme...

L—Zece cu . felicitări. A 
mers... ceas .! — lie asigură 
inginerul Alexandru Braia, 
sef de 
toarele 
bazinul 
ților.

Și. reflex, iși consultă ia
răși ceasul! Totul este’nor
mal.

Ceasul a făcut parte, pină 
in ultima secundă, din ar
senalul tehnic al celor care, 
aici. în cariera Husnicioara. 
au supus probelor de func
ționare ultima achiziție, un 
nou excavator gigant din 
seria excavatoarelor cu ro
tor realizate de industria 
românească pentru minerii 
„la zi" din carierele de 
cărbune. Este al patrulea 
excavator gigant ce intră in 
dotarea minerilor din bazi
nul Mehedinți — cel mai 
tinăr bazin minier — locul 
unde, cu puțini ani în urmă, 
si-a făcut apariția primul 
excavator românesc de acest 
tip. ERc 1 400. un utilaj de 
mare complexitate 
iată, se zărește 
de cărbune ca 
navă ancorată 
carierei.

— Comoaratia

brigadă la excava- 
gigant CU rotor din 
minier al Mehedin-

că nava este gata să în
frunte oceanele și mările 
sau, in cazul de fată, ză- 
cămîntul de cărbune pe 
care-1 are de traversat.

Mai aflăm că si celelalte 
excavatoare au fost mon
tate tot de oamenii maistru
lui Petruțescu. la cariera 
Husnicioara. îndeosebi de 
echipele conduse 
stantin Lungu si 
De la primul si

de' Con
lon Vilcu. 
pină la

în 
o 
în

si care, 
frontul 
insolită 
spațiul

___ o navă 
e foarte nimerită pentru noi, 
ne soune maistrul Gheor- 
ghe Petruțescu. șeful plat
formei de montaj. Și eu. si 
multi dintre cei ce lucrăm 
acum în minerit am fost 
navaliști. Am construit va
poare la Șantierul naval 
din Drobeta-Turnu Seve
rin, iar acum montăm ex
cavatoare gigant.

— Vi se pare greu ?
— Ușor nu e nicăieri. Si 

la nave, ca si aici, dificul
tățile inerente care apar pe 
du-ata montajului fac să 
pară si mai frumoasă o cli
pă ca aceasta, in care vezi

cu
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ALBA IULIA : însemnele noului pe locuri încărcate de istorie
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCAR

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

înnoirile edilitar-urbanistice ale localităților
în pas cu dezvoltarea economică, socială a țării

Una dintre ideile de o deosebită 
însemnătate cuprinse in Tezele din 
aprilie pentru plenara C.C. al P.C.R. 
o constituie strinsa legătură dialec
tică dintre dezvoltarea economico- 
socială a patriei și Înnoirile edilitar- 
urbanistice ale localităților, in pro
cesul de edificare a societății socia
liste multilateral-dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. 
Este o realitate indiscutabilă că în 
anii construcției socialiste, cu deose
bire după Congresul al’ IX-lea al 
partidului, România a înregistrat un 
uriaș salt in dezvoltarea sa economi
co-socială. Ritmurile înalte ale dez
voltării economice, politica de repar
tizare armonioasă a forțelor de pro
ducție in toate zonele și județele ță
rii, sutele de platforme șl obiective 
industriale noi au impulsionat și asi
gurat in același timp dezvoltarea edi- 
litar-urbanistică a localităților țării. 

rbe fapt, realitățile României socia
liste au demonstrat și demonstrează 
cu prisosință că toate măsurile luate 
de partidul nostru pentru ridicarea .
.conțiiiuă a .nivelului de traLmațg£iițl„... „.cage în'Trecuf 

—și spiritual al întregului popor 
dezvoltarea și modernizarea localită
ților, ritmul construcțiilor de locuin
țe, al edificiilor social-culturale și 
edilitare fiind o componentă impor
tantă a nivelului de trai — au fost 
și sint in continuare posibile numai 
ca urmare a puternicei dezvoltări a 
bazei tehnico-materiale a societății. 
Pentru că, in ultimă instanță, plat
formele industriale, marile obiective 
economice, tot ceea ce se edifică in 
țara noastră prin efortul eroic, unit 
al întregii națiuni au fost și sint 
menite tocmai să asigure creșterea 
permanentă a bunăstării oamenilor 
muncii, a întregului popor.

O ilustrare concludentă a acestui 
adevăr o constituie și județul Alba, 
care, in anii ce au trecut de la isto
ricul Congres al IX-lea, a cunoscut 
o ascensiune economico-socială fără 
precedent in multiseculara istorie, a 
patriei. Din anul 1965 pină in pre
zent, statul nostru a acordat jude
țului Alba fonduri de investiții în 
valoare de peste 50 miliarde ’ lei, 
ceea ce a determinat creșterea pro
ducției industriale intr-un ritm 
anual de circa 9 la sută. In această 
perioadă, in județ au fost construite 
și puse in funcțiune numeroase o- 
biective economice și platforme in
dustriale, iar unități!^ vechi au fost 
radical modernizate. Caracterul

profund științific, care a guvernat 
acest impetuos proces al dezvoltării, 
se evidențiază și în îmbinarea ar
monioasă a punerii in valoare a re
surselor de materii prime din județ, 
cu ramurile industriei de virf. Ast
fel, dacă industriei extractive de 
minereuri neferoase i s-au alocat 
26 la sută din totalul investițiilor, 
construcțiile de mașini au beneficiat 
de 23 la sută, iar hidroenergetica de 
18 la sută. Astăzi, județul Alba rea
lizează în numai 4 zile întreaga pro
ducție industrială obținută in anul 
1948.

Această dezvoltare impetuoasă a 
fost însoțită de structurale prefaceri 
sociale. Numai in cei 20 de ani. ciți 
au trecut de la reorganizarea terito- 
rial-administrativă a țării, numărul 
personalului muncitor din Alba a- 
proape s-a dublat, ajungînd la 
145 000 de oameni, față de 74 000 in 
1968, ceea ce înseamnă că aproape o 
treime din populația județului este 
cuprinsă in activitatea productivă. 
Mulți loguitorî și;au însușit prpfesii 

,_ 22”" f ' constituiau rarități
sau*  lipseau in .județ.; constructori de 
mașini, preparatori de minereuri cu
priferă. electrotehniCieni, filatori de 
bumbac etc. Apariția și dezvoltarea 
rapidă a industriei a atras spre 
orașe numeroși locuitori ai satelor, 
unde forța de muncă fie prisosea, 
fie era incomplet folosită. Astfel, 
populația urbană din județ a înre
gistrat creșteri considerabile. De 
exemplu, in Alba Iulia, localitatea de 
reședință a județului, numărul lo
cuitorilor a crescut de la. 22 000 in 
1968 la 70 000 anul acesta. Creșteri 
importante ale numărului de locui
tori au cunoscut și celelalte opt 
orașe existente în județ.

Așa cum este firesc, amplul pro
ces de transformări economico-so- 
ciale a determinat profunde mutații 
in munca și viața locuitorilor. în ul
timele două decenii, in localitățile 
județului, cu preponderentă în cele 
urbane, au fost ridicate blocuri de 
locuințe cu 39 000 apartamente mo
derne, iar la sate s-au construit pes
te 13 500 case noi, cu confort apro
piat de îel orășenesc, precum și nu
meroase edificii social-culturale : 
școli, spitale, case de cultură și că
mine culturale, magazine comerciale 
etc.

O expresie concludentă a rodniciei 
politicii de dezvoltare armonioasă a 
tuturor zonelor țării o constituie as-

pe plan eco- 
a unor loca- 
tirguri acum

censiunea vertiginoasă 
nomic și social-edilitar 
lități din județ, foste 
două decenii, azi — înfloritoare cen
tre economice și culturale. în zona 
Munților Apuseni, unde pină nu de 
mult străvechiul cintec „A plecat 
moțul prin țeară...“ nu era o meta
foră, ci o realitate deloc îmbucu
rătoare, se află în prezent centre 
economice puternice, unde lucrează 
și trăiesc nu numai „moți", ci și oa
meni din alte părți ale țării. Astăzi, 
așezări in trecut umile din această 
zonă iși au o importanță bine defi
nită pe harta economico-socială a 
județului, a țării : Roșia Poieni — 
cel mai mare combinat cuprifer din 
țară ; Zlatna — una din marile uzi
ne de cupru ; Abrud — filatura de 
bumbac . Cimpeni — întreprinderea 
de tricotaje ; Baia de Arieș — între
prinderea de confecții...

Condiții de muncă noi, condiții de 
viață pe măsură. în această zonă au 
fost construite pentru moți, care nu 
.mai pleacă prin „țeară" să-și caute 
locuri dc muncă, peste 2 500 de apar
tamente, 44 săli noi de clasă, 3 creșe 
și 3 grădinițe cu peste 1 000 de 
locuri, un spital cu 250 paturi. 5 in
ternate școlare cu 600 locuri, un nou 
și modern hotel etc. Zona „Tării mo
ților" constituie azi un grăitor exem
plu al caracterului 
politicii partidului 
tuează în centrul întregii sale activi
tăți omul, bunăstarea lui materială 
și spirituală. Ea demonstrează, tot
odată. strinsa legătură dialectică în
tre dezvoltarea economico-socială 
și înnoirile edilitar-urbanistice in 
toate localitățile, modernizarea aces
tora.

în anii edificării socialiste, mai 
ales in perioada pe care întregul 
popor o denumește cu mindrie 
„Epoca Nicolae Ceaușescu",.' mari 
prefaceri a cunoscut și agricultura 
județului, care s-a transformat din- 
tr-o simplă „ocupație" intr-o profe
sie care cere din ce în ce mai mul
te cunoștințe. Este suficient să ară
tăm că numărul de tractoare a spo
rit in ultimii 20 de ani de la 823 la

Aure! DUCA 
prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv 
al Consiliului popular 
județean Alba

înalt uman al 
nostru care si-

(Continuare in pag. a IlS-a)

a subinginerului Mi-cintă
hai Gologan, reprezentantul 
Centralei industriale de 
material rulant si utilaj mi
nier Timișoara, detașat aici 
pentru a asigura asistenta 
tehnică din partea furnizo
rului general și care, pri
mul. răspunde de calitatea 
utilajului. $i noul excava
tor. și realizatorii săi. și 
montorii s-au dovedit de 
nota 10.

aplicat aici, in premieră in 
tara noast-ă. o teh.ulog’e 
nouă, glndită si materiali
zată de specialiștii T ostu
lui antrepriză de montaje 
miniere din București — ne 
explică inginerul Nicolae 
Alcman, șeful serviciului 
investiții. Este vorba de o 
tehnologie care permite 
exploatarea ză-ămîntului 

„aflat sub nivelul hidrosta
tic : practic, este vorba de

• reportaje • însemnări •

Deschizători de drumuri
în spațiul cărbunelui

prin lucrarea aceasta se 
deschide nu numai o nouă 
mină de cărbune, ci o etapă 
nouă in minerit : o etapă 
în care zăcămintele ce pă
reau extrem de greu, dacă 
nu cumva imposibil de ex
ploatat și care, reprezintă 
mai bine de jumătate din 
rezervele existente, devin, 
prin efort de gindire. acce
sibile. Experiența de la Ze
gujani. adusă, iată, cu 
succes la „ora cărbunelui", 
înseamnă nu numai canti
tăți de cărbune in plus, ci 
o demonstrație a capacității 
de mobilizare a specialiști
lor noștri. înseamnă răs
punsul prin fapte la vi
branta chemare „Tării cit 
mai mult cărbune 1"

....Noroc bun !“ — salută 
firesc, minerește, cei patru 
mineri, primii mineri ce in
tră în noua mină de la Ze
gujani. Și constructorii 
planurilor înclinate le răs
pund. la fel de firesc, cu 
această formulă care, pină 
azi. aici, nu s-a mai rostit.

BUCUREȘTI

| • v •Livrări
suplimentare 

la export

acesta, ultimul, cel care 
tocmai încheia probele sta
tice. utilajele respective 
poartă in construcția lor si 
multe semne ale priceperii 
și ingeniozității acestor oa
meni, constructorii excava
torului preluind. in perma
nent dialog cu beneficiarul, 
sugestii în măsură să îm
bunătățească. să tacă mai 
fiabilă, de la un an la 
altul. această autentică 
uzină pentru care tinărul 
bazin minier din Mehedinți 
a servit drept 
încercare. Iar 
aici, conduși 
Petruțescu si 
Constantin Balica. șeful de 
brigadă, primii care au pus 
în mișcare acești uriași, se 
consideră astfel, pe drept 
cuvint. părtași la această 
realizare de prestigiu a teh
nicii românești, destinată 
minerilor din carierele de 
lignit.

— O realizare lăudabilă 
— vine caracterizarea suc-

rampă de 
montorii de 
de maistrul 
subinginerul

Zegujani...
Cei patru se apropie cu 

pas măsurat, trec de grupul 
sudorilor ce lucrează la su
prafață. aproape de intrarea 
in mină, se îndreaptă spre 
adîncul pe care au misiu
nea să-.l aducă, sub formă 
de cărbune, la lumină. Sint 
primii mineri sosiți anume 
de la mina de cupru din 
Baia de Aramă pentru a 
continua munca 
de constructori. In 
venit 12 mineri și 
în trei schimburi, 
tru pe schimb. Ei 
ce pregătesc deschiderile 
de galerii: se lucrează deja 
in cărbune : primele can
tități de lignit au fost ex
trase chiar de 
în devans. in 
gustului 23.

— Se. naște, 
nouă mină 
discuția cu gazdele noastre.

— Da. și anume o mină 
cu specific aparte : s-a

inceputâ 
total au 
lucrează 
cite pa- 
sînt cei

constructori. 
preziua Au-

așadar, o 
înfiripăm

cărbunele aflat sub așa-nu- 
mitele nisipuri acvifere. ni
sipuri îmbibate cu apă. 
Aceste zăcăminte de cărbu
ne păreau condamnate să 
zacă acolo. în adine, tehno
logia clasică nepermițînd 
exploatarea lor. Proiectan- 
ții au propus o soluție ex
trem de ingenioasă, potrivit 
căreia accesul la zăcămint 
se asigură prin intermediul 
unor planuri înclinate: un 
fel de galerii magistrale 
săpate in plan înclinat și 
căptușite, ca la metrou,, cu 
pereți mulați, ce stopează 
„invazia" borchișului.

Am mers, ca oe bulevard, 
pină în fața frontului de 
cărbune — locul de unde 
urma să Înceapă munca ce
lor doisprezece mineri des
chizători de drumuri. Ne-a 
însoțit dirigintele de șan
tier. tehnicianul principal 
Aurel Fluierasu. de la care 
aveam să aflăm ceea ce 
mai tîrziu specialiștii ne-au 
confirmat, si anume că

Drumurile de cărbune din’ 
adîncuri. drumurile cărbu
nelui din cariere, drumuri
le sterilului, drumurile oa
menilor... Peisajul mineresc 
al Mehedinților este brăz
dat de tot soiul de dru
muri. fiecare drum avind 
importanta lui.- semnifica
ția lui. Sint drumuri ma
gistrale și sint poteci încă 
nebătătorite, sint căi de 
acces si căi de retragere, 
sint drumuri care merg 
singure, purtind povara de 
preț extrasă din adîncuri 
— benzile ce străbat neo
bosite kilometri in sir. Min
tea scormonitoare a pro
prietarilor acestor insolite 
„șosele" nu le-a lăsat nici 
pe ele să meargă de canul 
lor. Astfel, specialiștii din 
cadrul brigăzii de transport 
lignit au căutat si au iden
tificat soluții menite să

Anica FLORESCU 
Vircji’iu TĂTARU

(Continuare în pag. a XII-a)

Realizarea in cele mai bune 
condiții a producției destinate 
exportului și onorarea exem
plară a contractelor încheiate 
cu partenerii de peste hotare 
constituie obiective majore ale 
activității colectivelor de muncă 
din Capitală. Astfel, la între
prinderea „Danubiana", acțio- 
nindu-se susținut pentru per
fecționarea continuă a tehnolo
giilor de fabricație și ridicarea 
parametrilor calitativi ai pro
duselor la nivelul exigențelor 
pieței externe, a fost obținută, 
in perioada care a trecut din 
acest an. o depășire a sarci
nilor de plan la export cu 64,9 
milioane lei. Un alt colectiv 
muncitoresc bucureștean, cel al 
întreprinderii de mase plastice, 
a livrat beneficiarilor externi, 
în aceeași perioadă, o producție- 
marfă suplimentară in valoare 
de 37,6 milioane lei, iar cel al 
Combinatului de articole teh
nice din cauciuc Jilava, de 8,5 
milioane lei. La rindul lor, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
de la întreprinderea „Metalo- 
globus", desfășurind o amplă 
activitate pentru diversificarea 
și modernizarea gamei de pro
duse, au inscris in cronica între
cerii socialiste un spor la ex
port în valoare de 9.7 milioane 
lei, cei de la întreprinderea 
„Timpuri Noi" de 4.6 milioane 
lei, iar cei de la întreprinderea 
de ventilatoare de aproape 3 
milioane lei. (Agerpres)

i
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SEMĂNA TUL—în rițmid ș[ la termenele stabilite, 

în condiții de cea mai bună calitate!
Producții mai mari de substanțe minerale utile 

prin extinderea tehnologiilor avansate
Investigațiile întreprinse in unități agricole din județe situate in 

zona a doua agricolă și-au propus să surprindă la fața locului modul 
in care se acționează, măsurile ce au fost întreprinse și care trebuie 
luate operativ pentru ca însămințarea cerealelor de toamnă să se în
cheie pretutindeni în limitele perioodelor optime stabilite. După cum 
este cunoscut, în județele din zona a doua agricolă, este de 
cea mai mare însemnătate pentru obținerea de producții mari în anul 
viitor ca însămințarea cerealelor păioase să se efectueze în totalitate, 
pe toate suprafețele planificate, pină la dota de întți octombrie. Pu
blicăm în continuare citeva concluzii prilejuite de modul concret de 
desfășurare a lucrărilor în județele : Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj.

mănat nu depășește 50 la sută față 
de cea stabilită. Aspectul denotă, pe 
de o parte, că eliberarea terenurilor 
de culturile de toamnă tirzii nu se 
desfășoară corespunzător și, pe de 
altă parte, că unii specialiști nu pro
gramează corect activitatea. în spe
cial la arat și pregătitul terenului, 
pierzindu-se mult timp pină cînd 
utilajele ajung la locurile de lucru.

Fără îndoială, in această perioadă 
volumul activităților este foarte

mare. Trebuie urgentate culesul 
fructelor și al legumelor, al carto
filor. porumbului și sfeclei de za
hăr, transportul și depozitarea fura
jelor. Totul trebuie făcut repede și 
bine. Dar cu atit mai mult este ne
voie de o temeinică organizare a 
muncii și o judicioasă repartizare a 
forțelor, incit și semănatul, și strin- 
gerea roadelor toamnei să fie fina
lizate cit mai grabnic, la termenele 
stabilite.

Normele agrotehnice trebuie 
respectate peste tot!

Prioritate absolută: crearea 
frontului de lucru pentru

semănat
Lucrătorii din agricultura județului 

MARAMUREȘ acționează cu fermi
tate pentru efectuarea la cote su
perioare de calitate a semănatului 
cerealelor păioase. Iată, concret, cum 
se acționează in această direcție. Tn 
cadrul unei instruiri urmate de apli
cație practică, organizată de direcția 
agricolă județeană la începutul cam
paniei de semănat, la care au parti
cipat specialiști din unitățile agrico
le. au fost luate o serie de măsuri 
tocmai pentru a spori viteza zilnică 
Si calitatea lucrărilor. Iată citeva din 
ele. O primă măsură se referă la 
recoltarea grabnică a culturilor pre
mergătoare. eliberarea terenului și 
pregătirea lui pentru semănat. Ast
fel. s-a reușit ca pină la această 
dată mai bine de două treimi din 
suprafața destinată insămințărilor să 
fie pregătită pentru semănat. De ase
menea. o atenție sporită se acordă 
utilizării rationale a carburanților. 
Aceste măsuri au dus la mărirea vi
tezei zilnice de lucru. în ceea ce 
privește calitatea, nu se admite nici 
un rabat. Semănatul se face numai 
in prezenta specialiștilor, respec
ți ndu-se cu rigoare toate verigile 
tehnologice pe parcursul efectuării 
lucrărilor.

Care este situația din teren ? Îm
preună cu inginerul Anton Pop. di
rectorul general al direcției agricole 
județene, am întreprins un raid in 
citeva unități agricole din județ. 
Cooperativa agricolă Rogoz, apar- 
ținind consiliului unic agroindustrial 
Tirgu Lăpuș. a insămînțat, pină in 
seara zilei de 24 septembrie, mai 
mult de jumătate din suprafața pla
nificată cu grîu, restul terenului fiind 
pregătit pentru semănat. Se lucra cu 
utilajele grupate, iar pe terenurile in 
pantă semănatul se efectua pe curba 
de nivel. Inginerul-șef al cooperati
vei, Gavril Cristureanu. verifica 
atent. în urma semănătorii, calitatea 
lucrării, dacă se respectă viteza de 
înaintare indicată. După cum ne spu

nea acesta, lucrarea se va termina 
in 4 zile. Buna organizare a muncii 
a făcut ca in acest consiliu unic orzul 
să fie deja insămînțat. iar după cum 
aprecia Alexa Dănciu, președintele 
consiliului unic, meritinînd viteza de 
150 hectare pe zi, griul va fi terminat 
înainte de 1 octombrie. Și in- consiliul 
unic agroindustrial Gopalnic fylănăș- 
tur. la cooperativele agricole de pro
ducție Cernești. Chechiș. Berința, Co- 
palnic, s-a încheiat semănatul orzu
lui, iar griul este însămințat pe 80 
la sută din suprafață. în unitățile 
prin care am trecut se efectuau ară
turi de calițate. respectîndu-se adin- 
cimea de lucru, in funcție de sol. Te
renul era jalonat pentru fiecare a- 
gregat, astfel că brazda era dreaptă, 
fără a lăsa clinuri în urmă plugului. 
O inițiativă lăudabilă, care ar trebui 
urmată in fiecare unitate agricolă, 
am intilnit,-o la C.A.P. Chechiș. unde 
cooperatorii desțeleneau pămintul de 
pc lingă stilpi și marginile de drum 
unde nu putea intra tractorul.

Din păcate, in cursul raidului nos
tru am constatat situații in care nu 
se respectau aceste măsuri. La C.A.P. 
Tămaia șe ara la adincimi diferite, 
nu se trăsese brazda de control, nici 
scormonitoarele nu erau bine regla
te. Mai mult, aici se lucra fără su
pravegherea specialiștilor. La fel. la 
C.A.P. Minău se făcea o ară
tură necorespunzătoare, nefiind in
corporate resturile vegetale, din care 
cauză, pe alocuri, semințele au ră
mas la suprafață. Toate acestea se în- 
timplau sub ochii inginerului-șef al 
unității. Evident, lucrarea a fost 
oprită și s-a dispus corectarea ei. La 
fel. la C.A.P. Seini s-au găsit par
cele denivelate, semănatul făcîndu-se 
cu marcatoare dereglate. Toate aces
te aspecte au fost inlăt.urate,. dar ele 
dovedesc că pretutindeni .trebuie în
tărit controlul. în cimp. astfel incit 
sporirea vitezelor zilnice la semănat 
să nu se facă in defavoarea calității.

Bine la calitate, dar ritmul

în cooperativele agricole de pro
ducție si intreprinderile agricole de 
stat din județul CLUJ, paralel cu 
recoltarea sfeclei de zahăr, soiei, po
rumbului, cartofilor, legumelor, se 
lucrează în ritm susținut la pregă
tirea terenului și însămințarea celor 
68 600 hectare planificate cu orz. 
griu. plante de nutreț și legume. „La 
sfirșitul săptămînii trecute — ne-a 
relatat inginerul Anton Tăpălagă. 
director cu producția. vegetală al di
recției agricole județene — arăturile 
pentru însămințări de toamnă erau 
efectuate pe 68 la sută din supra
față, realizîndu-se un ritm zilnic cu 
peste 500 hectare mai mare decit in 
primele zile ale săptămînii. Măsuri 
deosebite au fost luate pentru acce
lerarea insămințărilor. prin concen
trarea mijloacelor mecanice in 
cîmp, la pregătirea terenului, orga
nizarea corespunzătoare a formații
lor. conducerea si îndrumarea direc
tă. la fața locului, a acestora de 
către specialiști. Aceste măsuri au 
făcut ca la pregătirea terenului vi
teza să crească la aproape 2 300 hec
tare. Ca urmare au fost insăminj.ate 
suprafețe mai mari, ajungindu-se ca 
pină la 25 septembrie inclusiv să se 
realizeze însămințarea culturilor de 
toamnă pe o suprafață de 27 la sută 
din total. S-a încheiat insămin- 
țarea plantelor de nutreț, . iar or
zul a. fost semănat pe mai mult de 
90 la sută din suprafață și s-a tre
cut la însămințarea griului".

Ritmuri mai mari de lucru la arat 
și însămințări au înregistrat consi
liile agroindustriale Aghireșu, Gi- 
lău, Apahida, Cîmpia Turzii, Mociu. 
unde, in cele mai multe unități, s-au 
însămințat suprafețe mai mari decit 
cele planificate zilnic. în consiliul 
agroindustrial Apahida. aflăm de la 
tovarășul Emil Suciu. președintele 
consiliului, .după încheierea inșăn'în
tării plantelor de nutreț, mijloacele

mecanice au fost operativ dirijate 
pe suprafețele destinate însămînță- 
rii orzului, urmărindu-se de către 
conducerile unităților si de către 
specialiști ca peste tot să se asigure 
o bună pregătire a patului germina
tiv și introducerea sub brazdă a 
unor semințe de . înaltă calitate, res- 
pectîndu-se întocmai normele agro
tehnice. Așa se lucrează la coopera
tivele agricole de producție Gădălln. 
Jucu, Apahida, unde s-au intensificat 
activitatea la recoltat, eliberarea te
renului. efectuarea arăturilor din 
timp și s-au insămînțat pină acum 
suprafețe mai mari cu culturi de 
toamnă. După încheierea semănatu
lui plantelor furajere si al orzului 
s-a trecut la pregătirea terenului în 
vederea semănatului griului. Pentru 
realizarea in timpul optim a insă- 
mințării griului, se lucrează acum 
mai intens la recoltarea sfeclei de 
zahăr, porumbului, cartofilor, soiei, 
care ocupă mari suprafețe in consi
liu. pentru crearea frontului de 
lucru în vederea pregătirii cores
punzătoare a terenului. Sint aici 
create toate condițiile ca insămînță- 
rile de toamnă să se încheie la timp 
șl in condiții de calitate.

Ținînd seama că încă nu au fost 
realizate vitezele prevăzute la semă
nat, în fiecare unitate, așa cum s-a 
stabilit, de comandamentul agricol 
județean, comisia de însămințări 
a luat măsuri in vederea folosirii la 
întreaga capacitate a utilajelor și 
executării lucrărilor la parametrii 
calitativi prevăzuți. în primul rind 
asigurarea densității, respectarea 
structurii soiurilor și a categoriilor 
biologice a semințelor. Asemenea ac
țiuni sint întreprinse, conform pro
gramelor întocmite, în toate consi
liile agroindustriale.

Redoctorii ți corespondenți; 
„Scmieii"

Așa cum a subliniat din nou to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului. Ia recenta 
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., in toate dome
niile trebuie luate măsuri hotărite 
pentru îndeplinirea în bune condiții 
a planului pe întregul an și in pri
mul rind în unitățile extractive de 
cărbune, petrol, substanțe minerale 
utile. în acest efort general de asi
gurare a bazei de materii prime a 
țării se înscrie și activitatea mine
rilor suceveni, care au obținut in 
perioada ce a trecut din acest an 
realizări de prestigiu in producție. 
Astfel, chiar dacă la zăcămintele de 
minereuri neferoase conținutul de 
minereu util este in scădere, s-au 
găsit soluții pentru realizarea sar
cinilor de plan, una dintre ele fiind 
deschiderea de noi fronturi miniere.

Pentru aceasta, la fel ca și in anii 
anteriori, s-a acordat atenția cuveni
tă lucrărilor geologice, al căror vo
lum s-a dublat față de 1987. între 
reușitele din acest domeniu se în
scriu terminarea lucrărilor geologi
ce și a celor de pregătire la două 
orizonturi din zona Valea Putnei- 
Prașca și obținerea de concentrat de 
cupru din acest zăcămînt prin fo
losirea minereului rezultat din lu
crările geologice de deschidere și 
pregătire. Totodată, ca urmare a 
măsurilor luate, la lucrările geolo
gice se înregistrează pînă acum o 
depășire de 821 metri liniari.

Menținerea liniei de front active 
reprezintă o altă direcție de acțiune 
în vederea realizării producției pla
nificate de minereuri. Tovarășul 
Vasile Cristea, director adjunct teh- 
nlc-producție al Combinatului minier 
din Gura Humorului, ne-a precizat 
in acest sens : „Sarcinile de plan la 
lucrările miniere subterane sint de
pășite cu peste 2 000 metri liniari, 
iar la cele de descopertă in cariere 
cu mai bine de 160 000 metri cubi. 
Am reușit astfel să începem valori
ficarea rezervelor din noi orizon
turi la Leșu Ursului. S-au intensi
ficat, de asemenea, lucrările de pre
gătire a unor noi abataje la două 
orizonturi de la Piriul Ciinelui, pen
tru asigurarea producției trimestru
lui IV și a anului viitor, precum și 
Ia zăcămintele de baritină de la 
Aluniș. La mina Vatra Dornei, în 
urma unei analize comune a birouri
lor executive ale consiliilor oame
nilor muncii de la combinat și din 
unitatea respectivă, care a avut loc 
in luna iulie, s-a trecut la aplicarea 
unui riguros program de lucrări mi
niere, astfel că in perioada urmă
toare se va dezvolta extracția la 
zăcămintele de mangan. Totodată, la 
Arșița și Oița a fost impulsionată 
activitatea de descopertă pentru spo
rirea producției de minereuri in ca
rierele de extracție la suprafață.

Concomitent, in abataje au fost 
extinse tehnologiile de exploatare de 
mare productivitate, in special cele 
cu surpare in felii orizontale și cu

surpare in galerii de subetaje. Aces
tea sfe' aplică în prezent la mina Leșu 
Ursuluț, secția Crucea,, și la mina 
Fundu-Moldovei, ceea ce a determi
nat un spor de productivitate de 
peste 2 tone și, respectiv, peste 4 
tone pe post. De altfel.' calculele fă
cute de specialiști arată că prin a- 
ceste tehnologii au fost extrase pes
te 80 la‘sută din minereurile ne
feroase produse in acest an.

în perioada următoare se vor ter
mina și experimentările industriale 
făcute1 in vederea perfecționării unor 
metode de exploatare aplicate de 
mai multă vreme, astfel incit să Șe 
asigure sporuri cit mai mari de pro
ducție, cu eficiență înaltă. La mina 
Leșu Ursului, de pildă, prin per
fecționarea metodei de exploatare cu 
susținere și rambleu, care se expe
rimentează la zăcămintele subțiri, de 
1,5—1,7 metri grosime, se exclud

La Combinatul minier 
din Gura Humorului

operațiunile de producere și trans
port al materialului pentru rambleu 
din alte surse, acesta aslgurîrrdu-se 
prin Împușcarea selectivă a sterilu
lui in jurul zăcămintului. De ase
menea, perfecționarea metodei de 
exploatare cu surparea minereului 
în galerii de subetaj asigură un con
trol mai eficient al parametrilor ca
litativi ai minereului extras și creș
terea gradului de recuperare a mi
nereului din zăcămînt cu 10 Ia sută, 

în același timp, se urmărește fo
losirea cu indici superiori a utilaje
lor tehnologice din subteran, sar
cina stabilită la încărcarea și trans
portul mecanizat în abataje fiind 
depășită cu peste 10 la sută. Aceasta 
atit datorită îmbunătățirii, organiză
rii muncii și creșterii operativității 
in efectuarea lucrărilor de interven
ții. întreținere și reparații, prin per
fecționarea punctelor speciale de în
treținere din subteran, cit și prin 
aplicarea unor invenții și inovații. 
Printre acestea se numără dispoziti
vul special de descărcat vagoneți de 
1,5 metri cubi și sistemul perfecțio
nat de ungere a instalației de per
forat găuri medii, intre ai căror 
autori se află maistrul specialist Du
mitru Sofian, maiștrii Petru Cojoc, 
Oliviu Cioară, Vasile Netea și sub- 
inginerul Gavril Pop, de la mina 
Leșu Ursului.

Modernizarea tehnologiilor de lu
cru are ca suport dorința oamenilor 
de a extrage cantități tot mai mari 
de minereuri, unii dintre aceștia de- 
pășindu-se pe ei înșiși. Astfel, la 
mina Fundu-Moldovei. brigada con
dusă de Costache Moldovan a re
deschis, in ultima lună, o galerie in 
lungime de 250 metri, stabilind un 
adevărat record pentru această zonă.

în acest fel s-a făcut mult mai 
repede legătura intre orizontul 740 
și cimpul minier Valea Putnei, eli- 
minîndu-se transportul auto pe o 
distanță de 6 kilometri. Tovarășul 
Onisim Todașcă, directorul acestei 
unități, ne-a precizat că tocmai da
torită hărniciei, priceperii și abne
gației in muncă a oamenilor a fost 
posibil ca planul să fie depășit cu 
12 200 tone la minereu cuprifer ex
tras, 18 300 tone la minereu preparat, 
1 030 tone la pirită echivalentă, iar 
la. metale neferoase în concentrate 
— cu aproximativ două milioane Iei. 
Aceste rezultate sint rodul muncii 
tuturor lucrătorilor minei, dar mai 
ales al celor de la sectoarele Mes- 
tecăniș și Prașca, dintre care se 
detașează formația condusă de 
Gheorghe Candrea, care la această 
dată și-a îndeplinit sarcinile la pro
ducția fizică pe întreaga lună sep
tembrie.

Sint numeroase faptele de muncă 
ale minerilor suceveni, care pină in 
prezent au extras suplimentar 4 300 
tone pirită, 660 tone plumb, zinc și 
cupru in concentrate, însemnate 
cantități de sulfat de mangan. car
bonat tehnic de mangan, concentrate 
de .oxizi naturali de mangan ș.a. 
Aceste rezultate nu ar fi fost însă 
posibile fără sprijinul lucrătorilor de 
ia Uzina de . preparare Tarnița, care 
ău reușit să sporească gradul de va
lorificare a conținutului util din ză- 
cămînt, precum și al celor de Ia 
Uzina de reparații și piese de 
schimb din lacobeni, care au mărit 
numărul de repere asimilate in fa
bricație și de subansamble recon
diționate, asigurînd în acest fel con
diții mai bune pentru întreținerea și 
exploatarea cu indici superiori a uti
lajelor din dotare. Producțiile de 
minereuri, în special de minereuri 
neferoase, puteau fi însă și mai mari 
dacă eforturile minerilor suceveni ar 
fi fost mai bine susținute și de fur
nizorii de anvelope pentru mașinile 
de incărcat in subteran și parcul 
auto, piese de schimb pentru utila
jele tehnologice, reactivi de flota- 
ție, uleiuri minerale, cabluri și mo
toare electrice, care nu și-au' onorat 
integral și la timp obligațiile con
tractuale. în același context, pentru 
finalizarea lucrărilor de moderniza
re la instalația de săruri de man
gan de la lacobeni, intreprinderile 
de utilaj chimic din Ploiești și de 
utilaj tehnologic din Bistrița trebuie 
sa livreze urgent mult mlirziatele 
utilaje contractate. Soluționarea a- 
cestor probleme ar permite creșterea 
indicilor de utilizare a mașinilor și 
instalațiilor, realizarea unor cantități 
mai mari de materii prime minerale 
din nordul Moldovei, ceea ce ar asi
gura condiții mai bune pentru inde- 
plinirea sarcinilor de plan pe an
samblul economiei naționale. Furni
zorii au deci cuvîntul.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scînteii"

este încă departe de cel dorit
Semănatul cerealelor de toamnă se 

desfășoară in unitățile agricole din 
județul BISTRIȚA-NAsAUD sub 
semnul celei mai mari atenții pen
tru efectuarea unor lucrări de o 
foarte bună calitate, cu respectarea 
strictă a iuturor verigilor tehnolo
gice. Firesc, întrucît anul acesța 
multe ferme vegetale au demonstrat 
că acolo unde epoca optimă a fost 
respectată și s-a realizat densitatea 
prevăzută s-au obținut producții 
foarte bune de griu și orz. Tocmai 
de acoea. pentru însămințarea ce
realelor păioase au fost stabilite de 
comandamentul agricol județean mă
suri tehnice și organizatorice care 
sint. in general corect aplicate.

„La griu. ca și la orz ne-am si
tuat pe locul 6 in clasamentul pe 
județ, ne-a spus inginerul-șef al 
cooperativei agricole din Uriu, Vir
gil Ignat. Densitatea de sub 400 de 
plante la metru pătrat pe unele sole 
ne-a dijmuit insă serios recolta. 
Toate semințele noastre au buletine 
roșii de calitate, dar am efectuat de 
această dată proba efectivă, de ger
minație. Nu mai riscăm absolut ni
mic, după cum nu facem nici un fel 
de rabat la amplasarea corectă a 
culturilor". Ploile căzute la începu
tul săptămînii au creat posibilitatea

pregătirii foarte bune a terenului, 
calitatea fiind certificată permanent 
de specialiști. La data documentării 
noastre, la cooperativa agricolă din 
Uriu culturile furajere au fost in 
totalitate semănate, ea de altfel și 
orzul, in timp ce din cele 420 hec
tare afectate griului fuseseră semă
nate primele 22 hectare—Și arăturile 
erau avansate, lucrarea mai liind 
de efectuat doar pe 172 hectare din 
cele 542 stabilite prin plan. Conco
mitent. am constatat o prezență nu
meroasă a cooperatorilor, a altor 
oameni ai muncii > din comună la 
recoltarea cartofilor și a porumbu
lui. Nu este astfel de mirare că 
președintele . unității. Petru Șerban, 
a fost categoric in afirmația că se
mănăturile vor fi încheiate in epoca 
optimă.

Astfel de preocupări lăudabile 
le-am fi putut ilustra cu .exemple 
concrete și din unele unități apar
ținătoare consiliilor agroindustriale 
Nimigea sau Urmeniș, de la Bistrița 
sau Orhei. Dar dacă la capitolul ca
lității lucrărilor sint de făcut nu
mai aprecieri pozitive, ritmul zilnic 
la semănat este încă departe de cel 
prevăzut. Cu excepția consiliilor a- 
groindustriale Bistrița și Urmeniș, in 
toate celelalte viteza zilnică’ la se-
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VALORIFICAREA POTENȚIALULUI PRODUCTIV
(Urmare din pag. I)
tură", cum se spune, a realizat un 
triplu efect : creșterea producției, 
prin lărgirea gamei de piese reali
zate. pentru care există o cerere 
deosebită; reducerea substanțială a 
costurilor de producție — ca urma
re a noii tehnologii aplicate ; econo
misirea unor importante resurse va
lutare, care erau necesare anterior 
pentru importul unor metale rare.

Numitorul comun al celor trei 
exemple date este sporul de pro
ducție realizat in exclusivitate prin 
efortul colectivului, in cadrul stimu
lativ oferit de programele de per
fecționare a organizării și moder
nizare a proceselor de producție. Pe 
plan economico-financiar. valorifica
rea mai bună a capacității de pro
ducție se traduce prin reducerea 
amortizării pe unitatea de produs, 
concomitent cu creșterea productivi
tății muncii. Sau, altfel spus, prin- 
tr-un spor al venitului net realizat 
de Întreprindere pe seama valorifică
rii inițiativelor colectivului.

Din păcate insă, in unele între
prinderi se mai poate întîlni opinia 
că modernizarea se realizează in ex
clusivitate prin achiziționarea unui 
utilaj modern, de mare productivitate
— opinie nerealistă din punct de ve
dere tehnic și păgubitoare din punct 
de vedere economic. Un asemenea 
utilaj trebuie să se armonizeze cu 
randamentul fluxului in care este 
amplasat, trebuie să fie „înzestrat" 
și cu tehnologiile de prelucrare a- 
decvate. care să ii pună in valoare 
potențialul. în caz contrar, efectul
— materializat in spor de producție
— va fi redus și nu va justifica 
efortul implicat, exprimat in cos
tul investiției, in amortizarea plăti
tă lună de lună. Pentru a evita ase
menea situații, organele de condu
cere colectivă ale unităților econo
mice au datoria — in consens cu 
statutul de gestionari ai unei părți 
din avuția națională — să anali
zeze sub toate aspectele modul de 
utilizarea capacităților de producție, 
luind toate măsurile pentru valori

ficarea acestora cu eficiență econo
mică maximă.

In același context se inscrie și 
preocuparea pentru eliminarea tutu
ror imobilizărilor de resurse in fon
duri fixe nefolosite. Problema a 
fost din nou adusă in atenție la șe
dința Comitetului Politic Executiv 
din 23 Iulie a.c.. urmînd a-și găsi o 
soluționare deplină in perioada ur
mătoare. O întrebare rămine insă 
valabilă : de ce ' nu au acționat 
colectivele, conducerile întreprinde
rilor. ale centralelor chiar in mo
mentul in care un utilaj sau altul 
a fost scos din fluxul de producție ? 
în fond, sensul fundamental al auto- 
geștiunii acesta-este : să se acționeze 
prompt pentru eliminarea oricăror 
cheltuieli neaconomicoase. pentru 
sporirea eficienței economice, pentru 
valorificarea cu randament maxim.a 
potențialului productiv. Or. fără a 
ne. referi la alte implicații ia. r.iyel 
macroeconomic, nefOlosirea unor uti
laje înseamnă, pentru întreprindere, 
amortizare plătită fără nici un co
respondent iii producție. Deci eli
minarea unor asemenea situații va 
conduce, implicit, la sporirea pro
ducției la 1 600 lei fonduri fixe, adi
că la o valorificare mai bună a po
tențialului productiv.

Desigur, există multe alte aspecte 
care condiționează folosirea eficien
tă a fondurilor fixe. Depistarea și 
punerea in valoare a tuturor rezer
velor care incă mai există pe. aceas
tă linie constituie o indatorire a fie
cărui colectiv de oameni ai muncii, 
o necesitate izvorită din obiectivele 
actualei etape de dezvoltare intensi
vă a economiei, din cerințele aplică
rii consecvente a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunli.

Ținînd seama de importanța și 
actualitatea problemei, ne propunem 
ca, în continuare, intr-un ciclu de 
articole, anchete și sondaje, să re
flectăm preocupări ale unor colecti
ve pentru mai buna valorificare a 
capacităților de producție, lipsuri 
care încă persistă, inițiative ce tre
buie extinse, generalizate.

...Pentru un moment am avut im
presia că greșisem intreprinderea. 
Venisem la 6 adunare generală da 
partid dintr-o unitate fruntașă, cla
sată pe locul intii pe ramură in a- 
nul precedent, și ce auzeam ? „Să 
spunem limpede și să recunoaștem 
deschis, tovarăși, că activitatea 
noastră nu este la nivelul, așteptă
rilor. In producție mai avem aba
teri disciplinare, lucrări intirziate ; 
în activitatea noastră de partid se 
mai manifestă formalism. Trebuie să 
ridicăm activitatea productivă la cei 
mai inait nivel, trebuie să ridicăm 
gradul de conștiință al oamenilor, să 
ne ocupăm mai mult de educația lor, 
de pregătirea lor profesională. 
Așa cum ne cere secretarul 
general al partidului,, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să eliminăm cu 
des&Virșire din munca noastră men
talitatea de a spune „nu se poate*  
înainte de a analiza temeinic toate 
resursele și posibilitățile. Organiza
ția de partid este primă care tr.f- 
buie să acționeze, mai ferm, în acest 
sens".

Cele spuse mai slis aparțineau di
rectorului întreprinderii — inginerul 
Vasile Vlăduță. Erau aprecieri, gră
bite. afirmate intr-un moment de 
supărare ? Nu, in același spirit exi
gent. și responsabil aveau să șe ex- 
prime șl alți vorbitori in adunarea 
de partid. „Ce fel de fruntași sîn- 
tem noi — se întreba pe bună drep
tate unul dintre aceștia — dacă nu 
avem nici un șantier care să-și fi 
depășit planul la toți indicatorii ?" 
(Romulus Platoș). „Chiar dacă o să 
vă surprindă, o explicație există to
tuși" — a spus un alt comunist. „Ca
litatea lucrărilor și realizările secției 
a 3-a sint nemulțumitoare" (Radu 
Marian și Nelu. Ursaru). „Sint ne
mulțumit de modul in care se des
fășoară activitatea de partid. Mi-e 
limpede că trebuie să fac mult mai 
mult in această privință.. Și mă an
gajez să fac mult mai mult". (Răz- 
van Tatoiu, secretarul biroului 
organizației de bază).

Este cazul să menționăm — după 
prezentarea acestor replici — că nu 
greșisem intreprinderea. Ne aflam, 
intr-adevăr. Ia întreprinderea de 
construcții, reparații și administrație 
locativă „Colentina" din București,

La întreprinderea de scule și elemente hidraulice 

din Focșani

Produse noi, tehnologii moderne
; Unul dintre obiec
tivele principale ale 
colectivului întreprin
derii de scule si ele
mente hidraulice din 
Focșani îl constituie 
asimilarea și introdu
cerea în fabricație a 
unei largi game de 
produse noi, cu inalți 
parametri calitativi. 
Pentru realizarea in 
cele m.ai bune condiții 
a acestui important 
obiectiv se acționează 
in principal in direc
ția reorganizării flu
xurilor tehnologice șl 
echipării cu dispoziti
ve si scule de înalt, 
randament a . utilaie- 
lor. Astfel, deși com
plexitatea multora 
dintre aceste produse 
noi, cum sint: cuțitele 
de strung speciale.

mandrinele de filetat 
cu cuplu reglabil 
reversibile si irever
sibile. plăcutele amo
vibile si speciale din 
carburi metalice sin- 
terizate ș.a.. este mult 
sporită comparativ cu 
produsele folosite pină 
acum, datorită acestor 
măsuri timpul de exe
cuție a fost redus de 
trei ori. Este de remar
cat faptul că pentru a 
obține aceste realizări 
aplicarea noilor teh
nologii de forjare si 
matrițare a semifa
bricatelor. extinderea 
sistemului de turnare 
in modele ușor fuzibi- 
le au dus la redu
cerea volumului de 
prelucrări mecanice si 
la obținerea de econo
mii substanțiale de

metal și energie. Așa 
se face că foarte mul
te din aceste produse 
noi de o mare com
plexitate tehnică sint 
din ce in.ee mai soli
citate de parteneri in
terni. cit si la export.

De reținut faptul că 
intreprinderea si-a o- 
norat integral sarcini
le de plan la tpf.i indi
catorii pe opt luni din 
acest an. iar la export 
depășirea se cifrează 
la 32 la sută.

în imagine : aspect 
de muncă din secția 
prelucrări mecanice, 
unde rectificatorii 
Costel Stoica si Costi- 
că Buzată lucrează la 
o nouă matriță, de 
mare precizie. (Eugen 
Dichiseanu).
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Critica și autocritica în sprijinul 
perfecționării muncii

care deține steagul de fruntașă pe 
țară.
partid
uneia
ții ' de

generală de 
februarie, a 
trei orgăniza- 
Nemulțumirea 

comuniștilor pornea de la faptul că 
probabila amețeală de pe urma suc
ceselor 
efect o 
lună a 
atunci, 
tea- și 
tea critică și au
tocritică cu care 
comuniștii (a- 
celași spirit, ca
racterizase și a- 
dunările genera
re ale celorlalte 
două organizații 
de partid din în
treprindere din 
luna respectivă) își 
vitat.es și am 
trecute, după șase luni, spre a ve
dea efectul acestui examen.

Am putut constata că, in acest răs
timp, critica și autocritica exprima
te prin vorbe au luat, in scurt timp, 
întruchiparea faptelor. Muncindu-se 
mai responsabil, deci 
mai bine, urmărindu-se mai insis
tent 
plan, s-a reușit -redresarea situației 
din ianuarie și aducerea întreprin
derii din nou printre fruntași : după 
primele șapte luni — locul trei pe 
tară.

Discutind cu comuniștii, cu cadre 
de conducere, cu oameni ai muncii.

la adunarea 
din luna... 

dintre cele 
bază (nr. 2).

din anul 1987 avusese drept 
delăsare in muncă in prima 

anului 1988.
maturi ta-
capaci la-

Am reținut,

am putut constata că aici există o 
ințelegere superioară, in spirit re
voluționar, a criticii și autocriticii, 
că ele nu sint exprimate' prin de
clarații formale, ci — atunci cînd 
apar deficiențe — se acționează cu 
fermitate pentru indreptarea lucru
rilor.

După ce, intr-o adunare generală 
de partid, zidarul Dobre Ghenu a

alt tovarăș — in măsură să răspundă 
mai bine acestei importante sarcini, 
însăși promptitudinea cu care con- 
duceitea întreprinderii a procedat in 
urma unui semnal critic apărut in 
presă cu privire la munca de mîn- 
tuială a unor lucrători (defecțiunea 
ă fost reparată operativ, o comisie 
condusă de director a controlat si
tuația, s-a trimis

examinau acti- 
revenit aici zilele

mai mult și

îndeplinirea indicatorilor de

criticat că la depozitele de mate
riale nu se eliberează întreaga can
titate de ciment înscrisă pe bon (o- 
prindu-se cite un kilogram pentru 
eventuale... perisabilități), secretarul 
de partid a acționat imediat ; con
troalele ulterioare au arătat că de 
atunci — respectiv in ultimele patru 
luni — asemenea nereguli nu au mai 
apărut. Sau, alt exemplu : in adu
narea generală care a discutat mo
dul in care s-a desfășurat invăță- 
mintul de partid în organizația de 
bază nr. 1 a fost aspru criticat pro
pagandistul pentru modul formal în 
care înțelegea să-și îndeplinească 
sarcina încredințată. Atunci, pe loc, 
adunarea a hotărit înlocuirea lui cu

la redacție un răs
puns autocritic 
însoțit de infor
mații asupra mo
dului in care s-’a 
acționat) demon
strează același 
spirit de exigență, 
aceeași atitudine 
comunistă de con
cordanță între 
vorbă și faptă.

Analiza exigentă și responsabilă a 
propriei activități, recunoașterea au
tocritică și criticarea hotărîtă a lip
surilor. fermitatea în înlăturarea a- 
•cestdra reprezintă exact spiritul re
voluționar pe care orientările secre
tarului general al ■ partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cuprinse in 
Tezele din aprilie ii cer organiza
țiilor' de partid, comuniștilor, tuturor 
oamenilor, muncii.

Tocmai de aceea, funcționarea cri
ticii și autocriticii in viața organi
zației de partid, a colectivului, ex
primarea lor prin fapte sint înțelese 
aibi nu ca. manifestări de conjunctu
ră, ci ca preocupări constante, coti
diene, ca trăsături permanente ale

stilului de muncă al consiliului oa
menilor muncii și al organizației de 
partid. Iar realitatea (ilustrată și de 
reclamațiile ce vin de la cetățeni, 
uneori zilnic) arată că este, intr-a
devăr. nevoie să se gindească și să 
se acționeze mai perseverent în a- 
cest mod. Nu mai departe decit zi- 
l.fele trecute, comitetul de partid din 
întreprindere a analizat — in obiș
nuita notă critică și autocritică — lin 
șir de aspecte negative : absența de 
la locul de muncă a unor lucrători, 
unii chiar comuniști, prelungirea ne
justificată a unor lucrări, calitatea 
necorespunzătoare a altora, unele 
comportări n-ecivilizate față de be
neficiari, toate soldate cu reclamații 
și neindepliniri ale unor indicatori 
de plan. Ce-i drept, este dificil de 
controlat zi de zi activitatea fiecă
rui om in condițiile specifice unei 
asemenea întreprinderi : sarcini de 
construcție la obiective mari (nu nu
mai in sectorul 2. ci și in centrul 
civic și în sectorul agricol Ilfov) ; 
oameni multi (peste o mie), care lu
crează in multe cazuri individual, 
răspindiți la numeroase puncte de 
lucru (peste 700) ; un fond locativ 
mereu sporit (de șase ori în ultimul 
deceniu). Dar — cum ne spunea se
cretarul comitetului de partid din 
întreprindere, tovarășa Dida Coarnă 
— tocmai o asemenea situație oblȚă 
ca activitatea de partid să fie pă
trunsă de contactul cu viața, să aibă 
„antene" educative și organizatorice 
permanente in mijlocul oamenilor, 
să-și arate roadele prin eficien
ța ei. Iar in materializarea acestor 
cerințe, așa cum se arăta in amin
tita analiză a comitetului de partid, 
promotoare trebuie să fie organiza
țiile de partid, organizațiile U.T.C, 
(care nu prea se fac prezente in via
ta și munca tinerilor) și grupele sin- 

.dicale (care desfășoară incă o acti
vitate formală), intr-un cuvint toate 
forțele politice din colectivul între
prinderii.

Gindindu-se astfel, procedindu-se 
astfel, este firesc ca intr-un astfel 
de colectiv rezultatele bune în mun
că să ia definitiv locul deficiențelor.

G. MITROI
I. DUM1TR1U

vitat.es
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IN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT :

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la marea adunare populară 
din municipiul Timișoara cu prilejul 
vizitei de lucru în județul Timiș și al 
deschiderii noului an de învățămînt

15 septembrie 1988

Vizita delegației Grupului democrat-creștin din Parlamentul
european

ÎNNOIRILE EDILITAR-URBANISTICE
ALE LOCALITĂȚILOR

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a avut, luni, 
o intrevedere cu delegația Grupului 
democrat-creștin din Parlamentul 
european, condusă de Egon Alfred 
Klepsch, președintele grupului, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a sosit într-o vizită în tara noastră.

Din delegație fac parte Michel 
Debatisse, deputat francez. Axei 
Zarges, deputat vest-german. Con
stantin Stavrou, deputat grec. Fran
co Borgo, deputat italian, Hanța 
Maij-Weggen, deputată daneză, și 
Sergio Guccione. secretar al grupu
lui.

In timpul convorbirilor a avut loc 
un schimb de informații in legătu
ră cu activitatea și preocupările ce

Adunare pentru propunerea candidatului in vederea alegerii 
unui deputat in Marea Adunare Națională

în conformitate cu Decretul Con
siliului de Stat nr. 236 din 25 august 
1988, în circumscripția electorală nr. 7 
Lupeni, județul Hunedoara, deveni
tă vacantă, vor avea loc la data de 
16 octombrie a.c., alegeri parțiale 
pentru un deputat în Marea Adunare 
Națională.

Pe baza prevederilor Legii electo
rale, luni, 26 septembrie a.c.. în ca

tv
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,45 Teatru TV (color). „Adevărata fe

ricire", de Liviu Timbus. Premie

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunici timpul probabil pentru 
Intervalul 27 septembrie, ora ,20 — 30 
septembrie, ora 20. In țară: vremea va fl 
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil. Innorărl mai pronunțate se vor 
produce temporar, In regiunile nordice, 
spre sflrșltul Intervalului, cind, izolat, 
va ploua. Vlntul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 8 și 15 grade, mai cobori- 
te In depresiuni, iar valorile maxime 
se vor situa Intre 18 și 28 grade, izolat 
mat ridicate în sud. Dimineața, în 
zona de munte și, izolat, în Vestul și 
centrul țării, se va produce ceață. In 
București: vremea va fi predominant 
frumoasă, iar cerul variabil. Vîntul va 
sufla In general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 șt 14 
grade, iar maximele între 26 și 28 
grade. 

lor două foruri parlamentare, pre
cum și cu promovarea conlucrării în 
diferite domenii de interes comun. 

A fost subliniată necesitatea spo
ririi eforturilor parlamentelor și 
parlamentarilor in direcția instaură
rii unui climat de încredere, înțe
legere și pace pe continentul euro
pean și in întreaga iunie.

★
în aceeași zi. delegația Grupului 

' democrat-creștin din Parlamentul 
european a avut întrevederi cu Au
rel Duma, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, cu 
Marin Ivașcu, președintele Grupului 
român din Uniunea Interparlamen
tară, cu deputați în M.A.N.

(Agerpres)

drul circumscripției a avut loc adu
narea pentru propunerea candidatu
lui Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

A fost propus candidatul Ion 
Popa, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al Partidului 
Comunist Român.

Participant» la adunare au apro
bat in unanimitate candidatura pro
pusă.

ră pe țară. Interpretează : Adela 
Mărculescu, Ion Pavlescu. Ion 
Roxin, Emilia Popescu, George 
Alexandru, Mihai Dinvale, Geor
ge Oancea, Mihai Voicu, Violeta 
Berbiuc. Regia artistică : Eugen 
Todoran.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

(Urmare din pag. I)
simplifice sistemul de dis
tribuție la benzile magis
trale (una dintre ele: din 
două benzi oscilopivotante. 
s-a" recurs'îa~tffia'singură, 
glisantă, cu consum de 
energie de șase ori mai re
dus și cu funcționalitate 
mult mai sigură); alți spe
cialiști au propus și au 
realizat dispozitive care op
timizează diverse procese 
— din carieră, din punctele 
de încărcare, din subteran. 
Și nu pentru că n-ar fi 
avut de lucru, ci pentru că 
au înțeles că se poate lu
cra mai mult, mai bine și 
mai eficient gîndind mai 
mult, mai bine, mai efici
ent. Cu mentalitate de pro
prietar. mai exact. Și nu

(Urmare din pag. I)
2 565. că suprafețele amenajate pen
tru irigat au crescut în aceeași peri
oadă de la 1 127 hectare la 12 387. A 
fost, de asemenea, refăcut și moder
nizat patrimoniul viticol al județu
lui, ceea ce asigură recolte sigure 
și superioare. Prin caracterul ei, 
munca Ia sate se apropie tot mai 
mult de cea de la orașe, ba uneori 
este asemănătoare. Cu atît mai mult 
cu cit cerințele noii revoluții agrare 
implică folosirea tot mai intensă, pe 
scară tot mai largă a celor mai noi 
cunoștințe agrozootehnice. Toate a- 
cestea impun in același timp și crea
rea unor condiții de viață cit mai 
apropiate pentru oamenii muncii de 
la sate, față de cei de la orașe. A- 
ceastă necesitate, subliniată pregnant 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Tezele pentru plenara C.C. ai P.C.R., 
iși află o vie confirmare și în ju
dețul Alba. Desigur, județul nostru 
iși are anumite particularități față 
de alte județe, dar tocmai acestea 
converg către necesitatea dezvoltării 
și modernizării continue a localită
ților. pentru ridicarea gradului de 
confort și civilizație al vieții oame
nilor. Modernizarea localităților este 
o necesitate obiectivă, cerută impe
rios de dezvoltarea economico-so- 
cială â lor. cum este cazul Roșiei 
Poieni, unde se află amintitul combi- 
nat cuprifer, localitate constituită deja 
în centru muncitoresc. Dar oamenii 
muncii de la combinat, mai ales fa
miliile lor nu au renunțat la mun
ca în agricultură, industria și agri
cultura fac aici, cum se spune, 
„casă bună". în aceeași situație se 
află Baia de Arieș. Aici, dezvoltarea 
economico-socială impune cu nece
sitate înnoirile urbanistice edilitare.

în aite localități propuse să devi
nă centre sau orășele agroindus
triale, înnoirile edilitar-gospodărești. 
condițiile de viață noi ale oameni
lor vor determina la rîndul lor un 
puternic impuls dezvoltării econo
mice — a micii industrii, serviciilor, 
a valorificării superioare a materii
lor prime locale.

Tocmai de aceea, pe agenda.de lu
cru a consiliului popular județean, a 
tuturor consiliilor populare se află 
permanent problema modernizării 
localităților județului, ca parte indi
solubilă a edificării socialiste. Potri
vit indicațiilor secretarului general 
al partidului concepem acest proces 
nu izolat, ci în strînsă conexiune eu 
toate celelalte activități economico- 
sociale. Sintetizînd acest amplu pro
ces, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta în timpul întîlnirii de lucru cu 
locuitorii comunei Pecica din jude
țul Arad că trebuie început cu în
tărirea bazei economice a comunei. 

ne mai mirăm că tehnica 
modernă este la ea acasă, 
că. încă din acest an, pro
cesul de producție in ca
riere va fi urmărit cu aju

in tehnica modernă, cu do
rința, de a da mereu mai 
mult1 cărbune. Aici. în cel 
mai tînăr bazin minier al 
tării, la Mehedinți, locul

Deschizători de drumuri 
in șpaltul cărbunelui

torul celor mai moderne 
mijloace — calculator, tele
viziune cu circuit închis 
si altele. Este de la sine 
înțeles, este așa cum pre
vede programul de moder
nizare și. mai ales, asa cum 
s-a și pornit la drum : cu 
îndrăzneală, cu încredere

de unde primele can
tități de lignit au fost 
extrase în 1981. prin 
aplicarea cu consecventă a 
noului, prin introducerea 
unor tehnologii moderne, 
adecvate, s-au obținut, de 
la an la an.' producții tot 
mai mari, ajungîndu-se, ia

cu creșterea producției agricole, cu 
organizarea bazei materiale pentru 
dezvoltarea învățămîntului, a servi
ciilor sociale. Avem in vedere în ace
lași timp că acest proces nu se re- 
strînge doar la localitățile propuse să 
devină orășele agroindustriale, ci se 
extinde și asupra celorlalte comune, 
înseamnă că și aici trebuie dezvolta
tă baza tehnico-materială pentru a 
asigura locuitorilor ocupații perma
nente și deci venituri permanente. 
Pretutindeni există resurse materia
le locale ce pot fi valorificate prin 
unitățile de mică industrie. Pornind 
de la specificul fiecărei comune, 
consiliile populare au acționat in 
acest sens, ajungindu-se ca in pri
mele 9 luni ale anului unitățile de 
mică industrie, mai ales de la sate, 
să livreze la fondul pieței mărfuri și 
produse în valoare de peste 220 mi
lioane lei. Tot în acest răstimp, în 
județ au fost înființate 197 noi uni
tăți de industrie mică și prestări ser
vicii, dintre care cele mai multe 
realizează din materii prime locale 
produse de mare căutare într-un ju
deț ce-și pregătește înnoirile : cără
mizi (din argila de la Sintimbru), 
var (din calcarul de la Stremt), a- 
gregate de balastieră (Stremt), nuie
le de alun și răchită (Aiud) etc. în 
unitățile prestatoare de servicii. a- 
vem în vedere însușirea de către 
„fiii comunei" a unor meserii ce se 
bucură și se vor bucura de mare 
căutare, cum sînt cele de dulgher, zi
dar. sobar, instalator, electronist etc. 
Căci modernizarea înseamnă nu nu
mai o construcție oarecare, ci o ri
dicare la un nou nivel a tradiției, o 
zidire care va dăinui peste veacuri. 
Iar ea este opera generației noastre, 
întruchipează năzuințele noastre de 
frumos și trăinicie. Așa cum arăta 
secretarul general al partidului nos
tru, procesul de organizare și moder
nizare trebuie să se desfășoare cu 
chibzuință, treptat. îmbinînd tradiția 
locală cu noul, asigurind dotările 
destinate să îmbunătățească viața 
oamenilor, pentru ca tot ceea ce este 
necesar traiului de fiecare zi să fie 
la indemina tuturor locuitorilor 
comunei. Tocmai de aceea, în 
prezent, in localitățile județului 
se desfășoară un amplu dialog in ca
drul căruia cetățenii și activiștii 
consiliilor, populare dezbat temeinic 
multiplele probleme ridicate de vii
torul așezărilor lor : îmbinarea ar
hitecturii locale cu modernul, am
plasarea edificiilor sociale, cultura
le, a instituțiilor etc. Și de cele mai 
multe ori asemenea dezbateri se fi
nalizează în adevărate planuri de 
acțiune, încep să fie traduse in via
ță de oamenii înșiși, conturind viito
rul localităților.

nivelul anului trecut, la o 
producție de aproape 30 de 
ori mai mare decît cea 
realizată în anul începu
tului.

— în privința acestui lucru 
— ține să precizeze direc
torul întreprinderii miniere 
Mehedinți, inginerul Dumi
tru Gheorghe — pot să vă 
spun că în mai puțin de 
nouă luni din acest an 
vom depăși producția anu
lui 1987, ceea ce înseamnă 
că menținem o dinamică 
ascendentă; acest avans nu 
se realizează așa. de la 
sine, ci prin eforturi susți
nute. printr-o neîntreruptă 
căutare a noului si. mai 
ales, prin aplicarea sa cu 
consecventă, cu încredere, 
cu promptitudine.

CEA DE-A Xl-A EDIȚIE A FESTIVALULUI 

INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

Creația enesciană în interpretări 
memorabile

Luni s-a încheiat cea de-a Xl-a 
ediție a Festivalului internațional 
„George Enescu". Timp dc 10 zile 
au avut loc peste 50 de concerte 
simfonice și camerale, recitaluri 
instrumentale, spectacole de operă, 
operetă și balet, in programul că
rora s-au aflat înscrise creații 
recente ale muzicienilor români, 
lucrări din opera lui George 
Enescu, precum și din patrimoniul 
universal, clasic și contemporan. 
Festivalul a oferit, totodată, un 
stimulativ cadru de confruntare a 
valorilor artei noastre interpreta
tive — orchestre simfonice și de 
cameră, coruri, formații instrumen
tale, ansambluri de balet, soliști 
vocali și instrumentiști din întrea
ga țară. In festiva! au evoluat 
personalități muzicale, formații in
strumentale și de balei, reprezen
tanți de frunte ai artei interpreta
tive din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. F. Germania, Iugo
slavia. Marea Britanic, Olanda, 
Turcia, U.R.S.S., Venezuela.

O manifestare cu profil aparte a 
fost simpozionul de muzicologie 
„Aspecte, valori și perspective in 
dezvoltarea culturii muzicale româ
nești", susținut de specialiști din 
țară și dc pesle hotare (Elveția. 
Italia, Japonia. U.R.S.S.).

Ieri seară la Ateneul Român, 
concertul Filarmonicii din Cluj- 
Napoca — ansamblu condus de 
Emil Simon, personalitate remar
cabilă a artei dirijorale — a marcat 
închiderea acestei prestigioase ma
nifestări. O sărbătoare a muzicii 
pe care oaspeți de peste ho
tare — precum Michael Roll (An
glia), Georges. Pludermacher (Fran
ța), Vjekoslav Sutej (R.S.F. Iugo
slavia), Ferdinand Klinda (R.S. 
Cehoslovacă), dr. Tadeusz Macie- 
jewski (R. P. Polonă). Andreas 
Meisner (R. F. Germania). Cern 
Mansur (Turcia) etc. — au apre
ciat-o ca fiind una dintre im
portantele confruntări artistice ale 
anului, un prilej de cunoaștere 
a creației enesciene. a valorilor ar
tei componistice și interpretative 
românești contemporane. Un con
cert în care am reascultat „Cîntare 
unui ev aprins" — cantată pentru 
tenor, cor bărbătesc și orchestră 
(varianta 1979) de Cornel Țăranu, 
pe versuri de Nicolqp Labiș (solist 
Toma Daroczi) — ui/i., comentariu 
simfonic care se clădește distinct, 
limpede, sugestiv in fiecare dintre 
cele trei părți, de la fraza-moto 
expusă chiar in Introducere, pînă 
la Passacaglia finală, in care 
vocile oferă culoare și adincime 
gindurilor despre rostul oamenilor 
de a da vremii in care trăiesc un 
profund înțeles. Apoi — uvertura 
Leonora nr. 3 de Beethoven, o 
complexă desfășurare dramaturgi
ei pe care muzicienii clujeni au 
dăruit-o publicului, cu vervă, cu 
virtuozitate. In Concertul pentru 
pian și orchestră ta la major KV 
414, publicul a apreciat întil- 
nirea cu Danielle Laval (Fran
ța), o distinsă muziciană care 
s-a aplecat in cariera sa în spe
cial asuprg lucrărilor mai puțin 
cîntate, fie ele semnate de mari 
compozitori — cum este cazul con
certului mozartian, ceea ce, bine
înțeles, a dat un plus de atracti- 
vitate momentului respectiv.

In final. Simfonia a IlI-a de 
George Enescu. Opusul despre care 
Alfred Alessandrescu spunea că 
este, înainte de toate, muzică, mu
zică pură și sinceră, dezbărată de 
supărătoarea și siciitoarea virtuo
zitate, de deșartele și greoaiele 
acrobații de suprafață. Pagina pe 
care Alfred Bruneau o aprecia ca 
o clocotire de geniu, un belșug de 
muzică, o putere, o măreție, pre
cum și o înaltă poezie ; o liberă 
noutate de formă și de expresie 
care entuziasmează: Partitura des
pre care un ziar francez, la vre
mea primei audiții, nota : „Se află 
in Simfonia a IlI-a o clocotire ge
nială. o abundentă de muzică, o 
forță, o grandoare, o poezie și o 
expresie care incintă". De fapt —

încordarea și concentrarea. se adună 
pentru dobindirca seninătății, a 
bucuriei. Forță și idee, culminații 
și platforme de meditație, toate 
construiesc un solid edificiu in 
care nici un detaliu nu intră in 
penumbră. Țesătura orchestrală, 
apropiată instrumentațiilor popu
lare. in povestirea despre luptă și 
suferință, despre izbindă dez
văluie de fapt optimismul... De ce 
a implicat Enescu in această pa
gină vocea umană ? Căldura vocii 
umane ii era absolut necesară pen
tru a înnobila complexul apărat 
orchestral. De ce a apelat Enescu 
la timbrul orgii ? Nu numai pen
tru caracterul monumental, solemn, 
îlorea să adune spre sfirșitul par
titurii glasuri noi. voci și timbre 
care să_ sesizeze ■auditoriul asupra 
sensului, flăcării, puterii pe care 
Arțnonia o poate avea. Muzica lui 
Enhftu nu este o state, ci —așa cum 
opina el insuși — este o acțiune. 
„La mine n-au existat niciodată 
granițe intre viață și muzică" — 
spunea Enescu. O lucrare ma
gistrală, gtndită simfonic in toate 
meandrele ei, construită solid 
din judecăți de valoare de că
tre Filarmonica din Cluj-Napo- 
ca și dirijorul ei. Pentru Emil 
Simon, culminația nu înseam
nă doar atacul forte și susținut, 
spectacolul dezlănțuirilor sonore. 
Este vorba de o concluzie, de to
talul unor argumente, de lumi

narea firelor care preced eveni
mentul. $i clujenii. avindu-l la 
pupitru pe Emil Simon, ne-au dă
ruit Simfonia a IlI-a de Enescu nu 
numai intr-o interpretare de refe
rință, dar aducind. o dată mat 
mult, in prim-plan, in finalul a- 
cestei sărbători a muzicii, argu
mentele valorii, ale emoției, ale 
adevărului.

★

In mod cert, ultimele momente 
simfonice ale actualei ediții a fes
tivalului au fost marcate de evo
luția colectivului Filarmonicii din 
Cluj-Napoca, pe de o parte, și, pe 
de alta, de prezentarea la Ateneul 
Român — sub bagheta dirijorului 
Horia Andreescu, cu concursul Fi
larmonicii bucureștene — a Simfo
niei a Il-a, cea mai impor
tantă creație simfonică a maes
trului, una dintre cele mai im
portante creații de acist gen in li
teratura muzicală europeană a pri
mei jumătăți a secolului nostru.

Naturi artistici pe cit de generoa
să, pe atit de subtilă, personalitate 
de primă mărime a vieții noas
tre dirijorale, Horia Andreescu 
are meritul deosebit de a reali
za o abordare globală eficien
tă a partiturii, fapt ce presu
pune aiit ordonarea logică, pe ori
zontală, a structurilor sonore, cit și 
sondarea in adincime. cu sens de 
luminare dinlăuntru a microeveni- 
mentelor discursului muzical, de la 
polifonia bogată și pină la reve
larea sonoră a structurilor armo
nice rarefiate ; întreaga lucrare se 
animă din interior, intr-un migă
los, dar pasionant proces 'de șlefui
re a sonorităților. de proporționare 
clari a acestora, momentele mari 
ale partiturii corelîndu-se firesc, 
intr-o viziune cvasisculpturală, 
ih baza unui elan artistic irezisti
bil, contaminant în relația cu an
samblul orcbestrul, cu publicul au
ditor. Numai în virtutea unei 
asemenea dăruiri artistice, cu o 
asemenea fervoare poate fi pro
movată cu reală eficientă cauza 
muzicii lui Enescu atît in țară, cit 
și peste hotare. Iar demersul lui 
Horia Andreescu. in această privin
ță, se arată a fi cu totul exemplar. 
In același concert, la nivelul acelo
rași coordonate constructive s-a si
tuat și realizarea cantatei „Roma
nia, pămint al păcii" de Cornel 
Trăilescu, pagină împlinită. cu 
participarea sopranei Felicia Filip, a 
corului filarmonicii condus de Va- 
ientin Gruescu.

Partea a doua a concertului — 
momentul beethovenian al progra
mului — s-a deschis cu Uvertura 
de concert „Egmont", trasată clar, 
ev o rigoare, cu o vivacitate arțis- 
md'emdțibn'ăntă.' In încheierea 
programului. Concertul în do mi
nor de Beethoven a fost realizat 
de pianistul englez Michael Roll 
in sensul unei Organice corelări a 
aspectelor ce presupun bravura so
listică virtuoză și muzicalitatea 
fină, de subtilă, dar fermă orien
tare. Se poate vorbi, in acest caz, 
de un autentic profesionalism pri
vit in sensul cel mai larg al terme
nului, un profesionalism ce presu
pune claritate a concepției artisti
ce. precum și o autoritate pianistică 
suverană.

Smaranda OȚEANU 
Dumitru AVÂKIAN

„Turismul - educație pentru toți!"
Există tradiția ca Ziua mondială 

a turismului să se sărbătorească în 
fiecare an sub semnul unei devize, 
în raport cu anumite cerințe ale 
momentului. cu caracteristicile 
fundamentale ale turismului ca fe
nomen de masă. Cea din acest an 
este una care poate fi socotită 
însăși rațiunea de a fi a acestei 
„industrii" a timpului liber : ..Tu
rismul — educație pentru toți 1".

O deviză cum nu se poate mai 
potrivită pentru ceea ce este și tre
buie să fie turismul in viața fie
cărei națiuni. Pe lingă importantul 
său rol politic și economic — ca 
mijloc major de cunoaștere între 
popoare, de apropiere si înțelegere 
internațională, de creare de venit 
național — turismul se afirmă, prin 
însăși esența sa. ca factor eficient 
de educație si instruire.

Deviza din acest an a Zilei mon
diale a turismului poate fi circum
scrisă — acesta a fost și scopul ale
gerii ei — la politica ta acest do
meniu a fiecărei țări. Și dacă nu 
peste tot se pot face bilanțuri care 
să confirme valoarea acestei devize 
— fapt ce tine, evident, de parti
cularitățile politicii țărilor respec
tive — în cazul tării noastre ea are 
o solidă acoperire in fapte. Prin ce 
se exprimă aceasta ?

în primul rînd. prin politica de 
stat a României fată de dezvoltarea 
turismului. Care se caracterizează 
printr-o preocupare permanentă 
pentru dezvoltarea cit mai puterni
că a bazei materiale necesare circu
lației turistice, pentru valorificarea 
cit mai complexă a bogatului po
tențial de frumuseți si valori crea
te de om pentru binele omului, 
pentru afirmarea concretă _a turis
mului — el insuși o oglindă a dez

teatre
• Teatru! Național (14 7171, Sala 
mare): Harap Alb — 18; (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio): Seară de so
nate. Dan Mihail — vioară, Doina 
Micu — pian — 17.30 : (Ateneul Ro
mân) : Recital de pian Hans Thiir- 
wăchtcr (R.F.G.) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Lucia di 
Lammermoor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Voievodul țiganilor — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 10
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina și hoțul — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 19
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma

voltării tării — ca factor de pro
gres și educație. E suficient să-ți 
arunci privirea pe harta tării pen
tru a constata că baza materiâîă in 
care se realizează turismul ca fe
nomen de masă este, in România, o 
omniprezență. Dar nu una intim- 
plătoare. care să lase impresia că 
„s-a făcut" ceva, ci una edificată 
pe o strategie clară. în dezvoltarea 
bazei materiale necesare vacanțelor 
s-a asigurat o îmbinare armonioasă

ZIUA MONDIALĂ 

A TURISMULUI

între principiul celor „trei priori
tăți" — turismul de litoral, turis
mul balnear, turismul montan și de 
practicare a sporturilor de iarnă — 
si crearea strictului necesar oriunde 
există un potențial turistic care-1 
interesează pe om. Rezultatul aces
tei dezvoltări este cunoscut si re
cunoscut. Țărmul însorit al Mării 
Negre, prin cele 12 stațiuni create 
aici, reprezintă o dezvoltare turis
tică complexă, de amploare, cum 
puține sînt în Europa. O singură 
cifră spune totul despre integrarea 
acestei uriașe „uzine de sănătate" 
în slujba turismului : cele 12 sta
țiuni construite pe țărmul Mării 
Negre pot primi anual peste 3,5 
milioane turiști. Dar structuri ase
mănătoare — ca efort tavestitional. 
ca mod de a gîndi turismul drept 
factor în serviciul omului, al edu
cației si sănătății sale — s-au creat 
și pentru turismul balnear (Româ
nia ocupind unul din primele locuri

jestic) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Profesor dr. Omu — 18,30

cinema 

în lume ca bază materială in acest 
domeniu), și pentru turismul mon
tan si de practicare a sporturilor de 
iarnă.

în al doilea rînd. vocația turis
mului românesc ca factor de edu
cație se afirmă prin politica gene
rală a României socialiste, care are 
in centrul ei afirmarea multilate
rală a omului, satisfacerea cerinte- 
loi sale materiale si spirituale. Atît 
baza materială creată in domeniul 
turismului, cit si programele pen
tru petrecerea vacantelor se con
stituie. prin tot ce oferă. într-un 
factor de instruire si educație. 
Circuitele de vacantă au ca puncte 
de atracție si numeroase obiective 
istorice, culturale, de cunoaștere a 
realizărilor poporului nostru. Ceea 
ce conferă turismului o autentică 
valoare de instrucție si educație. 
Pentru că. pe lingă o structură a 
bazei materiale care permite ma
terializarea actului turistic ca un 
factor educativ. România — prin 
densele sale realizări ale anilor so
cialismului. prin trecutul său istoric 
și cultural relevant — este, pentru 
jorice turist, o „școală de educație".

Așadar. „Turismul — educație 
pentru toți" reprezintă pentru tara 
noastră un obiectiv permanent, do
vedind rolul pe care turismul îl are 
si trebuie să-1 aibă în dezvoltarea 
armonioasă și sănătoasă a oame
nilor, ta educarea și instruirea lor 
la nivelul exigențelor civilizației 
contemporane. Iar turismul româ
nesc are toate condițiile — atît ca 
bază materială, ca potențial al tre
cutului, cit și mai ales al prezen
tului — să-și afirme asemenea 
valențe educative.

Constantin PRIESCl)

• Misterele Bucureștilor : PACEA 
(71 30 85) - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,
• Novăceștii : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9 ; 11 ; 13. FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 
11 ; 13.
• Duelul : GIULEȘTI — 15 ; 17 ; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
FLAMURA — 15 ; 17 ; 19.
• Agentul straniu : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17,30 ; 19,45, POPU
LAR (35 15 17) — 15 ; 17,30 ; 19,45.
• Extemporal la dirigenție : UNION 
(13 49 04) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; lfl. 
•Luptătorii din valea misterioasă : 
BUCUREȘTI (15 61 54) - 9 ; 11 ; 13,15 ;
15,30 ; 17,45 ; 20.
O Jocul coincidențelor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Povestea Mahulienei j TIMPURI 
NOI (13 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
17,45 ; 20.
• Viață șt film : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15 : 17 ; 19.
• Zîmbiți, vă rog !: VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19.
• Noile povești ale Șeherezadei : 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 15; 18.

==———— ACTOAUTATEA SPORTIVĂ
NOI SUCCESE REMARCABILE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI LA j.O. 1988

„Daniela Silivaș din România 
a dominat de o manieră impresionantă 

finalele pe aparate* *

• Nelu î EXCELSIOR (65 49 45) — 9 ;
11.30 ; 14 ; 17,30 ; 19,15, MELODIA
(11 13 49) — 9 : 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9 ; 11,30; 14;
16.30 : 19.
• Spectacol de gală cu filmul „Sora 
13“ (R.P. Chineză): STUDIO (59 53 15) 
— 19.
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
MUNCA (21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.
• Să-ți vorbesc despre mine î FE
RENTARI (80 49 85) — 15 ; 17 ; 19.

— COMENTARII ELOGIOASE ALE AGENȚIILOR 
INTERNAȚIONALE DE PRESĂ —

Ultima zi a competiției olimpice 
feminine de gimnastică a fost mar
cată de strălucitele performanțe ale 
gimnastei românce Daniela Silivaș, 
care și-a adjudecat trei medalii de 
aur. la paralele, birnă și sol, după 
o evoluție de înaltă ținută, intru to
tul remarcabilă sub aspect tehnic și 
al compoziției artistice.

Cu trofeele cucerite in patru zile 
de concurs — trei medalii de aur. 
in concursul special pe aparate (la 
paralele, birnă și sol), două meda
lii de argint (la echipe și la in
dividual compus) și una de»bronz (la 
sărituri). Daniela Silivaș se înscrie 
ca una din stelele actualei Olimpia
de. fiind gimnasta cu cele mal mul
te medalii (șase) cucerite la aceste 
Jocuri și confirm înd totodată că la 
ora actuală se află în fruntea ie
rarhie: mondiale.

Gimnastele românce au mai obți
nut. in concursul pe aparate, o me
dalie de argint, prin foarte 
talentata Gabriela Potorac, la sări
turi, și o medalie de bronz, câști
gată de aceeași Gabriela Potorac la 
birnă.

în comentariile pe marginea com

petiției olimpice feminine de gim
nastică Încheiate duminică, cores
pondenții agențiilor internaționale 
de presă subliniază succesul autori
tar al sportivei românce Daniela Si
livaș, care a devenit triplă campioa
nă olimpică.

In comentariul agenției T.A.S.S. 
sub titlul „Buchetul de aur al Da
nielei" se arată : „Un frumos bu
chet de medalii a reușit să adune, 
în ultima zi a concursului olimpic 
de gimnastică, sportiva româncă Da
niela Silivaș. După ce în urmă cu 
două zile pierduse la numai 25 de 
miimi titlul olimpic la individual 
compus ta fața Elenei Șușunova, 
campioana absolută a Europei și-a 
luat duminică o revanșă netă, cîști- 
gind trei dintre cele patru medalii 
de aur puse in joc. Silivaș a de
monstrat in spectaculoasele sale e- 
xerciții multă siguranță și măies
trie".

Comentatorul agenției japoneze de 
presă .,KYODO" notează, între alte
le: „Gimnasta româncă Daniela Sili
vaș, care se mișcă pe aparate ca un 
spiriduș, a cîștigat trei titluri de 
campioană olimpică, ta timp ce cam
pioana la individual compus. Elena 
Șușunova, eclipsată de data aceasta, 
nu a obținut decit o medalie de ar
gint și una de bronz". în continuare 
se 'scrie : „La paralele, Daniela Si
livaș a prezentat un exercițiu ex
trem de dificil, adjudeeîndu-și me
dalia de aur cu un total perfect «20». 
Ea anunța un fascinant recital, pe 
care l-a continuat cu brio, la birnă 
si sol, cucerind de asemenea me
daliile de aur".

La rindul său. agenția spaniolă 
Efe relatează : „Daniela Silivaș din 
România a dominat de o manieră 
impresionantă finalele pe aparate 
ale competiției de gimnastică. într-o 
singură zi, această minunată sporti
vă a fost încununată de trei ori cu 
titlul de campioană olimpică. Gim
nasta sovietică Elena Șușunova. vic
torioasă. la limită, la individual 
compus, a trebuit să se mulțumeas
că doar cu o medalie de argint și 
una de bronz".

Aprecieri elogioase la adresa gim

nastei românce are și coresponden
tul sportiv al agenției A.D.N. BER
LIN : „Daniela Silivaș și-a început 
recitalul cu un ireproșabil exerci
țiu la paralele, exercițiu răsplătit, 
ca și în concursul anterior, cu nota 
maximă de «10». După numai o ju
mătate de oră, Daniela Silivaș a ta- 
cintat spectatorii și Ia birnă. unde 
și-a adjudecat medalia de aur. Con- 
centrindu-se la maximum, românca 
și-a Încheiat splendida evoluție eu 
un original exercițiu la sol. care i-a 
adus al treilea titlu de campioană 
olimpică".

în finala probei feminine de 
3 000 m, atleta româncă Paula Ivan 
a obținut medalia de argint, dar a 
fost foarte aproape de cucerirea ti
tlului olimpic, pierzind la numai 62 
de sutimi de secundă. A fost o cursă 
rapidă, in care cîștigătoarea, Tatiana 
Samolenko, a stabilit un nou record 
olimpic, cu 8’26”53/100, Paula Ivan 
realizind, de asemenea, un timp re
marcabil — 8’27”15/100. nou record 
național. Așteptăm de la tînăra 
noastră atletă o nouă compor
tare bună in finala probei de 
1 500 m. finală programată simbătă. 
în penultima zi a J.O. 1988.

Iată clasamentul probei feminine 
de 3 000 m : 1. Tatiana Samolenko 
(U.R.S.S.) — 8>26”33/100 ; Paula Ivan 
(România) — 8’27”15/100 ; 3. Yvonne 
Murray (Marea Britanie) — 8’29”02/ 
100 ; 4. Elena Romanova (U.R.S.S.) 
— 8’30”45/100 ; 5. Natalia Artemova 
(U.R.S.S.) — 8’31 ”67/100 ; 6. Vicki 
Huber — (S.U.A.) — 8’37”25/100.

Pe pista nautică olimpică s-au 
desfășurat ultimele finale ale rega
tei de canotaj academic. în cea mai 
spectaculoasă întrecere la schit 
8 plus 1, echipajul României (Miha- 
ela Armășescu, Doina Bălan, Adria
na Bazon, Marioara Trașcă, Olga

FOTBAL
Meciurile disputate duminică în 

etapa a VII-a a campionatului di
viziei A s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Sportul studen
țesc — Dinamo 1—4 (1—1) ; F.C. 
Bihor — Steaua 2—3 (2—I); Rapid — 
Corvinpl 4—1 (2—1) ; Victoria —
F.C. Farul 2—1 (1—0) ; F.C. Inter — 
F.C.M. Brașov 3—0 (1—0) ; F.C. Ar
geș — A.S.A. 2-1 (2—1) ; S.C. Ba
cău — Oțelul 4—0 (3—0) ; Univer
sitatea Cluj-Napoca — F.C. Olt 0—1 
(0—0) ; Universitatea Craiova — 
Flacăra Moreni 1—0 (0—0).

In clasament conduc echipele Di
namo (golaveraj 28—6) și Steaua 
(golaveraj 22—10). cu cite 14 punc
te, urmate de Victoria și F.C. Inter, 

Homeghi, Rodica Arba, Herta Ani- 
taș, Rodica Necula și Ecaterina 
Oancia) a obținut medalia de argint, 
rezultat valoros, luînd în considerare 
faptul că in „optul" nostru au evo
luat patru sportive care cu o zi îna
inte participaseră la alte finale, Ro
dica Arba și Olga Homeghi fiind 
nevoite să depună un efort deosebit 
simbătă pentru a cuceri titlul olim
pic la schîf 2 rame. în proba de 
sefeif 4 visle. echipajul României 
(Elisabeta Lipă, Veronica Cogeanu, 
Anișoana Bălan și Anișoara Minea) 
s-a clasat pe locul 3, intrind in po
sesia medaliei de bronz.

în concursul olimpic de caiac-ca- 
r.oe. care a început luni, s-au desfă
șurat întrecerile preliminare in pro
bele pe distanța de 500 m.

în proba de canoe simplu, spor
tivul român Aurel Macarencu s-a si
tuat pe locul secund in seria a II-a, 
cu timpul de l’54”95/100 și s-a cali
ficat pentru semifinalele competiției.

Au mai obținut, de asemenea, ca
lificarea în semifinale echipajele ro
mânești Daniel Stoian—Angelin Ve- 
lea la caiac dublu și Gheorghe An- 
driev—Grigore Obreja în proba de 
canoe dublu.

Cea de-a 21-a medalie pentru de
legația sportivă a României la Jocu
rile Olimpice de vară de la Seul a 
fost ciștigată luni de halterofilul Nicu 
Vlad, clasat pe locul 3 și medaliat 
cu bronz în cadrul întrecerilor ca
tegoriei 100 kg. Sportivul român a ri
dicat haltera in greutate de 185 kg 
la stilul smuls, reușind apoi la „arun
cat" 217,5 kg, șl, cu un total de 402.5 
kg, a urcat pe treapta a treia a po
diumului de premiere. întrecerea a 
fost ciștigată de Pavel Kuznețov 
(U.R.S.S.) — 425 kg (190 kg plus 
235 kg).

cu cite 9 puncte. Meciurile Steaua — 
F.C. Inter. Dinamo — „U“ Cluj-Na
poca și Oțelul — Victoria se vor juca 
miercuri. 28 septembrie. Celelalte 
partide ale etapei a VIH-a vor avea 
Ioc duminică, 2 octombrie.

RVGBI
în turneul Internațional de rugbî 

de la Moscova, echipa României a 
întrecut cu scorul de 8—6 (4—0) se
lecționata secundă a U.R.S.S. în ul
timul meci al competiției se vor in- 
tilni reprezentativele U.R.S.S. și 
S.U.A. In clasament conduce Româ
nia cu 7 puncte, urmată de S.U.A. 
6 puncte, U.R.S.S. I 4 puncte, 
U.R.S.S. II 3 puncte.

agenda.de


SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

generală

Spre relansarea 
procesului de pace 
în America Centrală

O cuvintare a secretarului general 
al C.C. al P. c. u. s.

New York au început luni 
celei de-a 43-a sesiuni a

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE YEMEN

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). - La 
dezbaterile de politică qenerală din cadrul 
Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, in cadrul cărora șefii 
delegațiilor celor 159 de state membre prezintă pozițiile guvernelor lor 
față de cele mai grave și urgente probleme pe plan politic, economic, 
social, militar, cu care se confruntă lumea. Se detașează preocuparea 
fată de cauza păcii, față de gravele decalaje de dezvoltare, față de 
enormele poveri financiare care 
în curs de dezvoltare.

apasă pe umerii popoarelor din țările

Deschizind — prin tradiție — 
dezbaterile generale, ministrul rela
țiilor externe al Braziliei, Roberto 
de Abreu Sodre, a consacrat o parte 
importantă a discursului său situa
ției economice și financiare a țărilor 
în curs de dezvoltare, atrăgînd aten
ția asupra reculului înregistrat de 
ritmul de creștere economică a aces
tui grup de state, care s-a redus de 
la 5.5 ia sută, in anii ’70. la mai 
puțin de 3 la sută in actualul de
ceniu. Capacitatea de penetrație 
economică a țărilor în curs de dez
voltare pe piețele țărilor dezvoltate 
s-a redus de la 28 la sută, în 1980, 
la 19 la sută, în 1987, in timp ce 
acest indice al țărilor industrializate 
a crescut la 71 Ia sută. In termeni 
reali, a adăugat vorbitorul, țările 
„lumii a treia" au pierdut. în ulti
mul sfert de veac, circa 25 la sută

din locul pe care îl ocupau in ex
porturile mondiale, iar in prezent 
sint nevoite să transfere in exterior 
resurse reclamate de urgență de 
propria lor dezvoltare. El a subliniat 
necesitatea ca țările dezvoltate să 
treacă la diminuarea ratelor ridicate 
ale dobinzilor și la eliminarea mă
surilor protecționiste. pentru a se 
crea, astfel, perspective comerciale 
mai favorabile pentru țările îndato
rate, spriji.nindu-le in acest fel să 
depășească dificultățile cu care sint 
confruntate.

în încheiere, ministrul brazilian 
și-a exprimat preocuparea față de 
stagnarea procesului de pace in 
America Centrală, apreciind că des
tinderea din raporturile internațio
nale va avea un efect benefic asu
pra eforturilor de găsire a unei so
luții negociate și la conflictul din 
regiune.

TEGUCIGALPA 26 (Agerpres). — 
Președintele Guatemalei, Vinicio 
Cerezo Arevalo, a anunțat. în capi
tala Hondurasului, că a obținut con
sensul privind începerea unei 
reuniuni la nivel înalt a 
stat centro-americani — 
agenția Prensa Latina.

Vinicio Cerezo a avut 
la Tegucigalpa cu 
Hondurasului, Jose Azcona Hoyo.

Agenția Prensa Latina precizează 
că la viitoarea reuniune vor parti
cipa președinții Salvadorului. Guate
malei. Hondurasului. Republicii Cos
ta Rica și Republicii Nicaragua. în
trunirea va avea ca obiectiv reacti
varea Acordului de pace, semnat de 
cei cinci in august 1987.

noi 
șefilor de 
informează

convorbiri 
președintele

NAȚIUNILE UNITE 26 
preș). — Miniștrii relațiilor 
din Costa Rica. Guatemala, 
ras. Nicaragua si Salvador, 
participă la lucrările celei de-a 43-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.. 
urmează să se întîlnească in cursul 
acestei săptămîni la New York pen
tru a pregăti agenda reuniunii la 
nivel înalt a statelor centro-america- 
ne. După cum a anunțat președin
tele- Guatemalei. Vinicio Cerezo. in 
urma turneu'ui efectuat in celelalte 
țări din zonă, reuniunea 
înalt se va desfășura în

(Ager- 
externe 
Hondu- 

care

MOSCOVA 26 (Agerpres). — în
tr-o cuvintare rostită lâ întîlnirea 
de la Moscova a conducătorilor mij
loacelor de informare in masă, insti
tuțiilor ideologice Și uniunilor de 
creație din U.R.S.S., Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a evidențiat, că in viața so
cietății sovietice a început o nouă 
etapă, cea a unei activități practice 
intense, reclamată de înnoirea so
cietății, de realizarea unei noi ca
lități in toate sferele vieții econo
mice, sociale, politice. în acest pro
ces creator trebuie să sporească și 
rolul și răspunderea mijloacelor de 
informare in masă. Secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S. a arătat că, in 
general, se impune formarea unei 
atitudini noi. a oamenilor față de 
muncă, față de viață și societate, 
este necesară creșterea răspunderii, 
întărirea disciplinei și ordinii. Avem 
nevoie ca de aer de ordine, răspun-

dere și inițiativă — a spus vorbito
rul. Subliniind apoi necesitatea a- 
dincirii democrației socialiste, a pre
cizat că aceasta presupune in mod 
obligatoriu legalitate, răspundere și 
disciplină, apărarea cauzei socialis
mului.

în prezent — a spus vorbitorul — 
ne angajăm în procese de asemenea 
amploare incit sint necesare eforturi 
uriașe în activitatea teoretică și po
litică, in organizarea și consolidarea 
societății, iar exponentul acestora nu 
poate fi decit partidul. Secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S. a relevat 
că in cadrul înfăptuirii hotăririlor 
celei de-a 19-a Conferințe Unionale 
a partidului se află în curs și pregă
tirea unor plenare ale C.C. al 
P.C.U.S. și, de asemenea, 
să se dea publicității, în 
unei largi dezbateri, proiectul 
legi electorale și proiectul privind 
amendamentele la 
U.R.S.S.

Rezoluții adoptate de Conferința

Imperativul infăptuirii dezarmării

(Ager- 
O.N.U.
negu- 

al pâ- 
cunos-

pe agenda unei mese rotunde desfășurate sub egida organizației 
neguvernamentale „Marele marș al păcii"

NAȚIUNILE UNITE 26 
preș). — Recent, la sediul 
din New York, organizația 
vernamentală „Marele marș 
cii“, a cărei președintă este
cuta militantă suedeză în favoarea 
dezarmării Inga Thorsson. a reali
zat o masă rotundă 
ticipat reprezentanți 
nile geografice ale 
din România. între 
te au figurat înfăptuirea dezarmării, 
și în primul rînd a celei nucleare, 
ocrotirea mediului înconjurător, li
chidarea subdezvoltării.

Participantii la dezbateri s-au pro
nunțat în favoarea mobilizării efor
turilor tuturor popoarelor lumii in 
lupta pentru pace și dezarmare, care 
trebuie să devină o preocupare ur-

la care au par- 
din toate regiu- 
lumii, inclusiv 
temele dezbătu-

gentă a tuturor organizațiilor negu
vernamentale. S-a subliniat că. in 
prezent, sint in curs de desfășura
re 37 de războaie, ceea 
soluționarea pașnică a 
să constituie un obiectiv 
tal al mișcărilor pentru 
gresele obținute recent 
rea unor conflicte regionale — acți
une desfășurată sub auspiciile O.N.U. 
— trebuie să fie folosite pentru a 
imprima un nou avînt luptei pentru 
pace și pentru consolidarea încre
derii in rolul O.N.U., in contribu
ția sporită pe care organizația mon
dială este chemată să o aducă la 
rezolvarea problemelor majore ale 
vieții internaționale. La încheierea 
lucrărilor, participantii au adoptat o 
declarație.

ce face ca 
conflictelor 
fundamen- 
pace. Pro- 
în rezolva-

Pentru lichidarea armelor nucleare

Domnului colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, vă adresez dum
neavoastră calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului yemenit prieten, de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
■

al 
urmează 
vederea 

noii

Constituția

TOKIO. — în prefectura japoneză 
Sidzuoka a avut loc o demonstrație 
organizată de participanții la miș
carea antirăzboinică în memoria 
victimelor radiațiilor provenite de 
la experiențele cu bomba cu hidro
gen, efectuate de Statele Unite, în

anul 1954, în atolul Bikini. Luînd 
cuvintul la mitingul care a avut loc 
după demonstrație, vorbitorii au ce
rut lichidarea tuturor armelor nu
cleare și încetarea tuturor experien
țelor atomice.

Declarația cancelarului federal al Austriei, Franz Vranitzky
VIENA 26 (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității la Viena. 
cancelarul federal al Austriei, Franz 
Vranitzky, a relevat că este impe
rios necesar ca popoarele Europei să 
adopte o serie de măsuri eficiente în 
direcția dezvoltării colaborării in di
verse domenii. O astfel de colabo
rare — relevă documentul — tre
buie să aibă un caracter cit mai am
plu și să ia în considerare utiliza-

perea tuturor resurselor existente 
continentul european.

în centrul politicii sale externe — 
a subliniat Vranitzky — Austria si
tuează ca una din sarcinile princi
pale folosirea tuturor posibilităților 
pentru promovarea colaborării Est- 
Vest și pentru sporirea aportului 
propriu la edificarea „Casei euro
pene" in condițiile unui climat de 
pace și securitate generală.

la nivel 
Salvador, 

intre 12 și 15 noiembrie, și va ur
mări reactivarea și dezvoltarea 
eforturilor de P”ce prevăzute de 
acordul „Esquipolas 11“ privind nor- 
ma’’zarea 'situației in America Cen
trală. info-mcază agențiile Prensa 
Latina și EFE.

Cereri de normalizare 
a vieții politice 

în Haiti
PORT-AU-PRINCE 26 (Agerpres). 

— Mai multe partide politice din 
Haiti s-au pronunțat in favoarea or
ganizării de alegeri legislative în- 
tr-un interval de șase luni, pentru 
a se trece cit mai rapid la norma
lizarea situației din tară.

Inițiativa lor înseamnă respingerea 
propunerii actualului șef al statului 
ca această consultare electorală să 
se desfășoare intr-un interval 
timp de doi pină la doi ani și 
mătate.

de 
ju-

ORIENTUL MIJLOCIU
Noi demonstrații de protest 
ale populației palestiniene 
din teritoriile arabe ocupate
în Cisiordania si Gaza s-au înre

gistrat noi ciocniri între demon
stranți palestinieni și trupele de o- 
cupatie ale Israelului. După cum in
formează agenția Petra, in ultimele 
24 de ore incidentele cele mai,grave 
au avut loc la Turlkarm, Ramallah, 
El Khalil și într-o serie de tabere 
ale refugiaților palestinieni. Peste 
20 de persoane au fost rănite, iar 
patrulele israeliene au operat ares
tări in rîndul demonstranților. La 
Ramallah, o tinără. care a fost ră
nită. a decedat 1 spital.

C:t urmare
autoritățile de ocupație 
sau introdus restricții 
vi mai multe localități.

a agravării 
au 
de

(Agerpres)

SOFIA 26 (Agerpres), — La Sofia 
au luat sfirșit lucrările celei deta 
80-a Conferințe a Uniu.nii Interpar
lamentare, la cafe au participat de
legații din pe6te 100 de țări ale lu
mii și reprezentanții a 22 de orga
nisme internaționale si regionale.

Dezbaterile generale au subliniat 
necesitatea infăptuirii dezarmării, in 
primul rind nucleare, soluționării 
conflictelor pe cale pașnică, inlătu-

Ședința Comitetului
5 »

26BERLINUL OCCIDENTAL 
(Agerpres). — în Berlinul occiden
tal a avut loc ședința Comitetului 
interimar al Fondului Monetar In
ternațional, organism din care fac 
parte 22 de miniștri de finanțe și 
guvernatori ai băncilor centrale din 
țări industrializate și în curs de dez
voltare. în comunicatul dat publici
tății se relevă că deficitele balanțe
lor de plăți ale țărilor industriali
zate se situează la nivel ridicat, pro
blema datoriei externe intr-un nu
măr de țări in curs de dezvoltare 
continuă să se agraveze, iar crește
rea economică -a- -"cestor țări rru ~a 
atins încă un nivera.decvat, Se. 'reco-,. 
mandă ca F.M.I. șă-și adufcă contri
buția la menținerea unei .creșteri 
economice neinflaționiste pe plan 
mondial, la reducerea dezechilibre
lor balanțelor comerciale și la sta
bilitatea piețelor financiare, eviden- 
țiindu-se necesitatea ca S.U.A. să-și 
reducă în continuare deficitul buge
tar și ca țările vest-europene să 
impulsioneze creșterea lor economi
că și să acționeze mai energic pen
tru reducerea șomajului. Comitetul 
recunoaște că o serie de țări con- 
t’nuă să se confrunte cu grave difi
cultăți de ordin financiar, mai ales 
datorită creșterii dobinzilor. Totoda
tă, in comunicat sînt condamnate 
practicile protection iste.

rării gravelor fenomene_____  negative din 
economia mondială, instituirii unei 
noi ordini economice, participanții 
relevind necesitatea creșterii > rolu
lui Uniunii Interparlamentare în re
zolvarea echitabilă și durabilă a a- 
cestor probleme.
' în ce privește securitatea si coo
perarea europeană. reprezentanții 
grupurilor parlamentare din țările 
europene. S.U.A. și Canada au abor
dat aspecte ale conlucrării parla
mentare pe continent.

Conferința a adoptat o rezoluție 
privind revolta populației palestinie
ne în teritoriile arabe ocupate, a sa
lutat începerea negocierilor dintre 
Iran și Irak și a exprimat dorința 
încheierii lor cu succes și stabilirii 
unei păci globale.

în rezoluția consacrată drepturilor 
omului se reliefează necesitatea a- 
cordării. unei atenții deosebite solu
ționării problemelor grave ale foa
metei, mizeriei, bolilor, lipsei de lo
cuințe, de asistentă sanitară adecva
tă, a unor măsuri hotărite pentru e- 
radicarea 
sismului. 
din viața

A fost
Consiliului Interparlamentar în per
soana lui Daouda Sow (Senegal).

La 26 septembrie, poporul Repu
blicii Arabe Yemen sărbătorește 
împlinirea a 26 de ani de la pro
clamarea republicii. evocind cu 
acest prilej unul dintre cele mai 
importante momente ale istoriei 
sale naționale. Actul politic din 
toamna anului 1962 a pus capăt re
gimului monarhic feudal care men
ținea tara într-o stare de adîncă 
înapoiere și a deschis calea unor 
importante prefaceri economico- 
sociale.

Proiectele de dezvoltare elaborate 
în ultimii ani au in vedere în mod 
deosebit dezvoltarea agriculturii, 
.sector în care lucrează 85 la sută din 

. populația de aproximativ 8 mili
oane de locuitori a R.A. Yemen. 
Pe pămînturile expropriate de la 
feudali âu fost create o serie de 
gospodării agricole experimentale, 
iar în cea mai 
hama. au fost înălțate măi multe 
baraje, care au 
extinderea considerabilă a supra
fețelor irigate. Aici au apărut în
tinse culturi de bumbac, cafea, ce- 

.. reale, tutun s.a.. Concomitent, au 
fost puse bazele unei industrii pro
prii și s-au amplificat prospecțiu
nile geologice. Ău fost descoperite 
importante zăcăminte de petrol.

fertilă zonă, Ti-
avut ca rezultat

țițeiul extras fiind prelucrat în 
prima rafinărie dată in folosință in 
1986, la. Marib. cu o capacitate, zil
nică de 10 000 barili.■

Schimbările produse în viata 
R.A. Yemen în decursul ultimului 
sfert de veac sînt ilustrate și de 
noua înfățișare a capitalei sale. 
Dacă înaintea revoluției antimo
narhice, Sanaa nu avea nici o stra
dă asfaltată și cartiere întregi erau 
o aglomerare de case sărăcăcioase, 
astăzi orașul dispune de bulevarde 
largi, de-a lungul cărora pot fi în- 
tilnite numeroase edificii recent 
construite.

în spiritul politicii sale consec
vente de prietenie si solidaritate cu 
popoarele arabe, cu toate popoarele 
care pășesc pe calea/dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român ur
mărește cu ■ interes si simpatie rea
lizările obținute de poporul din R.A. 
Yeriien ,iri direcția consolidării inde
pendenței‘si a făuririi1 unei vieți 

. noi. între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Ye
men s-au statornicit relații de co
laborare. . întemeiate . pe stimă, si 
respect reciproc, care cunosc un 
curs ascendent. în folosul . celor, 
două țări și popoare,, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

neocolonialismului și . ra- 
a altor fenomene negative 
internațională.
ales noul președinte al

BEIJING 26 (Agerpres). — La Bei
jing s-au deschis, luni, lucrările ple
narei C.C. al P.C. Chinez — infor
mează agenția China Nouă. în ca
drul lucrărilor. Zhao Ziyang, secre-

tar general al C.C. al P.C. Chinez, 
a prezentat raportul Biroului Politic 
referitor la unele căi de îmbunătăți
re a climatului economic si la • în
tărirea rolului partidului.

Plenara C. C. al Partidului Muncii din Albania
(Agerpres). — în zi- 
septembrie, Ia Tira- 
plenara Comitetului 

Central al Partidului Muncii din 
Albania, prezidată de Ramiz Alia. 
prim-Secretar al C.C. al partidului 
— informează agenția A.T.A. Parti
cipantii au audiat raportul intitulat 
„Sarcinile și măsurile pentru întă-

TIRANA 26 
lele de 23—24 
na a avut loc

rirea si îmbunătățirea activității în 
domeniul comerțului exterior".*

La încheierea lucrărilor. Ramiz 
Alia a rostit o cuvînțăre. în care s-a 
referit la sarcinile organelor de co
merț exterior, cit și la unele pro
bleme importante ale dezvoltării e- 
conomiei în general — relevă A.T.A.

Crește mișcarea de împotrivire față de politica 
apartheidului

ITagențiile^
PRETORIA 26 (Agerpres).: — La. 

Durban, forte de poliție și ale ar
matei regimului sud-africanau in
tervenit împotriva celor peste 8 000 
de docheri care au declarat grevă 
revendicînd’ îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață, abroga
rea sistemului de apartheid. Peste 
160 de docheri greviștii au fost a- 
restați.

De la decretarea în țară a situa
ției excepționale in iunie 1986, au-

torifătile rasiste de la Pretoria au 
aruncat in închisori aproape 40 000 
de africani care au participat la ac
țiuni împotriva practicilor rasiste.

LUSAKA 26 (Agerpres).— Fe
meile sud-africane se află în pri
mele rînduri ale luptei antiapart- 
heid. a declamat la Lusaka Hilda 
Ndule. membru al conducerii Con
gresului Unit al Femeilor din R.S.A.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN BIRMANIA
RANGOON 26 (Agerpres). — 

După cum a anunțat postul de ra
dio Rangoon, în capitala Birmaniei 
și în alte orașe au avut loc noi cioc
niri între forțele militare de menți-

nere a ordinii și populația 
transmite agenția A.D.N. 
pierdut viata peste 23 de 
stranți, iar alți peste 1000 
arestați.

civilă,
Și-au 

demon- 
au fost

I DE pRESĂ 
| TRANSMIT: (

REUNIUNE. La Varna s-au, ln- 
* cheiat lucrările reuniunii repre- 
Izentanților cercurilor de afaceri și 

organizațiilor comerciale din Est și 
din Vest. Luînd cuvintul, Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 

| P. C. Bulgar, președintele Consi- 
| lîului de Stat al R.P.B.,. s-a pro
nunțat în favoarea unei largi co- 

Ilaborări intre țări, indiferent de 
orinduirea lor social-politică.

iM

(din actualitatea politica)
I

I
” (.Uliii LUIC

pentru afaceri externe ale Came- | 
rei Reprezentanților a Congresu- | 
lui S.U.A. au recomandat tranșfe- •

Irarea sumei de 150 milioane dolari 
din serviciile armatei pentru opera- | 
tiunile forțelor O.N.U. de meriți- I 
nere a păcii.

RECOMANDARE. Două comitete

I

FRANȚA

Strategii electorale și remediile 
problematicii economico-sociale
După opinia presei pariziene. 1988 

va rămîne pentru francezi anul cu 
cele mai multe consultări electorale : 
alegerile prezidențiale (in două etape, 
la 24 aprilie și 8 mai), succedate de 
cele parlamentare (5 și 12 iunie), iar 
in septembrie și octombrie alegeri 
cantonale. Deci șase scrutinuri în 
șase luni ! în plus, un referendum 
— programat pentru 6 noiembrie — 
îi va solicita din nou pe cetățeni 
să-și exprime părerea, de data 
aceasta asupra măsurilor guverna
mentale privind Noua Caledonie.

în această atmosferă de intensă so
licitare a opțiunilor publice, partide
le politice sînt antrenate într-o sus
ținută campanie de delimitare și con
turare a pozițiilor. De pildă, pentru 
Partidul Socialist, care deține majo
ritatea și posturile cheie în guvern, 
problema centrală rămîne combate
rea șomajului. Dacă în lunile mai și 
iunie, numărul celor rămași fără 
slujbe a sporit cu cîte 20 000, în luna 
iulie s-a înregistrat o creștere verti
ginoasă, cu 35 000 de solicitanți ai 
unui loc de muncă. Se estimează la 
2 613 500 persoane armata celor pri
vați de posibilitatea de a-și folosi 
capacitatea de muncă — ceea ce re
prezintă 10,4 la sută din populația 
aptă de muncă a Franței. Guvernul 
intenționează, deocamdată, doar să 
frîneze, să încetinească evoluția a- 
cestui proces, astfel ca șomajul să 
nu mai crească pînă la finele anului 
decit cu 150 000 persoane. Planul gu
vernului de combatere a șomajului, 
conceput ca o acțiune de mai amplă 
anvergură, este comparat de premie
rul Michel Rocard cu... atacul tru
pelor aliate în 1944. la Pas de Calais, 
în sensul unei ample bătălii pe mai 
multe fronturi. „Nu există rețete 
miraculoase, a spus el. pentru că în 
lupta pentru folosirea brațelor de 
muncă trebuie atacat din toate di
recțiile". Concomitent se menține 
preocuparea pentru stimularea rit
mului activității economice, deoarece, 
se arată de către cercurile oficiale, 
multe din problemele cu care Franța 
se confruntă zilnic rezultă dintr-o 
creștere economică insuficientă. Mai 
dificilă pare realizarea angajamentu
lui privind asigurarea unor venituri 
minime pentru păturile sociale deza
vantajate și stabilirea unui sistem 

echitabil de impunere a averilor și 
veniturilor. în acest domeniu, guver
nul își motivează reținerile manifes
tate prin dorința ca noua lege să nu 
provoace o fugă a capitalurilor în 
străinătate.

In raport direct cu aceste proble
me se află preocuparea aproape ge
nerală de a evalua și analiza șanse
le industriei naționale în perspecti
va creării pină în 1992 a unei piețe 
vest-europene unice. Speranțele nu
trite de unele cercuri ale marii fi
nanțe nu reușesc să risipească teme
rile unor largi sectoare ale opiniei 
publice franceze, care iau în consi
derație supremația dobîndită în ca
drul Pieței comune de unele grupuri 
economice și bancare din alte țări 
membre ale acestei organizații. 
„Vrînd, nevrind — scrie publicația 
economică «Expansion» — desființa
rea granițelor va transforma Europa 
«celor 12» intr-un uriaș cimp de 
bătălie. Firmele franceze sînt prea 
mici spre a susține lupta de concu
rență cu imperiile economice, cum 
sint, de . pildă, concernele Carlo de 
Benedetti din Italia sau Daimler- 
Benz din R.F.G. Directorul uzinelor 
Peugeot, Jacques Calvet, a criticat 
faptul că proprietarii firmelor din 
Franța nu dispun de o aseme
nea «instituție națională», cum este 
«Deutsche Bank» în R.F,G„ care a 
apărat în repetate rinduri firmele 
vest-germane, ajutîndu-le să nu fie 
acaparate de cumpărători străini".

Ca o reacție la aceste preocupări, 
guvernul a anunțat măsuri de pro
movare mai intensă a calificării pro
fesionale, de sporire a investițiilor 
destinate cercetării-dezvoltării, în 
scopul asigurării capacității de con
curentă a industriei naționale. Au 
fost create, de asemenea, șase grupe 
de studii și de mobilizare, animate 
de personalități ale lumii economice 
și grupărilor sociale, cu sarcina de 
a pregăti întreprinderile franceze 
pentru noile reglementări după care 
se va conduce in anii următori Pia
ța comună. Valery Giscard D’Estaing, 
fost șef al statului și în prezent pre
ședinte al uneia din cele două mari 
grupări ale opoziției — Uniunea pen
tru Democrația Franceză (U.D.F.) — 
a propus chiar realizarea unei mari 
coaliții „a tuturor forțelor țării, care 
să se concentreze asupra pregătirilor 
pentru 1992".

în căutarea unor răspunsuri și so
luții la problemele pr.esante aflate la 
ordinea zilei, se conturează, după 
opinia observatorilor scenei politice 
franceze, și o tendință a partidelor 
de a-și reconsidera raporturile din
tre ele. Pierre Mauroy, primul secre
tar al Partidului Socialist, apreciază 
în felul următor situația actuală : 
„claritate în sînul majorității prezi
dențiale, unde se organizează cen- 
trul-stinga, alături de comuniști, so
cialiști și radicali de stînga", în con
trast cu „confuzia care domină opo
ziția". La rîndul lor, cei șapte mi- , 
niștri care nu fac parte din Parti
dul Socialist și-au anunțat intenția 
de a continua procesul de multipli
care a alianțelor socialist-centriste în 
alegerile municipale din martie 1989. 
Această inițiativă nu pare să co
incidă cu intențiile premierului fran
cez, care a cerut centriștilor „să pre
cizeze dacă îi preferă pe socialiști — 
care nu concep să-i excludă pe co
muniști dintr-o majoritate a progre
sului — sau pe candidații de dreapta 
susținuți de Frontul Național (gru
pare extremistă)". „Cea mai mare 
parte a liderilor socialiști — nota 
Bernard Stasi, vicepreședinte al Cen
trului Democratic și Social (C.D.S.) 
— preferă un acord cu Partidul Co
munist decît cu o formație situată 
la dreapta Partidului Socialist".

După cum a precizat, zilele aces
tea, Georges Marchais. secretar ge
neral al P.C.F., toate inițiativele po
zitive ale guvernului vor întruni 
sprijinul comuniștilor francezi.

MOZAMBIC

Reactualizarea Acordului
de la Nkomati

Cunoscută ca una dintre cele mai 
tensionate zone ale globului. Africa 
australă înregistrează in ultima vre
me o serie de evoluții care vin să 
confirme că și în această regiune 
începe să cîștige teren ideea regle
mentării diferendelor pe cale politică, 
prin tratative. Astfel, la numai cîteva 
zile după încheierea, la Brazzaville, a 
celei de-a cincea runde a convorbi
rilor cvadripartite (Angola, R.S.A., 
Cuba și S.U.A.). pentru solutionarea 
situației din Africa de sud-vest 
(cea de-a șasea rundă a început 
ieri, în același oraș). agenții
le internaționale de presă au 
anunțat că la Songo. o mică locali
tate de pe teritoriul mozambican. a 
avut loc o întîlnire între președin- 

P.C.F. este dispus să continue cola
borarea cu socialiștii în organele pu
terii locale, inclusiv în vederea ale
gerilor municipale din luna martie 
1989.

în partea cealaltă a evantaiului po
litic, presa franceză reține consul
tările începute între Jacques Chirac, 
președintele Adunării pentru Repu
blică (R.P.R.), și Valery Giscard 
D’Estaing, președintele U.D.F., care 
urmează să fie instituționalizate prin 
întilniri regulate ale reprezentanților 
celor două grupări la interval de 
două luni, în scopul concertării ac
țiunilor mai ales pe plan parlamen
tar, dar și în perspectiva consultări
lor electorale. Cele două formațiuni 
politice au hotărît, la rîndul' lor, să 
excludă orice alianță electorală cu 
gruparea extremistă Frontul Națio
nal, decizie generată de recentele de
clarații rasiste ale lui Le Pen, șeful 
acestei grupări, care au fost deza
probate chiar de unii din colaborato
rii apropiați ai acestuia. Dar se pare 
că refuzul liderilor R.P.R. și U.D.F. 
de a încheia înțelegeri cu F. N. nu 
este împărtășit de responsabilii locali 
ai acestor partide ale opoziției, care 
pun pe primul plan interese electo
rale de moment.

Consemnînd aceste delimitări și 
reconsiderări în strategia electorală a 
partidelor, presa pariziană consideră 
că momentul actual prezintă aspecte 
semnificative pentru evoluțiile ulte
rioare de pe scena politică franceză.

Petre STANCESCU 
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tele R.P. Mozambic. Joaquim Chis
sano, și președintele R.S.A., Pieter 
Botha, in vederea examinării rela
țiilor încordate dintre cele două 
țări, și in primul rind a reactuali
zării Acordului de la Nkomati.

Așa cum se știe, acest acord, 
care cele două țări l-au semnat 
martie 1984, a fost considerat 
marcind un important moment politic 
in evoluția situației din zonă. Dind 
curs insistentelor Mozambicului, care 
era ținta unor permanente acte de 
agresiune din partea rasiștilor de la 
Pretoria, documentul respectiv defi
nea principiile ce trebuiau așezate la 
baza relațiilor mozambicano-sud-afri- 
cane : respectarea suveranității și 
integrității teritoriale a părților sem-

natare. interzicerea oricărui amestec 
în treburile interne ale celuilalt. în
câlcind insă flagrant acordul înche
iat. guvernul sud-african a continuat 
imixtiunile dincolo de fluviul Zam
bezi, sprijinind cu arme și bani ban
dele contrarevoluționare teroriste și 
organizînd el însuși incursiuni ar
mate împotriva tînărului stat african, 
cu scopul de a destabiliza situa
ția internă și a 
la putere guvernul 
această cauză. in 
Mozambicul a trebuit 
unui sîngeros război.

de 
Din 
ani 

fată

înlătura 
legal, 

ultimii 
să facă 
cu consecințe 

din cele mai grave pentru locuitorii 
tării. Potrivit datelor oficiale, peste 
100 000 de mozambicani și-au pierdut 
viata, iar alti 1 milion au fost ne- 
voiți să-și părăsească locuințele, lu
înd drumul pribegiei. Din 1981, te
roriștii au distrus peste 800 de dis
pensare. au ucis sau mutilat învăță
tori. cadre medicale și administrative, 
au dinamitat fabrici si instalații pe
troliere. Exportul s-a prăbușit. 
Aproape o treime din teritoriul mo
zambican a fost afectată de război.

„Bandele înarmate ale M.N.R. — 
scria revista franceză „Le Nouvel 
Observateur" — colindă jungla, atacă 
sate și tabere, se dedau la jafuri, 
incendii, răpiri și masacre". „Mo
zambicul — releva, la rîndul ei. re
vista americană „Newsweek" — a 
fost întotdeauna o tară săracă, dar 
războiul și foametea au agravat și 
mai mult situația". Printre fărădele
gile abominabile care au zguduit 
profund opinia publică mondială se 
numără masacrul de la Homoine. în 
cursul căruia forțele contrarevoluțio
nare au atacat spitalul din această 
localitate, asasinînd peste 300 de 
persoane — femei, bătrîni, copii. Ci
nismul cu care R.S.A. a încălcat 
acordul de la Nkomati a fost consi
derat ca unul dintre cele mai fla
grante cazuri de rea-credință și 
fățărnicie in relațiile internaționale, 
afectînd pînă azi credibilitatea re
gimului sud-african.

■ Pentru a face față războiului 
nedeclarat subvenționat de R.S.A., 
care a provocat economiei naționale 
pagube evaluate la peste 5 miliarde 
de dolari, Mozambicul a trebuit să 
recurgă în ultimii' ani la mari sa
crificii de ordin material. Fondurile 
alocate anual pentru nevoile apărării 
s-au ridicat la peste 40.1a sută din 
bugetul tării. Armata s-a aflat în 
permanentă in stare de luptă. Ea a 
reușit să pună insă capăt activității 
distructive a M.N.R. în majoritatea 
zonelor tării. în prezent — declara 
președintele J. Chissano, luînd cuvin
tul în cadrul parlamentului — prin
cipalele sarcini care stau în fața 
poporului sînt asigurarea păcii, lichi
darea acțiunilor armate banditești 
sprijinite din afară, restabilirea eco
nomiei subminate de război.

Desfășurată într-un asemenea con
text,'întîlnirea de la Songo a căpă
tat o semnificație deosebită. în- 
scriindU-se ca o nouă dovadă a do
rinței guvernului mozambican de a 
determina R.S.A. să pună capăt de
finitiv acțiunilor sale agresive, spri
jinului acordat grupărilor mercenare 
teroriste. Așa cum rezultă din co
municatul de presă, în cursul convor
birilor au fost abordate. în principal, 
probleme ce privesc aplicarea în prac
tică a Acordului de la Nkomati. Pre
ședintele Chissano a arătat. în cadrul 
unei conferințe de presă, că a pri
mit asigurări din partea interlocu
torului său că R.S.A. nu va mai sus
ține gruparea de contrarevoluționari 
intitulată M.N.R. El a adăugat, tot
odată, că cele două tari vor coopera 
pentru exploatarea in comun a com
plexului hidroenergetic de la Ca- 
bora — Bassa. Terminat în 1975 —
relevă agenția vest-germană D.P.A. 
intr-un comentariu consacrat intil- 
nirii de la Songo — acest complex 
se numără printre cele mai mari din 
Africa. Principalul beneficiar al 
energiei produse aici este R.S.A. Ani 
de zile însă, complexul a rămas 
nefolosit din cauza activității tero
riștilor, grupați în M.N.R., care au 
aruncat in aer mii de stîlpi ai liniei 
de înaltă tensiune, pe o distantă 
de 1 420 km. Folosirea barajului este 
unul din motivele principale pentru 
care guvernanții de la Pretoria, inte
resați să valorifice potențialul ener
getic al hidrocentralei, au acceptat șă 
se așeze la masa tratativelor, viitorul 
complexului de la Cabora-Bassa ocu- 
pind un loc important pe agenda 
convorbirilor mozambicano—sud-afri- 
cane.

Comentariile de presă relevă, pe 
de altă parte, că un rol de seamă in 
hotărîrea R.S.A. — deocamdată doar 
enunțată — de a pune capăt 
sprijinului acordat grupării M.N.R. 
l-a jucat și situația economică tot 
mai grea cu care este confruntat 
guvernul de la Pretoria, ca urmare 
a uriașelor cheltuieli militare, pre
cum și intensificarea luptei anti- 
apartheid a populației majoritare din 
propria țară.

înscriindu-se în cadrul general al 
eforturilor de pace din Africa aus
trală, reactualizarea Acordului de la 
Nkomati reprezintă, neîndoios, un 
moment important in lupta dusă de 
poporul mozambican pentru dezvol
tare liberă și suverană, fără nici un 
amestec din afară. Rămîne de văzut 
însă în ce măsură vor înțelege au
toritățile de la Pretoria să-și res
pecte măcar de data aceasta anga
jamentele asumate. încetînd cu ade
vărat orice sprijin acordat elemente
lor contrarevoluționare din 
Mozambicului și din alte 
zonei.

interiorul 
țări ale

Nicolae N, LUPU

ÎN PRIMUL TUR AL ALEGERI
LOR CANTONALE DIN FRANȚA 1 
pentru reînnoirea a jumătate din. 
consiliile generale (organe de con- I 
ducere locală în departamente). I 
Partidul Socialist, de guvernămint. 
a întrunit, potrivit rezultatelor I 
neoficiale, 25 la sută din voturile] 
exprimate, iar Partidul Comunist — 
aproximativ 16,6 la sută. Principa-, 
lele formațiuni de opoziție. Adă- | 
narea pentru Republică și Uniunea | 
pentru Democrația Franceză, care 
au prezentat liste comune, au obți-1 
nut 31 la sută din voturi.

HOTARÎRE. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a luat hotârirea 
ca navele militare americane să 
înceteze escortarea în Golf a pe
trolierelor kuweitiene Ce navi
ghează sub pavilionul Statelor 
Unite — a anunțat reprezentantul 
oficial al Casei Albe.

CONSTITUIRE. La Asuncion s-a | 
constituit oficial „Mișcarea Popu
lară Democratică" (M.D.P.) din Pa- | 
raguay. organizație care s-a anga-| 
jat în lupta împotriva dictaturii 
generalului Alfredo Stroessner. ■

LA REFERENDUMUL DIN | 
TURCIA în legătură cu acceptarea 
sau respingerea unui amendament | 
la constituție care ar fi permis or-I 
ganizarea de alegeri municipale an- 1 
ticipate, in favoarea acestui amen
dament. s-au pronunțat 35.01 la sută I 
dintre alegători, în timp ce 64,99 la I 
sută au respins propunerea devan
sării scrutinului menționat. Ca ur-1 
mare, alegerile municipale vor avea I 
loc in martie 1989.

VIZITA. Ministrul israelian al 
afacerilor externe, Shimon Perps, 
și-a încheiat vizita efectuată la Pa
ris, unde a conferit cu omologul 
său francez, Roland Dumas, și a 
fost-primit-de președintele Franței, 
Francois Mitterrand. Interlocutorii 
au examinat cu prioritate relațiile 
bilaterale, precum și evoluția 
tuației din Orientul, Mijlociu.

si-

in- 
din

ACȚIUNE JUDICIARA. O 
stanță judecătorească specială 
Roma a inceout. acțiunea intentată 
împotriva a >149 de membri ai unor 
grupări neofasciste, aceștia urmind 
să fie trași la răspundere pentru 
numeroase acțiuni cu caracter te
rorist săvirșite in perioada 1978— 
1983.

NOCIVITATEA FUMATULUI. | 
I Potrivit unui comunicat al Orga

nizației Mondiale a Sănătății . 
(O.M.S.), dat publicității la Ge- I 
neva. fumatul este responsabil de I 

I moartea a peste 500 000 de oameni 
pe an numai in țările europene.
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