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AZI SE DESCHIDE ÎN CAPITALĂ CONGRESUL

AL III-LEA AL OAMENILOR MUNCII

MARELE FORUM AL CLASEI MUNCITOARE,
AL DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE
în atmosfera de puternică mobi

lizare in care se muncește in aceas
tă perioadă pe întreg cuprinsul 
țării pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor de plan pe primul an 
al actualului cincinal, azi își des
chide lucrările la București cel 
de-al Ilî-lea Congres al oamenilor 
muncii — înalt și reprezentativ fo
rum al clasei noastre muncitoare.

Expresie elocventă a preocupării 
constante a conducerii partidului și 
statului nostru pentru adincirea de
mocrației muncitorești revoluțio
nare, a democrației socialiste in ge
neral, congresele oamenilor muncii 
au fost instituționalizate, după 
cum se știe, începind din anul 
1977, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii. Intrate deci in practica 
consecventă a conducerii partidu
lui și statului de a se consulta per
manent cu oamenii muncii, cu în
tregul popor în adoptarea hotărî- 
rilor care privesc dezvoltarea ne
contenită a economiei naționale, 
progresul neîntrerupt, multilateral 
al patriei, congresele oamenilor 
muncii reprezintă adevărate mo
mente de referință în activitatea 
clasei noastre muncitoare.

Dind glas voinței unanime a cla
sei noastre muncitoare, a întregu
lui popor, pe baza hotăririi adop
tate de conferințele județene și a 
municipiului București, delegații la 
Congresul ai III-lea al oamenilor 
muncii au mandatul să realeagă pe 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, ctito
rul României socialiste moderne, 
în înalta funcție de președinte al

Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii. Acest aci politic cu pro
funde semnificații reprezintă ga
ranția cea mai sigură a înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului și 
statului nostru, a înaintării Româ
niei pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului.

Miile de reprezentanți ai oame
nilor muncii prezenți în sala con
gresului sînt chemați acum ca, în 
numele tuturor celor care le-au în
credințat acest mandat, să adopte 
— în urma dezbaterilor care vor 
avea Ioc — noi măsuri menite să 
asigure înfăptuirea exemplară a 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului» 
în centrul' dezbaterilor trebuie să 
se situeze problemele calitativ noi 
ale dezvoltării intensive a econo
miei naționale, ale perfecționării 
mecanismului economico-financiar, 
ale întăririi și adîncirii autocondu- 
cerii muncitorești. In adunările ge
nerale din întreprinderi și centrale, 
in conferințele județene ale repre
zentanților oamenilor muncii, care 
au precedat actualul congres, s-a 
abordat o arie largă de probleme, 
s-au făcut numeroase propuneri 
pentru punerea in valoare a tutu
ror resurselor umane, tehnice și 
materiale disponibile, astfel ca încă 
din acest prim an al cincinalului 
să se asigure realizarea exemplară 
a tuturor sarcinilor de plan, a an
gajamentelor asumate in întrece
rea socialistă și programelor de 
producție suplimentară.

De la înalta tribună a congresu
lui, în dezbaterile care vor avea loc 
pe secțiuni se vor prezenta, deși- . 
gur, cele mai valoroase experiențe

aduse din miezul fierbinte al pro
ducției, se vor reliefa stilul șl me
todele de lucru înaintate ale unor 
consilii ale oamenilor muncii, ale 
celorlalte organe de conducere co
lectivă. Extinderea și generalizarea 
experienței înaintate pot și tre
buie să constituie — prin însăși 
superioritatea pe care o are și avan
tajele pe care le conferă proprie
tatea socialistă asupra mijloacelor 
de producție — un excelent com
bustibil in cursa pentru progres. 
Iată de ce delegații la congres au 
acum prilejul să împărtășească in 
cel mai înalt forum al democrației 
rtoastre muncitorești revoluționare 
experiențele cele mai bune ale co
lectivelor pe care Ie reprezintă și, 
totodată, să învețe din activitatea 
altor egleetive de oameni ai muncii.

în același timp, ca adevărați co
muniști, în spiritul exigențelor for
mulate in atîtea rînduri de» tova
rășul Nicolae Ceaușescu, reprezen
tanții oamenilor muncii Ia congres 
au datoria, obligația să arate des
chis, critic și autocritic, neajunsu
rile care se mai manifestă in acti
vitatea unor unități și ramuri ale 
economiei naționale, în folosirea 
capacităților de producție, in gos
podărirea părții din avuția națio
nală încredințată de societate spre 
administrare. După cum se știe, 
prin plan s-au asigurat 
dițiile necesare pentru

toate con- 
desfășura-

rea normală a producției și înde
plinirea tuturor sarcinilor stabili
te. Cu toate acestea, in perioada 
care â trecut de la începutul anu
lui s-au înregistrat o serie de râ- 
mineri în urmă in îndeplinirea pla
nului la producția fizică și export, 
la alți indicatori. Asemenea situații 
pun în evidență faptul că stilul și 
metodele de lucru ale unor organe 
de conducere colectivă nu au fost 
intotdeauna corespunzătoare, că nu 
s-a acționat cu suficientă fermitate 
pentru mobilizarea deplină a tutu
ror muncitorilor și specialiștilor in 
vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan, Analizînd toate 
aceste neajunsuri, delegații la con
gres au posibilitatea să stabilească 
cele mai eficiente măsuri pentru 
ridicarea la un nivel calitativ su
perior a întregii activități econo
mice, pentru realizarea in cit mai 
bune condiții a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Cu convingerea că hotărârile ma
relui forum al democrației noastre 
muncitorești revoluționare, vor da 
un nou impuls muncii neabătute a 
întregului popor pentru înălțarea 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație, pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și inaintarea României spre comu
nism, urăm succes deplin lucrări
lor celui de-al 111-lea Congres al 
oamenilor muncii.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, 
la Snagov, delegația parlamentară 
din Emiratele Arabe Unite, condusă 
de Hilal bin Ahmed Lootah, pre
ședintele Consiliului Național Fe
deral (parlamentul), președintele 
Grupului din Emirate in Uniunea 
Interparlamentară.

Din delegație fac parte deputății 
Mohamad bin Shaikh Mujrin, Faraj 
bin Ali Hamooda, Abdul Aziz Ali Al 
Owais, Ibrahim Al Shamisi, Saif 
Said Sultan. -

Conducătorul delegației a exprimat 
vil mulțumiri pentru întrevederea 
acordată și a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Emiratelor Arabe Unite, 
șeicul Zayed bin Sultan Al Nahay- 
yan, un salut călduros împreună cu 
urări de sănătate, și fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul 
său, președintelui Emiratelor Arabe 
Unite salutul său cordial și cele mai 
bune urări de succes în întreaga ac
tivitate.

în cadrul întrevederii au fost re
levate relațiile prietenești dintre 
cele două țări, care cuposc un cuțjs 
ascendent, înscriindu-se ca o con
tribuție la cauza colaborării interna
ționale și a apropierii intre popoare. 
A fost exprimată dorința reciprocă 
de a extinde aceste raporturi pe 
plan politic, economic, precum și în 
alte domenii de jnteres comun.

avind la baza acorduri de lunga du
rată, care să asigure stabilitate și 
perspectivă. S-a subliniat necesitatea 
participării intense a parlamentelor 
țărilor noastre la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la întărirea colabo
rării și. prieteniei dintre țările 
noastre.

Au, fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte actuale ale situației 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu- a 
reliefat necesitatea unirii eforturilor 
tuturor .statelor pentru oprirea cursei 
înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, pentru înfăptuirea unui 
program complex de dezarmare și 
asigurarea dreptului oamenilor, al 
națiunilor la viață, la pace. S-a re
levat, totodată, însemnătatea inten
sificării acțiunilor în vederea regle
mentării pe cale politică, prin trata
tive, a tuturor problemelor litigioase 
din difdrite zone ale lumii.

în acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu a prezentat pozi
ția țării noastre privind soluționarea 
justă și 
Orientul 
retragerea 
arabe ocupate, la rezolvarea proble
mei poporului palestinian- — prin 
recunoașterea dreptului său Ia auto
determinare, inclusiv la crearea unui 
stat propriu, independent — la reali
zarea unei păci trainice și drepte, 
menite să asigure integritatea, su
veranitatea și securitatea tuturor sta
telor din regiune. în acest sens, to-

varâșul Nicolae Ceaușescu a subli
niat importanța organizării unei con
ferințe internaționale — sub egida 
O.N.U. — care să ofere un cadru fa
vorabil do tratative și la care să par
ticipe toate statele interesate, inclu
siv O.E.P. și Israel, precum și mem- 

debrii permanenți ai Consiliului 
Securitate.

în acest context, conducătorul 
legației a dat o înaltă apreciere 
ziției - României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la so
luționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu.
' în legătură cu situația economică 
gravă existentă în lume, a fost evi
dențiată însemnătatea soluționării 
globale a problemelor subdezvoltării, 
instaurării unei noi ordini economice 
mondiale, care să asigure progresul 
mai rapid al tuturor țărilor, îndeo
sebi al celor în curs de dezvoltare.

în timpul convorbirilor s-a eviden
țiat rolul important ce revine parla
mentelor din întreaga lume in întă
rirea colaborării și conlucrării inter
naționale, în soluționarea constructi
vă a marilor probleme ale contempo
raneității. in afirmarea unei politiei 
de destindere, înțelegere și pace in
tre națiuni. ,

La primire au luat parte Marin 
Ivașcu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, președintele Grupului 
român al Uniunii Interparlamentare, 
llie Ceaușescu și Mihail Niculescu, 
deputați.

General-maior Nurudeen Imam, din R. F. Nigeria
Astăzi, în jurul orei 9, posturile de 

radio și televiziune vor transmite direct 
ședința de deschidere a Congresului 
al III-lea al oamenilor muncii

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, 
la Snagov, pe general-maior Nuru
deen Imam, membru în Consiliul de 
Conducere al Forțelor Armate Nige- 
riene, aflat într-o vizită în țara 
noastră.

Exprimînd vii mulțumiri pentru în
trevederea acordată, oaspetele ă trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut și cele mai bune 
urări din partea președintelui Con
siliului de Conducere al Forțelor Ar
mate al R.F. Nigeria, șeful statului, 
general-maior Ibrahim Badamasi 
Babangida. iar poporului român 
urări de progres și prosperitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis șefului sta
tului nigerian un cald salut 'împre
ună cu cele mai bune urări de suc
ces pentru poporul nigerian prieten 
în dezvoltarea patriei.

în timpul întrevederii au fost re
liefate bunele relații de prietenie și 
colaborare existente între România și 
Nigeria, care se dezvoltă corespun
zător înțelegerilor convenite la cel

turor diferendelor numai pe calea 
tratativelor, in spiritul înțelegerii și 
păcii.

Oaspetele a exprimat aprecierea 
deosebită de care șe bucură in Re
publica Federală Nigeria politica ex
ternă a României, inițiativele 
președintelui Nicolae Ceaușescu, de 
pace, dezarmare și largă colaborare 
internațională. Au fost evidențiate 
sprijinul și solidaritatea României cu 
lupta popoarelor din Africa, pentru 
lichidarea totală a colonialismului, 
pentru abolirea politicii rasiste și de 
apartheid.

Relevindu-se că una dintre pro
blemele grave ale epocii noastre este 
lichidarea subdezvoltării, s-a subli
niat necesitatea întăririi colaborări; 
și solidarității țărilor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate în scopul 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale. întemeiate pe deplină 
echitate și egalitate.

La primire a luat parte general
colonel Vasile Milea, ministrul apă
rării naționale.

A fost de față ambasadorul Repu
blicii Federale Nigeria la București. 
Philip Bihye Koroye.

. mai înalt nivel. S-a. reafirmat do
rința amplificării, pe multiple pla
nuri, a acestor raporturi, sporirii 
(Schimburilor comerciale, extinderii 
cooperării în producție în conformi
tate cu potențialul economic in con- 
'tintță cftiștere al celor două țări.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la unele aspecte 
ale actualității politice mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat că in actualele condiții ale 
creșterii fără precedent a cursei în
armărilor, care pune în pericol pacea 
lumii, se impune ca toate popoarele 
să-și unească forțele și să conlu
creze tot mai strîns pentru a se pune 
capăt evoluției periculoase a eveni
mentelor spre confruntare și război, 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, in primul rînd 
la dezarmarea nucleară, pentru re
ducerea armamentelor convenționale, 
a cheltuielilor militare, pentru re
luarea și continuarea politicii de 
destindere, cooperare și respect al 
independenței naționale, eliminarea 
forței și amenințării cu forța în re
lațiile dintre state, reglementarea tra

SPIRITUL REVOLUȚIONAR,

SPIRIT DE MUNCA ȘI VIAȚĂ
*

Congresul oamenilor muncii își deschide, 
crările. De la- inalta lui tribună își vor spune cuvin- 
tul oțelari din marile „vetre de foc” ale țării ; mo
delatori ai metalului din vestitele uzine constructoa
re de mașini ; făuritori de motoare electrice, de trac
toare, de autocamioane sau autoturisme ; operatori 
din noile cetăți ale chimiei ; specialiști in automa
tizări, în calculatoare electronice și in roboți ; orga
nizatori ai proceselor de producție, ai activității eco- 
nomico-financiare ; oameni ai muncii din domeniile 
transporturilor și circulației mărfurilor; conducători de 
mari întreprinderi. De fapt, Congresul oamenilor mun
cii, acest mare forum al clasei muncitoare, va prile
jui un nou dialog fertil al partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in spiri
tul principiilor și normelor democrației muncitorești 
revoluționare, cu clasa conducătoare a societății.

In procesul marilor prefaceri revoluționare din anii 
revoluției și construcției socialiste, cu deosebire după 
Congresul al IX-lea, legăturile dintre partid și clasa 
muncitoare s-au consolidat, au dobîndit noi valențe, 
in acest proces înnoitor, spiritul revoluționar se dove
dește a fi. într-o tot mai mare măsură, spiritul de 
muncă și de viață al clasei muncitoare, 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „a 
ționar, a fi comunist, in condițiile cînd 
devenit forța politică conducătoare în 
inseamnă a lupta împotriva a tot ceea ce 
perimat, inseamnă a promova cu îndrăzneală și fermi
tate noul in toate domeniile". Străbătut de un puternic 
spirit revoluționar, efortul creator al muncitorului este 
o certitudine o prezentului. Și este o poartă deschi
să spre viitor, in actuala etapă, inaugurată de Con
gresul al XIII-lea al partidului, roadele activității mun
citorului sînt așezate la temelia drumului României 
spre țelul suprem al actualului cincinal : trecerea in 
rindul țărilor . mediu dezvoltate. Și spre împlinirea 
obiectivului fundamental stabilit pentru anul 2000 : 
intrarea în rindul țărilor dezvoltate ale lumii.

Intre constructorii societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul potriei, lui, muncitorului, i se 
cuvine cel dinții loc. Și el deține intr-adevăr acest loc. 
O dovadă este și faptul că partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi cer să-și spună cuvîntul asu
pra tuturor marilor probleme ale prezentului și viito
rului României socialiste.

Muncitorul ! Care-i sînt trăsăturile fundamentale ? 
Prin ce Se definește personalitatea lui ? Care-i sînt 
faptele prin care-și argumentează rolul de prim-or- 
din ce-i revine in grandioasa operă de construcție 
socialistă ? Cum anume se manifestă conștiința ma
rilor lui răspunderi sociale ? Și, mai cu seamă, ce 
model de muncă și de viață are muncitorul ? La 
astfel de întrebări își propun să răspundă participan- 
țu la dezbaterea pe care o publicăm.

Âșa cum 
fi revolu- 
partidul a 
societate, 

este vechi,
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De-a lungul vremii, teoria despre proprietate a ge
nerat și continuă să genereze dezbateri ample, con
fruntări de opihii, evidențiind faptul că proprietatea 
stă la temelia înțelegerii raportului dintre forțele de 
producție și relațiile de producție în succesiunea isto
rică a modurilor de producție. Proprietatea reprezintă 
relația de producție fundamentală deoarece ea condi
ționează poziția oamenilor față de mijloacele de pro
ducție, locul pe care îl ocupă fiecare în cadrul divi
ziunii sociale a muncii, felul participării lor la pro
ducția socială și calitatea participării, modul de re
partizare a rezultatelor muncii, natura claselor șl cate
goriilor sociale și a relațiilor dintre acestea. De

aceea, proprietatea 
cietății, făcîndu-le 
întrucît cei care produc sint și stăpinii absoluți ai avu- 
ției naționale. „Socialismului — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — îi revine menirea istorică de a 
restabili echilibrul în conformitate cu legile dezvol
tării societății omenești, lichidind pentru totdeauna 
societatea împărțită în clase, proprietatea capitalistă 
asupra mijloacelor de producție, exploatarea omului 
de către om și realizind un echilibru nou, pe baza 
proprietății comune asupra mijloacelor de producție, 
asigurind deplina egalitate și echitate socială intre 
toți oamenii, muncii, între toți cetățenii fiecărei țări".

exprimă interesele membrilor so- 
să fie compatibile în socialism.

Acum, în agricultură: CULESUL PORUMBULUI
Septembrie, prima lună de toamnă, a 

debutat cu un timp frumos și călduros, 
care grăbește coacerea culturilor ce se 
recoltează in această perioadă. Din a- 
ceste zile, toate roadele toamnei trebuie 
strînse și depozitate. însă dintre, țoa- 
te culturile agricole, porumbul se 
detașează ca importanță. Și aceasta din 
.mai multe motive. în acest an, numai 
în unitățile agricole porumbul a fost 
cultivat pe o suprafață de peste 2 124 000 
hectare' și nu există cooperativă agri
colă sau întreprindere agricolă de stat 
care să nu aibă o suprafață mai mare 
sau mai mică , cu această planță. Iată 
de ce. printr-o temeinică organizare a 
muncii, întreaga recoltă trebuie să fie 
strînsă în termene scurte și depozitată 
cu cea mai mare răspundere, spre a 
se evita orice pierderi. La Consfătuirea 
cu activul de partid și de stat din agri
cultură s-a stabilit ca pînă la 10 septem
brie să se culeagă porumbul de pe 
1 000 000 de hectare, lucrările urmînd să 
fie încheiate, exceptînd cultura a doua, 
pină la 1 octombrie.

Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii, pînă în seara, zilei 
de 2 septembrie porumbul a fost re
coltat de pe 270 000 hectare — 13 la 
sută din suprafața cultivată. Așa cum 
rezultă din cifrele înscrise pe harta ală
turată, lucrările sînt mai avansate în 
unitățile agricole din județele Olt, Dolj, 
Giurgiu, precum și in cele din sectorul 
agricol Ilfov. La fel trebuie să se ac
ționeze în toate județele în care cultu
rile au ajuns la maturitate, astfel incit 
recoltarea și depozitarea producției să 
se încheie la termenele stabilite.
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente pe județe, în seara zilei de 2 sep
tembrie. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii)

Bază trainică a progresului multilateral 
al patriei

și continua consoli-

Grăbirea recoltării porumbului se 
impune și din alte motive. Pe su
prafețe apreciabile din cele ocupa
te cu această cultură urmează să se în- 
sămînțeze grîu, orz și alte plante agri-

cole. De aceea, trebuie să aibă prioritate 
la cules terenurile prevăzute a se însă- 
mînța în această toamnă. Concomitent, 
acestea trebuie eliberate de resturi ve
getale pentru a se trece la arat.

Statornicirea
dare a proprietății socialiste confe
ră oamenilor muncii o nouă calita
te, aceea de producători, proprietari 
socialiști uniți și beneficiari ai în
tregii avuții sociale. In calitate de 
producători, oamenii muncii contri
buie la desfășurarea procesului de 
producție, la creșterea cantitativă si 
calitativă a producției, a venitului 
național și a avuției naționale ; în 
calitate de proprietari socialiști uniți 
.ei gospodăresc și dezvoltă partea din 
proprietatea socialistă ce le-a fost 
încredințată și se manifestă ca ade- 
vărați gospodari ai potențialului eco
nomic, în scopul valorificării depline 

•și eficiente a lui'; în calitate de be
neficiari, oamenii muncii folosesc, 
în conformitate cu normele eticii și 
echității socialiste, ansamblul re
zultatelor producției sociale.

Prin instaurarea proprietății socia
liste se creează, pentru întîia oară 
după veacuri de muncă pentru alții, 
de muncă silnică in folosul exploa
tatorilor, posibilitatea ca omul să 
muncească pentru el însuși, posibi
litatea unei munci bazate pe 
cuceririle științei, 
moderne. O dată 
racterului muncii, 
.listă favorizează 
tregului mecanism al activității 
producție.

Pe temelia proprietății socialiste, 
oamenii muncii sînt prezenți în mod 
obiectiv și organic în întregul proces 
de concepție, planificare, organizare 
și conducere a producției sociale, a- 
nimați de faptul că realizarea inte
reselor generale ale societății în
seamnă, totodată, satisfacerea intere
selor personale, societatea socialista 
fiind în ansamblul ei societatea pro-

toate 
tehnicii și culturii 
cu schimbarea ca- 
proprietatea socia- 
transformarea în

de
t

ducătorilor uniți la scară națională, 
înțelegerea profundă a acestei reali
tăți din țara noastră are. o mare im
portanță întrucît ea relevă că . pro
prietatea socialistă este concomitent 
efect și cauză a muncii, mereu mai 
eficiente a tuturor membrilor socie
tății. In acest fel, proprietatea socia
listă face ca noua calitate a 
nilor muncii să reprezinte i 
fiecare îmbinarea mai multor j 
economice și. în același timp, 
tea unor drepturi și obligații 
pentru toți.. Acestea presupun 
marea unui om al muncii de tip nou, 
cu o pregătire profesional-științifi- 
că temeinică și o înaltă conștiință 
politică, cu un dezvoltat spirit re
voluționar.

Atributele de producător, proprie
tar și beneficiar sînt corelate orga
nic, constituind un tot unitar ce re
vine unui singur subiect de drept, 
care este poporul. în această per
spectivă, oamenii muncii produc în
trucît sînt proprietari și sînt pro
prietari deoarece produc și benefi
ciază de rezultatele muncii lor în 
virtutea celorlalte calități ale tria
dei' respective. Aceasta reflectă preg
nant esența și superioritatea socia
lismului, asigurînd o largă bază so
cială proprietății, muncii și reparti
ției, aflate într-o armohioasă inter
dependență.

Dezvoltarea accelerată intensivă a 
economiei naționale amplifică, sub 
aspect cantitativ și calitativ, obiec
tul proprietății socialiste, iar. conco
mitent, dezvoltarea și modernizarea 
acestuia creează premisele reale
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funcții 
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Prof. dr. Dumitru CiUCUR
(Continuare in pag. a Il-a)

pent.ru


PAGINA 2 SCINTEIA — joi 4 septembrie 1986

Marele forum al clasei muncitoare, al democrației muncitorești revoluționare
7 7 7 7

Fiecare specialist-implicat mai
activ în problemele producției

La adunarea aenerală din întreprinderea noastră, 
desfășurată in perioada de pregătire a Congresului al 
III-lea al oamenilor muncii, s-a făcut, printre altele, 
propunerea sporirii numărului membrilor comisiilor pe 
domenii ale consiliului oamenilor muncii. Cum s-a 
motivat aceasfâ propunere ? Principalul punct de spri
jin l-a constituit chiar activitatea desfășurată pină 
atunci, cu rezultate dintre cele.mai bune, de comisiile 
pe domenii ale consiliului oamenilor muncii. Deci, in 
mod logic, s-a apneciat că prin sporirea numărului de 
muncitori și specialiști care fac parte din aceste co
misii se vor putea rezolva in condiții și mai bune pro
blemele dezvottării intensive a producției în actualul 
cincinal.

Ca atare, traducînd in viață hotărîrea adunării gene
rale, circa 14 la sută din efectivul întreprinderii noas
tre. care numără peste 1 800 de oameni ai muncii, fac 
parte in prezent din comisiile pe probleme ale C.O.M. 
In felul acesta s-a creat posibilitatea reprezentării mai 
judicioase a tuturor secțiilor și formațiilor de lucru 
in aceste organisme, ceea ce echivalează cu lărgirea 
democrației muncitorești. Totodată, pe plan profesio
nal s-au antrenat noi forțe capabile să analizeze și 
să depisteze rezervele interne de la fiecare loc de mun
că pentru sporirea și ridicarea nivelului calitativ, al 
producției,

Referincfe-mă la rezultatele comisiilor pe probleme 
prezentate in adunarea generală, mă voi Opri Cu pre
cădere astțira celor înregistrate de comisia pentru 
creșterea productivității msuncii și organizarea științi
fică a producției și a muncii din care fac parte, deși 
rezultate bune au obținut și celelalte comisii. Intr-o 
anumită perioadă, productivitatea muncii devenise o 
problemă in întreprinderea noastră. în anul 1985, după 
șapte luni, plănui la productivitatea muncii era înde-

plinit doar în proporție de 89,13 la sută. Pentru re
dresarea situației am pornit de la analiza cauzelor care 
au determinat o asemenea situație, cu totul necores
punzătoare și, pe această bază, am elaborat un pro
gram concret de măsuri. Succesul acțiunilor întreprin
se a fost determinat în mod hotărîtor de faptul că la 
analiza efectuată a participat întregul colectiv. Au fost 
astfel formulate numeroase propuneri, sugestii, soluții 
menite să asigure creșterea productivității muncii. S-a 
trecut apoi la studierea acestor propuneri și la stabi
lirea măsurilor concrete pentru înfăptuirea lor. Re
zultatele obținute 1 Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, productivitatea muncii a crescut in acest an 
cu 22,6 la sută, prevederile de plan fiind depășite cu 
4 Ia sută.

Desigur, ne bucură acest succes. Totuși, din propria 
noastră experiență am constatat că un număr însem
nat de specialiști, mă refer la ingineri, cu toate temele 
de cercetare pe care le au de rezolvat, își irosesc un 
timp prețios cu treburi mărunte, de rutină, negii,jind 
problemele dg cercetare, de fond ale producției. Si
gur, noi am mărit numărul membrilor din comisiile pe 
probleme. Totuși, consider că ar fi mult mai eficient 
dacă la nivelul fiecărei unități economice s-ar consti- . 
tui un nucleu de cercetare, cu un statut legiferat,- care 
să aibă în sarcină elaborarea unor programe de actua-' 
litate și de perspectivă vizind modernizarea, autoipa- 
tizarea și robotizarea proceselor tehnologice la nivelul 
întreprinderii și al- fiecărui lo<f»de. muncă.

Gica GHEORGHE
membru al comisiei pentru creșterea productivității 
muncii și organizarea științifică a producției 
și a muncii de la; întreprinderea de materiale 
de construcții Călărași

„Vom extrage suplimentar
200000 de tone de cărbune"

Superioritatea proprietății socialiste
(Urmare din pag. I)
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destinate 
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pentru noi acumulări 
reproducției socialiste 
pentru resurse sporite

întregului 
aceea, in anii 
deosebire in 
de Congresul 

Comunist

ridicării bunăstării 
por. Tocmai de 
socialismului, cu 
epoca inaugurată 
al IX-lea al Partidului 
Român, au crescut substanțial di
mensiunile proprietății socialiste și 
s-au îmbunătățit continuu laturile 
sale calitative: Relevant este fap
tul că pe baza proprietății socia
liste. prin realizarea consecventă a 
politicii de' investiții — fondurile 
fixe în economia națională 
crescut de la 460,4 miliarde lei 
1965 la circa 2 780 miliarde Iei 
1985, cu un ritm mediu anual 
9,4 la sută, contribuind la crearea 
unui număr de 
că de peste 3,3 
perioadă. Cea 
fondurilor fixe
ultimul deceniu, în condițiile trans
formării științei intr-o forță ne
mijlocită de producție, ceea ce a 
asigurat și asigură un înalt nivel

au 
in 
in 
de

noi locuri de mun- 
milioane în aceeași 
mai mare parte a 
au fost create în

calitativ și parametri tehnico-func- 
ționali și economici superiori tutu
ror mijloacelor de muncă. Dacă la 

. acestea adăugăm cantitatea foarte 
mare de obiecte ale muncii create 
în cele două ramuri de bază — in
dustria și agricultura — avem o 
imagine reală a dimensiunilor vas
te, și ale calității ridicate înregis
trate de proprietatea socialistă in 
țara noastră.

în actualul cincinal, continuîn- 
du-se politica de repartizare a ve
nitului național pentru fondul de 
dezvoltare — 30 la sută — și fon
dul'de consum — 70 la sută — vor 
fi realizate investiții de circa 1 400 
miliarde lei, ceea ce va duce la 
creșterea totalului fondurilor fixe 
care vor ajunge în 1990 la circa 
3 500 miliarde lei. Desigur, matu
rizarea proprietății socialiste presu
pune aspecte specifice fiecărei for
me de proprietate, insă, în ansam
blul său, acest proces dialectic tre
buie să ducă Ia intărirea rolului 
proprietății socialiste în sistemul 
relațiilor de’producție, in progresul 
susținut și multilateral al societății 
noastre.

muncitoreascăAutoconducerea
cadrul optim de afirmare a superiorității 

proprietății

Producția — constant peste nivelul planificat ! în- 
tr-un fel sau altul exprimat, acest imperativ consti
tuie numitorul comun al fiecărei dezbateri prilejuite 
de adunările generale ale oamenilor muncii, de ana
lizele întreprinse periodic de consiliul oamenilor mun
cii. Principalul obiectiv al minerilor din bazinul Voi
vozi este ca zilnic să se înregistreze depășiri la ex
tracția de cărbune.

Bilanțul cu care colectivul nostru de muncă întim- 
pină cel de-al III-lea forum al oamenilor muncii evi
dențiază că, in perioada care a trecut de la începutul 
anului, a fost extrasă o producție suplimentară de 
165 000 tone lignit. Ținînd seama că ne-am onorat în 
devans angajamentul asumat in întrecerea socialistă, 
cu ocazia recentei adunări generale a reprezentanților 
oamenilor muncii, la propunerea colectivului unui sec
tor, angajamentul a fost, reînnoit, urmind ca pină la 
finele anului producția -realizată peste prevederi să se 
ridice la 200 000 tone cărbune. Sistematic, cu prilejul 
analizelor întreprinse de consiliul oamenilor muncii, 
mai ales al celor organizate la fața locului, se acordă 
atenție prioritară pregătirii fronturilor de lucru. In 
minerit există o vorbă : nu te îngrijești de pregătire, 
rezultatele ți se întorc împotrivă. Și minerii noștri 
cunosc bine prețul acestui adevăr. Argumentul — 
funcționarea in permanență a 9 abataje frontale, echi
pate cu complex mecanizat, creșterea cu 2 la sută a 
indicelui de folosire a mașinilor și utilajelor. Practic, 
finalizind in avans cu cel puțin o decadă fiecare din
tre abatajele planificate să intre în exploatare, ne-am 
asigurat încă din primul semestru linia de front ne
cesară pentru producția anului în curs.

Se cuvine reținut și faptul că, în această perioadă, 
consiliul oamenilor muncii și comitetul de partid 
s-au preocupat îndeaproape de omogenizarea for

mațiilor de lucru, de ridicarea pregătirii profesio
nale a minerilor. în urma unei analize recente, con
siliul oamenilor muncii a hotărit organizarea unui curs 
de perfecționare a maiștrilor și șefilor de brigăzi, 
principalii organizatori ai locurilor de muncă. Curs 
organizat pe mai multe serii, timp de trei zile, în mod 
eșalonat. Cele mai bine pregătite cadre inginerești au 
reîmprospătat cunoștințele cu demonstrații practice 
despre tehnologii noi de extracție, organizarea mai 
bună a muncii în condiții de .eficiență sporită, abor- 
dînd totodată și probleme ale legislației muncii, as
pecte privind aplicarea generalizată a acordului global, 
reducerea consumurilor specifice.

Tot printr-o largă antrenare a specialiștilor și mun
citorilor direct productivi privind perfecționarea or
ganizării și îmbunătățirii tehnologiilor de extracție, 
ne-am înscris, pe linia crbațiel tehnico-științifice, cu 
o premieră națională în domeniul minier. Este vorbă 
de exploatarea panourilor de abataj prin rabatarea 
liniei. de front, asigurînd exploatarea judicioasă ă re
zervelor, creșterea productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale.

Această gamă de priorități, aflate permanent pe 
agenda C.OÎM., a angajat plenar calitatea de proprie
tar, producător și beneficiar a fiecărui om al muncii, 
conducind la creșterea întregii eficiențe economice a 
întreprinderii, dar și a cointeresării, retribuția medie 
realizată fiind superioară cu aproape 300 lei pe om 
în fiecare lună, față de cea planificată.

Subliniind 
principiu-a 
se impune să arătăm că aceasta nu 
se realizează de Ia sine, ci incumbă 
un mod rațional de gospodărire a 
ei cu maximă eficiență. De aici, 
rezultă cerința dezvoltării respon
sabilității fiecărui om al muncii 
pentru felul în care organizează și 
utilizează patrimoniul obștesc.

în prezent, înfăptuirea fermă a 
hotărîrilor Congresului al XHI-lea 
al partidului în scopul dezvoltării 
și perfecționării proprietății socia
liste presupune acțiuni consecven
te. de maximă responsabilitate 
pentru asigurarea creșterii econo
mice intensive in toate sectoarele, 
modernizarea potențialului tehni- 
co-productiv în economia naționa
lă, concomitent cu lărgirea bazei 
proprii de materii prime și ener
gie, cu realizarea noii revoluții 
agrare, cu introducerea in produc
ție a celor mai noi și avansate cu
ceriri ale științei și tehnicii. Aceas
ta se află in corelație cu întărirea 
pregătirii profesionale, creșterea 
nivelului de cunoștințe tehnice, 
științifice, economice ale fiecărui 
om al muncii, cu dezvoltarea con
științei politico-ideologice, cu ridi
carea gradului de responsabilitate 
comunistă, 
gospodărirea 
ții socialiste.

Calificarea 
Zintă astăzi 
competenței tehnico-științifice, eco
nomice și a înaltei conștiințe po
litice, fiecare om al muncii fiind 
concomitent un bun cunoscător al 
profesiunii pe care o exercită și un 
om politie, cu un dezvoltat spirit 
militant, revoluționar.

Calificarea profesională, ca tră
sătură esențială a personalității 
umane de tip nou, capabilă să re
zolve eficient și operativ proble
mele dezvoltării și gospodăririi 
proprietății socialiste se dovedește 
viabilă atunci cînd se bazează pe 
principii fundamentate științific, 
cum sint : stabilirea raportului op
tim între diferitele categorii de oa
meni ai muncii,avînd in vedere ne
voile curente și cele de perspectivă 
ale modernizării structurii, ridică
rii nivelului calitativ și a eficien
ței producției materiale ; Încadra
rea intr-o formă sau alta de pre
gătire și perfecționare pe baza unei

superioritatea de 
proprietății socialiste

revoluționară pentru 
eficientă a proprietă-

profesională repre- 
unitatea organică a

socialiste
activități științifice de orientare și 
selecție profesională ; asigurarea 
la fiecare categorie de lucrări a 
unei calificări de profil larg, fun
damentată pe coordonate care să 
permită o activitate de concepție, 
de creativitate științifică la fiecare 
nivel organizatoric ; perfecționarea 
permanentă a calificării dobhrdite, 
în pas cu exigențele sporite ale 
economiei moderne ; utilizarea ra
țională a resurselor materiale și fi
nanciare alocate pregătirii profesio
nale; operativitatea fiecărei fornie 
de calificare și perfecționare a for
ței de muncă.

Realizarea unor astfel de princi
pii în procesul de pregătire a for
ței de muncă presupune luarea per
manentă in considerare a schimbă
rilor ce se petrec în sistemul for
țelor de producție atît pe plan in
tern, cit și pe plan mondial. Dacă 
din punct de vedere tehnic revolu
ția industrială din secolul al XVIII- 
lea a pus bazele mașinii-unealtă, 
care a reprezentat, in expre
sia plastică a lui K. Marx. o 
prelungire a mîinii muncitorului, 
revoluția tehnico-științifică con
temporană determină tot mai 
mult o nouă relație între om și 
mașină. Se poate aprecia că ma
șina este nu numai o prelungi
re a mîinii omului, dar intr-o anu
mită măsură ea reprezintă o pre
lungire a creierului uman, de o 
asemenea manieră incit raportul 
om-mașină se manifestă din ce in 
ce mai mult ca un raport intelec
tual. Forța de muncă se manifestă 
sub forma muncitorului productiv 
colectiv, punindu-se in termeni noi 
— așa cum arăta secretarul general 
al partidului — însăși noțiunea de 
clasă muncitoare contemporană. 
Integrarea invățamîntului cu cer
cetarea științifică și producția, in 
condițiile exigențelor pe care le 
implică buna gospodărire și dez
voltare a proprietății socialis
te, necesită perfecționarea mo
dalităților prin care procesul de 
pregătire a forței de muncă recep
ționează nevoile societății și, diri
jează eforturile sale pentru a sa
tisface aceste nevoi. în acest sens, 
la. Congresul științei și învățămin- 
tului, tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu sublinia : 
„Școala trebuie să asigure pregăti
rea temeinică de muncitori și spe-

cialiști, cu un larg orizont de cu
noștințe profesionale, de speciali
tate, capabili să stăpincască și să 
dezvolte tehnica modernă, să se in
tegreze cu bune rezultate în munca 
întregului popor pentru dezvoltarea 
economică și socială a 
construirea orinduirii 
liste".

Pe baza dezvoltării 
a proprietății socialiste, a devenit 
necesară și posibilă crearea unui 
cadru organizatoric original, unic 
în felul său. pentru participarea tot 
mai largă, mai democratică a oa
menilor la conducerea întregii acti
vități economico-sociale, Ia gospo
dărirea eficientă a avuției națio
nale. Astfel, a fost introdus noul 
mecanism economic bazat pe auto
conducerea muncitorească și au- 
togestiunea economico-financiară, 
precum și noul sistem de retribui
re prin generalizarea acordului glo
bal.

în acest context, autoconducerea 
se dovedește a fi cadru optim de 
afirmare a proprietății 
liste. Autoconducerea i 
rească ca principiu și, 
ea sistem de organizare, 
nare și conducere a societății socia
liste în ansamblul ei și a unități
lor economico-sOciale de către pro
ducătorii socialiști uniți reprezintă 
o formă de realizare a democrației 
muncitorești revoluționare. în con
formitate cu acestea, oamenii mun
cii iau parte direct sau prin repre
zentare la elaborarea, adoptarea și 
înfăptuirea deciziilor privind dez
voltarea social-economică și poartă 
răspunderea deplină pentru buna 
funcționare, gospodărire și dezvol
tare a unității economice și sociale 
în vederea sporirii eficienței între
gii activități economico-sociale. 
Secretarul general al partidului 
nostru sublinia : „în calitatea de 
producător, de proprietar al unei 
părți a avuției naționale — pro
prietate a întregului popor — și 
de beneficiar al acesteia, fiecare 
colectiv de oameni ai muncii poar
tă răspunderea comună deplină 
asupra gospodăririi și dezvoltării 
unității în care lucrează". Auto
conducerea muncitorească exprimă 
necesitatea ca toți oamenii muncii, 
în noua lor calitate, să participe 
direct la organizarea și conducerea 
activității din producția materială 
și sectoarele social-culturale, să 
răspundă de folosirea cu eficiență 
maximă a mijloacelor șl resurselor 
încredințate de societate spre ad
ministrare. gospodărire, aducin- 
du-și astfel contribuția la pro
gresul economico-social general al 
țării.

Ca expresie a relațiilor socia
liste de producție, autoconducerea 
muncitorească are un rol impor
tant în trecerea la o nouă calitate 
superioară iri, organizarea, planifi
carea și conducerea vieții social- 
economice, în» dezvoltarea inițiati
vei și creativității economice, știin
țifice nemijlocite a oamenilor mun
cii. Ea reflectă ansamblul relațiilor 
economice re șe formează intre oa
menii muncă ‘îp cadrul reproducției 
socialiste / lărgite in legătură cu 
gospodărirea părții încredințate de 
societate din fondul unic indivi
zibil al proprietății socialiste, fiind 
o expresie; a perfecționării relației 
de proprietate socialistă.

Introducerea participării cu părți 
sociale a.oamenilor muncii din uni
tățile economice de stat la consti
tuirea fondului de dezvoltare întă
rește rolul autoconducerii muncito
rești în întreprinderi. Prin această 
modalitate originală — pe care o 
datorăm contribuției profund știin
țifice, pe plan teoretic și practic, â 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— oamenii muncii, pe lingă calita

nării, pentru 
noi, socia-
permanente

i șocia- 
muncito- 
totodată, 
funcțio

Inq. Emil PATRUICA 
secretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea minieră Voivozi, județul Bihor

tea de proprietari socialiști uniți ai 
unei părți din proprietatea intre- 
gului popor, ce le-a fost incredin- 
țată spre gospodărire și dezvoltare, 
dobîndesc și calitatea de proprietar 
direct, prin participarea cu părți 
sociale, asupra unei 
prietatea unității 
care lucrează.

Suportul material al înfăptuirii 
autoconducerii muncitorești in uni
tățile economice il reprezintă au- 
togestiunea economico-financiară, 
avind drept caracteristică principa
lă autofinanțarea. Aceasta exprimă 
necesitatea acoperirii cheltuielilor 
din venituri și obținerea unui be
neficiu care să permită constituirea 
fondurilor proprii ale întreprinde
rii, autofinanțarea și participarea 
ei la formarea venitului net centra
lizat al statului. Astfel se asigură 
îmbinarea armonioasă a sistemului 
de interese economice, satisfacerea 
intereselor generale, colective și 
personale în mod optim.

Caracteristica principală a auto- 
gestiunii economico-financiare o 
constituie deci autofinanțarea, 
adică recuperarea integrală a chel
tuielilor, restituirea fondurilor pri
mite de la societate, formarea fon
durilor proprii necesare dezvoltă
rii, a veniturilor din muncă, pre
cum și a fondurilor pentru satis
facerea unor nevoi social-culturale 
ale membrilor colectivelor de mun
că, pe seama veniturilor obținute 
din vinzarea produselor create. în 
virtutea acestor cerințe, fiecare 
unitate economică are dreptul de 
a elabora bugetul propriu de veni
turi și cheltuieli, ca principal in
strument economic pentru planifi
carea, urmărirea, controlul și eva
luarea rezultatelor economico-so
ciale ale întreprinderii. Acesta se 
corelează nemijlocit cu noul sistem 
de organizare și retribuire bazat pe 
generalizarea acordului global care 
pune în legătură directă veniturile 
obținute din muncă cu rezultatele 
efective in producție, vizînd stimu
larea participării active și conștien
te a tuturor oamenilor muncii la 
dezvoltarea și gospodărirea pro
prietății socialiste.

Iată de ce intre dezvoltarea, în
tărirea, perfecționarea și gospodă
rirea proprietății comune, socialis
te și proprietatea personală există 
o interdependență dinamică, potri
vit căreia nivelul de trai al poporu
lui are ca sursă sigură și unică 
creșterea avuției naționale, a veni
tului național. Cu ' cit bogăția na
țională sporește, cu atît se creează 
resursele dezvoltării pe mai depar
te a forțelor de producție, ale sa
tisfacerii in condiții superioare a 
necesităților de consum productiv 
și personal. în acest sens, are 
o însemnătate excepțională teo
retică și practică orientarea 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
autoconducerea și autogestiunea 
„trebuie înțelese in sensul că tot 
ceea ce se produce in țara noastră, 
toate bogățiile materiale și spiri
tuale aparțin poporului, sint pro
prietatea Întregii națiuni și nimeni 
nu poate să risipească sau să aducă 
daune acestei proprietăți și avuții. 
Obligația fiecăruia este de a face 
totul pentru creșterea avuției na
ționale, pentru a spori forța mate
rială și spirituală a intregului nos
tru popor".

Chezășia îndeplinirii exemplare 
a acestui vast program, a întăririi 
rolului proprietății socialiste, a ma
nifestării superiorității ei, in con
textul larg al democrației muncito
rești revoluționare, o constituie 
creșterea rolului factorului politic, 
al Partidului Comunist Român, ca 
centru vital al întregii societăți, 
amplificarea rolului statului, im- 
pletindu-se tot mai mult organis
mele acestuia cu cele ale autocon
ducerii muncitorești.

In concepția partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, democratismul 
și eficiența întregii activități eco
nomice și sociale reprezintă com
ponente esențiale ale socialis
mului, care se perfecționează și 
progresează necontenit, impreună, 
pe fundamentul proprietății socia
liste, contribuind la continua dez
voltare și modernizare a acesteia. 
Rezultă astfel necesitatea 
vă, legică a cunoașterii, 
și realizării

părți din pro- 
economice in

obiecti- 
urmăririi 

exemplare de către 
toți oamenii a sarcinilor dezvoltă
rii economico-sociale prezente și a 
celor de perspectivă, avindu-se per
manent in vedere teza fundamen
tală elaborată de secretarul gene
ral al partidului privind făurirea 
socialismului cu poporul și pentru 
popor. Mobilizarea și fructificarea 
maximă a inițiativei creatoare la 
toate nivelurile economiei naționa
le constituie cerința obiectivă de- 
curgind din necesitatea dezvoltării 
și perfecționării proprietății pe 
măsură ce procesul revoluționar al 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate 
traiectoria creșterii 
tensive, calitative.

avansează pe 
economice in-

AUTODEPĂȘIREA - EMBLEMĂ DE CONȘTIINȚĂ
Desigur, timpul este ire

versibil. Memoria lui face 
însă posibile reîntoarce
rile. La întreprinderea 
de frigidere din Găești, 
dialogurile purtate de re
porter cu muncitori și in
gineri. cu membri ai con
siliului oamenilor muncii 
au avut ca principală temă 
prezentul și viitorul. Dar 
a fost reamintit și trecu
tul. in lumina căruia 
înfăptuirile de acum și 
proiectele pentru anii ce 
vin își dezvăluie profunde 
semnificații.

Este deseori evocat.
aici, un moment de acum 
cinci ani. O emoționantă 
festivitate prilejuită de 
conferirea „Ordinului Mun
cii" clasa I colectivului în
treprinderii. Distincția Ve
nea să răsplătească faptul 
că. in anul 1981. prin rezul
tatele obținute. această 
modernă unitate a indus
triei românești se număra 
intre eiștigătoarele primu
lui loc pe țară în între
cerea socialistă. Toți, aici, 
își amintesc bine o remar
că făcută in acel moment 
sărbătoresc de directorul 
întreprinderii. inginerul
Traian No volan. El spu-

nea : „Ar fi o gravă eroa
re dacă noi am pierde din 
vedere adevărul că glo
ria se dobindește greu, 
dar se menține si mai 
greu“. De altfel, intr-o 
dezbatere din consiliul 
oamenilor muncii, desfă
șurată la Citeva zile după 
festivitate, s-a subliniat 
fără echivoc că se poate 
si mai mult : că rezultatele 
de pină atunci, inclusiv 
cele din 1981, care au fost 
răsplătite cu „medalia de 
aur", nu reflectă in Între
gime potențialul produc
tiv al unității. Peste cîtva 
timp. în adunarea gene
rală a oamenilor muncii, 
s-a arătat răspicat : 
„Partidul, secretarul său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, au de
clanșat o adevărată bătălie 
pentru valorificarea su
perioară a resurselor ma
teriale si umane. întregul 
popor este chemat să 
participe activ la această 
luptă. De valorificarea in
tegrală a. resurselor depin
de creșterea venitului na
țional : depinde bunăstarea 
noastră. Or. la noi in în
treprindere există resur
se care nu sint încă folo
site integral. Avem condiții

— ți materiale, și umane
— să realizăm importante 
sporuri pe planul calității 
și productivității muncii. 
Trebuie să facem tot ceea 
ce depinde de noi pentru a 
valorifica aceste condiții". 
Nu, nu erau simple' con
statări. Erau ginduri ce ex
primau o stare de spirit și 
un mod de acțiune. Era 
proba de maturitate a unei 
familii muncitorești ce do
vedea că își înțelege, in 
esența lor. răspunderile 
ce-i revin in cadrul socie
tății.

Au trecut cinci ani. Nu 
sînt prea mul ți. Dar în 
acest interval de timp a 
crescut și întreprinderea, 
au crescut și oamenii. -Fir
ma „Arctic" și-a cucerit o 
binemeritată faimă, atît la 
noi în țară, cît și pe plan 
mondial. Exportul s-a in
tensificat fără încetare, 
deși conjunctura interna
țională nu se dovedește a 
fi favorabilă. Producția de 
frigidere este excedentară, 
cu deosebire in țările eu
ropene. Este greu să vinzi. 
Normele de calitate „se 
mișcă" fără încetare, pre
tențiile cresc, tocmai pen

tru a stăvili intrarea măr
furilor din alte țări. Dar 
frigiderul românesc reu
șește să treacă de aceste 
bariere de protecție. EI 
pătrunde in Franța, in 
R. F. Germania. în Italia, 
în Anglia. în Olanda. Tre
ce hotarele Europei, in 
R. P. Chineză, in Orientul 
Mijlociu. în Africa. Au 
fost contractate impor
tante cantități, dar parte
neri din numeroase țări 
solicită livrări suplimen
tare. De curind. un nou 
examen internațional a 
fost trecut cu succes : 
„Arcticul" a fost omologat 
în Statele Unite ale Ame
rica și în Canada.

Un fapt este cert : cali
tatea „Arcticului" crește 
continuu. Fiecare serie de 
produse este mai bună de- 
cit seria precedentă. Au- 
todepășirea prin mun
că. prin învățătură, prin 
acumulare de experien
ță constituie una din
tre trăsăturile dominan
te ale constructorilor „Arc
ticului". Spunea unul din
tre miile de muncitori 
din întreprinderea găeștea- 
nă, lăcătușul Gheorghe

Stoica : „Noi ne intrecem. 
cu firme cunoscute și recu
noscute pe plan mondial. 
Dar ca să fim competitivi 
in lume, ne intrecem con
tinuu cu noi înșine. Cu fie
care nou pas, învățăm să-l 
facem, mai bine, mai sigur 
pe următorul. Eu lucrez in 

.această întreprindere de la 
înființare, din 1970. Ceea 
ce știu eu, ceea ce știu 
toți tovarășii mei de mun
că este că tipul de fri
gider aflat in momentul de 
față pe banda de ntOntaj 
va fi depășit, trebuie să 
fie depășit, din punctul de 
vedere al calității lui. de 
cel care ii va urma. Că noi 
înșine vom fi alții, mai 
pricepuți, mai competenți, 
cind pe banda de montaj 
va. intra o nouă serie de 
frigidere".

...De 16 ani la Găești se 
construiesc frigidere. Dar 
aici nu exista o tradiție 
industrială. Și nu funcțio
na, în acest oraș, nici o 
altă intreprindere în care 
să fi fost pregătiți oameni 
cărora să li se poată în
credința construirea frigi
derului românesc modern. 
Au fost aduși specialiști 
din alte centre industriale.

A venit un nucleu de la 
Sadu, unde se construise 
„Framul". Au venit, apoi, 
specialiști de la Reșița, de 
la' Brașov. „Ei nu formau 
inșă un singur colectiv — 
ne spune secretara comite
tului de partid, inginera 
Doina Drumea. Formau 
mai multe colective, cei de 
la Sadu, cei de la Reșița, 
cei de la. Brașov. Fiecare 
grup căută să imprime 
„stilul" întreprinderii de 
unde venea. -La noi, la 
Sadu, se proceda în felul 
următor»... Sau «la noi, 
la Brașov»-... 'Bătălia cea 
mare s-a dat pentru a 
face un singur colectiv. Și 
pentru a spune: «La noi, la 
Găești»... Ne era limpede, 
tuturor, că aceste cuvinte 
nu aveau o rezonanță ră
sunătoare. Găeștiul nu în
semnase mai nimic pe har
ta țării. Dar partidul ne 
asigurase nouă condiții 
excelente de muncă, de 
creație, de pregătire pro
fesională, aici, la Găești, și 
ne cerea să le valorificăm 
integral. Și acest oraș care 
nu însemnase mai nimic pe 
harta țării a început să 
capete însemnătate pe har
ta lumii. Aici, la Găești,

noi «ne potrivim ceasuri
le- după orarul noii revo
luții tehnico-științifice de 
pe plan mondial. Și se poa
te spune că, de multe ori, 
dăm chiar noi «ora exac
tă». Prin realizările noas
tre. Prin ceea ce creează 
colectivul nostru de oameni 
ai muncii".

S-a schimbat colectivul 
în toți acești ani. S-au 
schimbat oamenii care au 
venit, atunci, la început, in 
întreprindere. Ilie Para- 
schiv este unul dintre tine
rii sosiți în număr mare, 
in vara anului 1970, să în
vețe să construiască frigi
dere. A învățat cu pasiune. 
El și toți ceilalți tineri ce 
au îmbrăcat salopeta mun
citorească. Au învățat de la 
specialiștii trimiși din alte 
centre industriale. Au în
vățat de la noile serii de 
muncitori și de ingineri, 
care au absolvit licee de 
specialitate sau facultăți de 
profil. Au invățat din 
cărți. Acum el este unul 
dintre specialiștii de frun
te. Unul dintre muncitorii 
care cunosc toate secretele 
fabricării compresorului. 
Iată cum arată, acum, co

lectivul întreprinderii, pri
vit cu ochii lui Ilie Parn- 
schiv : „In numai 16 ani 
noi am devenit o puternică 
familie muncitorească. O 
familie diversă, intr-un a- 
numit fel. Pentru că nu 
știu dacă există o meserie 
importantă cate să nu fie 
reprezentată in acest colec
tiv. Sint. aici, lăcătuși, tini
chigii. strungari, frezori, 
reglori. electricieni, opera
tori chimiști, specialiști în 
mase plastice : crește tot 
mai mult numărul specia
liștilor în automatizări, în 
electronică, în cibernetică : 
înființarea centrului de 
calcul s-a soldat cu noi 
specialități în cadrul colec
tivului nostru : analiști, 
programatori ; și mai sint, 
bineînțeles, frigotehniștii. 
Toți acești oameni nu sint 
simpli meseriași; ei au de
venit creatori. Au înțeles 
creația nu ca pe o excep
ție. ca pe o haină de sărbă
toare. pe care s-o îmbrace 
la zile mari, ci ca pe o 
profesie de zi cu zi. O 
profesie de credință. Au 
dobindit . pasiunea adevă
rată pentru nou. Și toate 
astea le-au desprins în a- 
cest colectiv care aft, in

ansamblul lui. pasiunea 
noului. Și a lucrului bine 
făcut".

Aici, în acest vrednic co
lectiv, oamenii au învățat 
bine lecția competenței. 
Dar oare numai competen
ță îi ajută să facă noi și 
noi pași in întrecerea lor 
cu lumea ? I-am cunoscut, 
i-am ascultat exprimin- 
du-și opiniile, i-am văzut 
muncind și am înțeles , că 
încă un factor este hotări- 
tor. Dacă avem în vedere 
nopțile in care s-au căutat 
noi și noi soluții ; in care 
mii de calcule, au fost ve
rificate și reverificate ; 
miile de ore din timpul li
ber petrecute în biblioteci ; 
puterea de a lua de la ca
păt cercetări ajunse în im
pas. o dată și încă o dată, 
de cîte ori este nevoie, 
se poate spune că fac
torul care se alătură 
competenței — și care pre
supune și dăruire, și devo
tament, și hotărire în ac
țiune, și putere de muncă, 
și inițiativă — este spiritul 
revoluționar. Acest spirit 
propriu întregii noastre 
clase muncitoare.

V. ADRIAN
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Marele forum al clasei muncitoare, al democrației muncitorești revoluționare
MUNCITORUL ! Cine este el, aii ? Ce reprezintă el în societatea noastră ? 

Care esțe modelul lui de muncă, de viață ? Imaginea lui se conturează pornind 
de la tripla calitate : proprietar, producător și beneficiar. De la rolul lui funda
mental in opera de construcție socialistă. De la participarea lui activă, in ca
drul creat de democrația muncitorească revoluționară, la conducerea societății. 
Munca insăși a devenit un factor revoluționar, in măsură să prefigureze o realitate 
economică și socială superioară, să adauge noi și importante valori societății, să 
făurească un mod înaintat de existență individuală și colectivă. In procesul muncii, 
muncitorul se transformă continuu, devine tot mai competent, tot mai responsabil 
de misiunea lui, tot mai hotărît să-și îndeplinească exemplar misiunea in societate.

Calitatea muncii, 
„certificatul" îndeplinirii 

îndatoririlor de proprietar, 
producător și beneficiar
NOI : partidul, poporul, țara. NOI : cei 

aproape 23 de milioane de fii ai patriei 
române, într-un singur gind și-o singură 
voință, strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. NOI : o unitate de 
muncă, de idealuri, de împliniri. La teme
lia acestei unități, avind un rol activ în 
întărirea ei neîncetată, se află clasa mun
citoare. Clasa conducătoare a societății !

Gheorghe Bostan — maistru la Combi
natul siderurgic Galați : „In anii de inceput 
ai activității partidului, in acei ani grei ai 
ilegalității, în condiții specifice, partidul 
r.ecruta din rindurile clasei muncitoare re
voluționari de profesie. Azi. in anii revolu
ției și construcției socialiste, partidul, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îi cer muncitorului să 
dovedească spirit revoluționar in profesie. 
Ce inseamnă. azi. a fi revoluționar ? Eu 
nu sint teoretician. Dar mie, ca de altfel 
oricărui muncitor din România socialistă, 
îmi sînt clare trăsăturile ce definesc spiri
tul revoluționar. Noua istorie a patriei, 
scrisă in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
a dovedit că mijloacele fundamentale prin 
care muncitorul se afirmă ca revoluționar 
sînt munca, creația, inovația socială, teh
nică și științifică, responsabilitatea. Spi
ritul revoluționar este constructiv : este 
transformator ; este deschizător de drumuri 
noi. Dar c.a să transformi o realitate tre
buie s-o cunoști bine ; s-o înțelegi ; să știi 
care-i sînt cerințele, legile obiective, ten
dințele de dezvoltare. Nu doar a nega ceva 
înseamnă a fi revoluționar, ci a te angaja 
să afirmi noul, să construiești, să perfec
ționezi, să te autoperfecționezi. A fi revo
luționar, azi, înseamnă a munci, a te pre
găti continuu, a avea perspectiva clară a 
progresului societății și a te angaja pentru 
a-1 înfăptui". /

A TE ANGAJA ! Acesta a fost cel dinții 
pas. După Eliberare, mii, sute de mii, mi
lioane de oameni ai muncii, milioane de 
muncitori s-au angajat activ in construcția 
noii societăți. Ei și-au manifestat spiritul 
revoluționar printr-un extraordinar efort 
fizic, muncind din greu cu barosul, cu lo
pata, cu tirnăcopul. O nouă geografie eco
nomică a patriei a dobindit contur prin 
contribuția unor oameni educați de partid 
să lupte și să învingă. Spiritul revoluțio
nar s-a dovedit a fi modul lor de a gîndi, 
de a munci.

A TE ANGAJA ! Congresul al IX-lea al 
partidului a pus temeliile industrializării 
patriei. In primele sale etape, procesul 
revoluționar de industrializare socialistă a 
țării a avut ca obiectiv principal crearea 
unei puternice infrastructuri. Au fost puse 
bazele noii industrii naționale.. Au fost 
construite fabrici, combinate, mari platfor
me industriale. Noile unități au fost uti
late cu mașini și instalații moderne. A spo
rit numărul de muncitori, de ingineri, de 
tehnicieni, de maiștri, de economiști. Ei 
toți s-au angajat, cu toată priceperea lor, 
cu elan și abnegație patriotică, in efortul 
constructiv menit să dureze o nouă reali
tate a țării.

Nicolae Oprea — secretarul comitetului 
de partid de la Combinatul petrochimic 
din Pitești : „Am venit, aici, la Combina
tul petrochimic din Pitești, în 1969. Absol
visem școala profesională. îmi amintesc ce 
mindri am fost, eu și colegii mei de pro
moție, cind ni s-a înmînat legitimația de 
muncitor. Combinatul abia începea să pro
ducă. Intraseră in funcțiune primele trei 
instalații : piroliza, polietilena și acriloni- 
trilul. Se puneau bazele unei moderne ce
tăți a chimiei românești. Primul îndemn ce 
ne-a fost adresat, atunci, la inceput, a fost 
acela de a ne angaja. Prin efort. Prin 
dăruire. Instalațiile erau dintre cele mai 
moderne. Trebuia să învățăm să le exploa
tăm rațional. Să le întreținem exemplar.- 
Așa am inceput să deprindem secretele 
meseriei. Să ne autodepășim. să ne perfec
ționăm. Treptat am început să dobindim 
cunoștințe solide. Dar angajarea în muncă 
a rămas prima îndatorire prin care ne 
onoram condiția de muncitori".

Tot ce s-a clădit, în acești ani, a cerut 
angajare in muncă. De multe ori — 
angajare fizică. Uzinele moderne, hidro
centralele, edificiile sociale nu s-au ridicat 
singure. A fost nevoie de eforturi uriașe. 
Au fost asaltați munții prin locuri 
pe unde nu mai erau nici poteci, 
nici drumuri. Uneltele nu’ erau, ca 
în primii ani de după Eliberare, lopata și 
tirnăcopul. Existau, acum, mașini moderne. 
Dar era încă nevoie de efort fizic. Pe 
șantiere, îndeosebi acolo unde se înălțau 
impunătoare baraje, pe pante abrupte sau 
pe margini de prăpăstii, buldozere uriașe 
erau demontate, cărate în brațe, piesă cu 
piesă, iar apoi remontate, acolo, sus. Astfel 
de construcții nu ar fi fost posibile fără 
existența unei industrii puternice, în stare 
să fabrice excavatoare, buldozere, trac
toare, compresoare, basculante de mare to
naj, utilaje de săpat tunele, de betonat, de 
terasat. Dar, in același timp, nu ar fi fost 
posibile fără eroismul oamenilor hotăriți 
să înfrunte gerul, arșița și ploaia, să lupte 
cu avalanșe de zăpadă, cu viscole și să în
vingă. După ce, rînd pe rind, s-au înscris 
pe harta țării modernele uzine, integrate 
in imense platforme, noua noastră indus
trie a asigurat condiții pentru realizarea 
unor opere constructive menite să dăinuie 
sute de ani, mărturisind lumii ce poate să 
înfăptuiască un popor harnic, temerar și 
priceput cind devine stăpin pe propria-i 
soartă.

Gheorghe Bostan : „România socialistă a 
acumulat, prin munca fiilor ei, conduși de 
partid. însemnate valori materiale. Unita
tea în care lucrez, Combinatul siderurgic 
din Galați, această reprezentativă „cetate 
de foc" a țării, este rezultat al marilor acu
mulări din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Cum s-au reflectat și cum se reflectă ele 
in condiția muncitorului ? Aici, în noua 
vatră de oțel, mii și mii de oameni au in
trat în rindurile clasei muncitoare. A fost 
nevoie să fie aduși în secții dotate cu uti
laje din cele mai moderne oameni din me
diul sătesc. Și a fost nevoie ca acești oa
meni să fie deprinși cu exigențele muncii 
industriale. Au fost ajutați să se califice. 
Apoi și-au ridicat calificarea. Au urmat 
școli serale. Și-au lărgit, prin mari efor
turi, orizontul de cunoștințe. O dată cu 
noile furnale au crescut muncitori, ingi
neri, maiștri cu o înaltă conștiință patrio
tică. revoluționară, care au învățat să-și 
asume răspunderi, au înțeles să se pregă
tească temeinic și să aplice în mod creator 
cunoștințele acumulate. S-a închegat un 
colectiv puternic, unit, care are conștiința 
forței sale, a capacității sale de acțiune. 
Am învățat să spunem „NOI" ca emblemă 
a responsabilității întregului colectiv ; a 
îndatoririlor noastre, ale tuturor și ale fie

căruia, în calitate de proprietari, de pro
ducători, de beneficiari. „Noi" reprezintă 
emblema răspunderii supreme față de avu
ția țării. Faptul că ți s-a dat în grijă o în
treprindere modernă, că ești proprietar nu 
înseamnă doar un titlu de mîndrie, ci și, 
mai cu seamă, o mare răspundere. Răs
punderea de a asigura o funcționare opti
mă a utilajelor, a .instalațiilor; de a eco
nomisi materiile prime, energia, combus
tibilii ; de a asigura o productivitate ridi
cată a muncii, o calitate superioară a pro
duselor. Dar. mai cu seamă, inseamnă a fi 
preocupat nu doar de propria ta activitate, 
de propriile tale realizări, ci și de activi
tatea. de realizările întregului colectiv. 
Acesta este, de fapt, spiritul procesului 
nou al autoconducerii muncitorești".

A TE ANGAJA ! Etapele creșterii ex
tensive au fost depășite. Acum este vremea
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calității superioare. Iar A TE . ANGAJA 
inseamnă a face ca în aceleași întreprin
deri, cu aceleași utilaje sau, acolo unde 
este necesar, cu utilaje noi, perfecționate, 
aceiași oameni să producă mai mult, dar 
in primul rind mai bine. A TE ANGAJA 
înseamnă a lupta pentru creșterea accen
tuată a productivității muncii. Pentru a 
realiza produse competitive. A promova 
progresul tehnic. A te raporta la specifi
cul pe care îl dobîndește munca in socie
tatea noastră : profesionalism, gindire crea
toare, inițiativă, spirit de răspundere și 
disciplină, capacitate .de' integrare în ca
dența noii revoluții tehnico-științifice.

Nicolae Oprea : „Construcția socialistă 
nu este, nu poate fi opera unei singure ge
nerații. Treptat, noi generații de muncitori, 
de oameni ai muncii preiau sarcinile edi
ficării societății socialiste. Sint generațiile 
cărora partidul le-a deschis larg porțile 
școlilor, ale instituțiilor de cultură ; cărora 
le-a asigurat o înaltă calificare o dată cu 
posibilitatea de a lucra la mașini și utilaje 
de nivelul tehnicii mondiale. Au primit 
mult noile generații, li se cere mult. Fie
care vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
combinatul nostru a fost urmată de noi 
pași inainte pe calea dezvoltării și moder
nizării. Și, de fiecare dată, nouă, petrochi- 
miștilor din Pitești, ne-au revenit sarcini 
tot mai mari. Secretarul general al parti
dului ne-a spus deschis că au fost cucerite 
înalte trepte de progres și civilizație so
cialiste, dar că înainte, în viitor, se află 
alte trepte, mai înalte, mai greu de cuce
rit. Și este cert că le vom putea cuceri, 
numai prin gindire creatoare, prin acțiune 
novatoare, prin înalta pregătire profesio
nală, prin afirmarea plenară a spiritului 
revoluționar. Pentru comuniști, pentru în
tregul popor, modelul suprem de spirit re
voluționar il constituie strălucita activitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată 
cauzei partidului, cauzei poporului. Cuvin
tele sale, chemările sale de a realiza o 
nouă calitate a muncii și a vieții, izvorîte 
din înalta răspundere pentru progresul ță
rii, constituie pentru noi toți obiective fun
damentale ale desăvîrșirii prin muncă, 
printr-o temeinică pregătire profesională. 
Se desprind, de aici, noi răspunderi pentru 
organizațiile de partid, pentru comuniști. 
Pentru că organizațiile de partid, comu
niștii au datoria de a fi în fruntea luptei 
pentru nou, pentru produse' de calitate su
perioară, pentru o productivitate ridicată a 
muncii, pentru creșterea eficienței eco
nomice".

Democrația drepturilor, 
democrația răspunderilor
A TE ANGAJA presupune, acum, în ac

tuala etapă, a munci și a învăța. Marile 
sarcini ale actualei etape nu se vor înde
plini de la sine. Și nici numai prin inten
sificarea efortului fizic. Programele pen
tru noul cincinal șt pentru viitorul deceniu, 
pînă in anul 2000, stabilite de Congresul al 
XIII-lea impun intensificarea muncii crea
toare a întregului popor. Impun valorifi
carea, în economia națională, a celor mai 
noi cuceriri tehnico-științifice.

Camelia Ilie — muncitoare la întreprin
derea de mecanică fină din București : 

„Fac parte dintr-un mare colectiv munci
toresc. Un colectiv alcătuit din mii de oa
meni. Nouă, celor ce lucrăm în această 
modernă întreprindere a industriei româ- 

' nești, ne revin. împreună, răspunderi prer 
cise în gospodărirea părții din avuția na
țională ce ne-a fost încredințată. Și noi, 
toți laolaltă, ne asumăm aceste răspunderi 
ca proprietari, ca producători, ca benefi
ciari. Dar și fiecare dintre noi are răspun
deri proprii. Răspunderi individuale. Tot 
așa cum are și drepturi individuale. La 
vîrsta de 20 de ani. mie mi s-a încredințat 
o mașină ultramodernă, cu program. Este 
un drept pe care l-am ciștigat prin muncă, 
prin pregătire asiduă. Dar de aici îmi re
vin și mari îndatoriri : ca mașina la care 
lucrez să producă la cei mai înalți parame
tri, să fie excelent întreținută, pentru ca 
viața să-i fie cît mai lungă. Nu este de 
ajuns să vreau eu să îndeplinesc aceste 
cerințe. Trebuie să' și pot. Iar ca să pot 
trebuie să învăț continuu, să fiu la curent 
cu tot ce este nou in meseria mea, în țară 
și peste hotare. Un muncitor nu poate să 
nu se întrebe : prin ce este el însuși. în- 
tr-un colectiv de mii de oameni ? De fapt, 
ce reprezintă el'ca personalitate distinctă, 
ce este și ce trebuie să fie ? Cum muncește 
și ce reprezintă, la nivelul întregului co
lectiv, rezultatele lui în producție ? Sint 
ele în consens cu sarcinile încredințate ?

Dar cu propria-i putere de muncă ? în
cotro să-și îndrepte antenele receptivității 
sale? Și ce idei, ce învățăminte, ce fel de 
cuhoștințe să rețină pentru împlinirea pro
priei sale personalități ? Ce planuri, ce 
proiecte de viitor îl frămîntă și cit sînt de 
veridice ? Eu și tovarășii mei de muncă de, 
lă întreprinderea de mecanică fină din 
București, eu și toți cei care fac parte din 
clasa muncitoare, eu și, milioanele de oa
meni ai muncii dih România socialistă 
avem aceleași drepturi și aceleași înda
toriri, ce izvorăsc din principiile și nor
mele democrației muncitorești revoluțio
nare. Avem asigurat dreptul la muncă, 
dreptul de a ocupa un loc de muncă pe 
măsura pregătirii dobindite, a aptitudini
lor, a preocupărilor. Avem acces larg la 
învățătură, la cuceririle științei, ale cultu
rii. Și sîntem consultați' în guvernarea ță
rii, în conducerea întreprinderilor. Tot
odată, avem mari îndatoriri în ceea ce 
privește gospodărirea avuției țării, dezvol
tarea ei. Sintem chemați ca, prin munca 
noastră, să asigurăm competitivitatea pro
duselor românești, creșterea productivită
ții, a eficientei economice. Tuturor ni se 
cere mult. Tot mai mult» Și răspunsul la 
aceste cerințe nu oste numai colectiv. Pen
tru că fiecare, in temeiul competentei pro
fesionale dobîndite, al pregătirii, al preo
cupărilor, al trăsăturilor personalității sale, 
își aduce propria-i contribuție la îndepli
nirea îndatoririlor colective".

tipuri de pompe relativ simple. Pra
de producție s-a desfășurat, in tot 
timp, fără evenimente deosebite, 
un an la altul au fost pregătiți tot

Iar relația muncitor-colectivitate nu .. se 
stabilește de la sine. E nevoie să se asigure, 
climatul necesar deplinei integrări. Să se 
desfășoare o susținută muncă politico-edu- 
cativă pentru ca din mii de oameni să se 
închege un singur colectiv. Un fapt semni
ficativ, , in acest sens, l-am aflat de la 
secretarul adjunct al comitetului de partid 
al întreprinderii de pompe „Aversa" din 
Capitală, Petre Gherbezan. întreprinderea 
realizase ani în 'șir aceleași produse : di
ferite 
cesul 
acest 
De la 
mai mulți muncitori și specialiști cu înaltă 
calificare, a fost modernizată activitatea 
de producție, munca a fost tot mai bine 
organizată. Rezultatele bune nu s-au lăsat 
prea mult așteptate : calitatea produselor 
s-a îmbunătățit continuu. A intervenit însă 
un fapt ce a schimbat radical ordinea lu
crurilor. întreprinderea a primit o sarcină 
de importanță deosebită : aceea de a fa
brica pompe de mare complexitate cerute 
de aplicarea programelor speciale elaborate 
de Congresul al XIII-lea al partidului. O 
premieră pe țară. Au fost alocate fonduri 
de investiții, s-a trecut la construcția unei 
noi secții, specializate, au fost introduse 
utilaje moderne. Și zilele s-au contopit cu 
nopțile. S-au făcut și s-au refăcut calcule. 
S-a organizat și s-a reorganizat activitatea. 
Problema cea mai dificilă s-a dovedit a fi 
selecționarea oamenilor care să îndepli
nească această sarcină de mare răspundere. 
Bineînțeles, au fost desemnați cei 
buni muncitori, ingineri și maiștri, 
inițial unii au dat înapoi. I-a speriat 

: fapt: acela că li se cerea să realizeze 

mai 
Dar 
un 

pro-

duse ce nu mai fuseseră fabricate, pînă 
atunci, in întreprindere. Apăruse o pro
blemă ce se cerea să fie grabnic soluțio
nată.

Petre Gherbezan : „Desigur, această pro
blemă producea efecte directe asupra ac
tivității economice pe care o desfășurăm 
în unitatea noastră. Dar cauzele ei se aflau 
în mințile oamenilor, în modul lor de gin- 
dire. Fuseseră aleși specialiști dintre cei 
mai buni. Lor li se cerea nu numai să 
accepte o confruntare directă cu noul, ci 
să treacă un nou examen profesional. Li 
se cerea să părăsească un loc de muncă 
unde aveau de soluționat probleme a că
ror' dificultate nu era neobișnuită și să 
ocupe un altul, unde aveau de rezolvat 
numai probleme deosebite. Unii, puțini, 
s-au gindit că este mai simplu, mai comod 
să îndeplinești o muncă pe care ai învă
țat s-o faci bine, fără teama de a greși, 
decit să-ți asumi riscul unor premiere. 
Dar aceste premiere implicau „firma" în
treprinderii. Faptul acesta trebuia să fie 
înțeles bine de către fiecare dintre mun
citorii, inginerii și maiștrii selecționați 
pentru a produce noile tipuri de pompe. 
Așa că, în cadrul consiliului oamenilor 
muncii, al organizației de partid, au fost 
inițiate ample dialoguri cu fiecare om în 
parte. Toate aceste discuții au fost temei
nic pregătite, pentru ca fiecăruia să i se 

aducă argumentele. cele mai convingătoa
re. Ideea dominantă a fost ca nimeni să 
nu fie obligat la schimbarea locului de 
muncă ; era nevoie de oameni care să se 
atașeze sufletește de noile lor răspunderi. 
S-a acționat deci cu mijloace politice, cu 
încredere m capacitatea și forța de an
gajare a comuniștilor, a oamenilor mun
cii și bătălia a fost ciștigată. Oamenii au 
înțeles că O înaltă pregătire profesională 
implică și asumarea unei înalte răspunderi; 
că cine este competent in munca lui nu 
are dreptul să se teamă nici de noutatea 
unor îndatoriri, nici de gradul lor de di
ficultate. Dar și consiliul oamenilor mun
cii a avut ceva de ințeles din această în- 
tîmplare : a ințeles că nu trebuie să aș-.; 
tepte producerea unor evenimente pentru 
a găsi mijloacele politice eficiente de in
fluențare a gindirii oamenilor ; că o acti
vitate economică bună presupune, o- conti
nuă muncă politico-educativă pentru deZr 
voltarea și afirmarea unei gîndiri înainta
te, pentru promovarea spiritului revolu
ționar".

Atitpdinea responsabilă, înaintată față 
de muncă și înalta pregătire pentru muncă 
se interferează^ 'tot mai uluit in activitatea 
muncitorului. însăși democrația mun
citorească Tevtrtuțîonără nu-mai poate fi 
concepută separat răspunderea socială 
a fiecărui om al muncii, de pregătirea sa 
profesională, politică și culturală. Raptul 
acesta este obiectiv ; el răspunde unei ce
rințe legice. Pentru că ar fi de neconceput, 
intr-o societate ce făurește un nou tip de 
civilizație — civilizația socialistă — parti
ciparea activă și deplină la decizie a unor 
oameni ai muncii care nu au pregătirea 
necesară pentru a înțelege, a interpreta 
corect fenomenele ori procesele economice, 
politice, sociale.

Nicolae Oprea : „Ar putea oare contribui 
la bunul mers al lucrurilor opinia unui 
muncitor care nu are capacitatea de a. ana
liza problemele de la locul lui de muncă 
din perspectiva legităților economice, in 
raport cu obiectivele aflate, intr-o etapă 
sau alta, în fața întregii țări ? Desigur, 
într-un astfel de caz participarea la con
ducere ar deveni formală. Se dă, în actua
la etapă, la nivelul întregii țări, o. aprigă 
bătălie pentru o nouă calitate a muncii și 
a vieții. Pentru produse care să lie la ni
vel mondial sau să dețină intiietatea în 
lume. Pentru dublarea productivității 
muncii. Pentru valorificarea superioară a 
resurselor materiale și umane ale țării. 
Cum anume trebuie să se acționeze, în 
spiritul sarcinilor trasate de partid, de 
secretarul său general, pentru ca aceste 
obiective să fie îndeplinite ? Ca pretutin
deni în unitățile economiei noastre națio
nale, la Combinatul petrochimic din Pi
tești răspunsul la această intrebare se dă 
în mod democratic, cu participarea Între
gului colectiv. Pentru că întregul colectiv 
este participant activ la autoconducerea 
muncitorească. Și este răspunzător de ges
tiunea economico-financiară. Soluțiile cele 
mai bune se ’ nasc din dezbateri aprinse, 
iar transpunerea lor în fapt cere întot
deauna activitate creatoare, acțiuni ener
gice. Este clar că, in aceste condiții, parti
ciparea la conducerea intreprinderii impli
că o temeinică pregătire politică, profesio
nală, științifică, culturală a fiecărui mun
citor. Și implică împletirea unor solide 
cunoștințe cu o reală capacitate de anali

ză și sinteză, cu înalta răspundere pentru 
soarta combinatului. Secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin consultarea permanentă a comuniști
lor. a poporului, ne propune un mare 
exemplu în ceea ce privește spiritul nou 
de muncă, de încredere în forța colectivi
tății. care este țara întreagă și în care este 
cuprinsă fiecare unitate economică. în 
acest .spirit, azi. nu mai poate fi de ajuns 
faptul că din cadrul colectivului se ridică 
muncitori fruntași. A ne face cu adevărat 
datoria, azi, înseamnă a ridica întregul co
lectiv la nivelul fruntașilor. Formele pro
prii sistemului democrației muncitorești re
voluționare, dintre care dezbaterile din con
siliile oamenilor muncii, adunările gene
rale ale proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor, asigură cadrul organizat în 
care fiecare muncitor, inginer, maistru sau 
economist poate să-și spună părerea cu pri
vire la problemele de interes larg, să'for
muleze critici in legătură cu unele ne
ajunsuri, să facă propuneri pentru perfec
ționarea activității. Dar. atît la nivelul în
tregului combinat, cît și în fiecare secție, 
exercitarea dreptului de participare la con
ducere, egal pentru absolut toți compo- 
nenții personalului muncitor, depinde tot
odată de modul în care fiecare își înțelege 
și-și onorează răspunderile profesionale. 
Pentru că participarea democratică la de
cizie nu este, in societatea noastră,

*
**

*

*

numai un drept, ci și o îndatorire 
politică și socială. Două aspecte ■ fun
damentale se desprind de aici. Primul : 
a spune ,.DA“ sau ,,NU“ poate deveni o 
simplă formalitate dacă cel care își expri
mă opțiunea nu ințelege în profunzime 
conținutul problemelor supuse dezbaterii ; 
dacă nu-și întemeiază pe solide cunoștințe 
contribuția la adoptarea unei hotărîri co
lective. Al doilea : unii gindesc că numai 
specialiștii cu înaltă calificare sint che
mați să facă propuneri, să caute soluții 
pentru problemele cele mai complexe. De- 
'siguf. '.acestor specialiști Ie revine înda
torirea de a întreprinde analize riguroase, 
de a efectua studii, de a folosi un arpplu 
si'stțm informational, inclusiv datele ofe- 
-rite de centrul nostru de calcul, prin care 
să contribuie la eficiența fiecărei decizii. 
Dar practica a dovedit că nu este posibil 
câ un număr restrîns de oameni, oricît de 
buni specialiști ar fi, să fie singurii acre
ditați cu răspunderea de a găsi soluții 
pentru o multitudine de probleme. Numai 
prin folosirea largă a experienței și înțe
lepciunii colective, prin participarea res
ponsabilă și competentă a tuturor oame
nilor1 .muncii, calitatea actului decizional 
sporește, iar cei ce au contribuit efectiv, 
în deplină cunoștință de cauză, la elabo
rarea și adoptarea lui, se simt deplin an
gajați să-1 înfăptuiască".

A, construi noul, a construi 
omul nou — supremul 

obiectiv al prezentului
Dintotdeauna omul a avut nevoie de 

modele. Dintotdeauna modelele umane 
s-au înscris în factorii care au determinat 
cugetarea unor epoci, modul de a gîndi Și 
de a fi al oamenilor. Orice epocă și-a avut 
propriile ei modele : modele ideale, spre 
care oamenii au tins, cu dorința firească 
de a ajunge la înălțimea lor, de a~și îm
plini personalitatea, dar și modele reale, 
care au imprimat în mod practic o anu
mită conduită în muncă, în viață. Modelul 
pe care îl promovează ’ societatea noastră 
socialistă este acela al revoluționarului, 
al comunistului.

Alexandru Savu — directorul Liceului 
industrial de petrol din Pitești : „Ce model 
îi oferim, în școală, viitorului muncitor ? 
Un fapt este cert : că acest model nu tre
buie inventat. El există în realitate : mun- 
citorul-revoluționar, munci torul-comunist. 
Acest model este propriu unor oameni care 
trăiesc, muncesc și gindesc în uzinele țării, 
în toate unitățile economiei noastre națio
nale. Al unor oameni care sînt aproape 
de noi, de elevii noștri. Viitorii muncitori 
se întîlnesc cu ei în întreprinderile în care 

A FI MUNCITOR REVOLUȚIONAR - iată gindul suprem ce-l încearcă milioane 
de oameni ai muncii din patria noastră. Sub imboldul acestui gind in inimi ți in 
conștiințe, oamenii muncii din patria noastră, făuritorii noii, modernei industrii so
cialiste, și-au înscris faptele lor de muncă eroică dedicate marelui forum demo
cratic — Congresul oamenilor muncii. Sub imboldul acestui gind, se vor angaja 
să înfăptuiască noile sarcini ce vor fi decise la congres, noile chemări patriotice 
pe care le va adresa clasei muncitoare, de la tribuna congresului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României noi, socialiste.

Pagină realizată de Adrian VAS1LESCU 
Ilustrație de EUGEN DICHISEANU

fac nractică sau în școală, cînd răspund 
invitației noastre de a participa la utile 
dialoguri despre educație și răspundere. 
Multora nu le place să vorbească despre 
ei. Dar in locul lor vorbesc faptele, vor
besc marile l'or realizări. Și aceste fapte, 
aceste realizări au ecouri puternice în 
conștiința elevilor. Pe elevi îi impresio
nează trăirile lor intense ; caracterele lor 
puternice, fermitatea lor in gindire și in 
acțiune. Astfel de trăsături- sînt determi
nante pentru formarea unei morale sănă
toase a viitorului muncitor. Desigur, ele
vul care se pregătește, azi, într-un liceu 
industrial — și mă refer cu precădere la 
liceul nostru, în care sint formați munci
tori petroliști — dobîndește trăsături spe
cifice. la care nu puteau aspira alte gene
rații de tineri. El dobîndește o instruire 
superioară. EI știe, azi, că progresul tehnic 
a pătruns puternic in industria petrolului. 
A inceput cu extracția, apoi s-a extins în 
domeniul prelucrării. Munca se automati
zează continuu, se electronizează. O apara
tură modernă asigură optimizarea sarcini
lor, a parametrilor. Instalațiile petroliere 
sint atît de complexe, incit ai impresia că 
te afli într-o uzină modernă. Elevul știe 
toate aceste adevăruri și se pregătește in 
mod corespunzător pentru a face față unei 
activități la acest nivel. El devine compe
titiv, in sensul că nu se mai deosebește 
de elevii altor licee ; el nu mai poate fi 
privit ca un tinăr ce se. pregătește pentru 
„o meserie dură" și care nu mai are alte 
preocupări. Dimpotrivă, se remarcă prin- 
tr-o activitate diversă, intensă. El parti
cipă la dezbateri filozofice. La sesiuni de 
comunicări și referate-. Toate aceste tră
sături le deprinde în școală. Dar în viață, 
în activitatea practică pe care o desfă
șoară în unități economice, eroii muncii 
îi propun, prin felul lor de a fi, de a gindi, 
noi aspirații, noi idealuri. îi propun, de 
fapt, modelul muncitorului revoluționar".

Uneori modelele înaintate se impun în 
luptă cu alte „modele", încă nedefinite sau 
incorect definite, pe care le înving, ■ dove- 
dindu-și astfel superioritatea, cu argumen
tele gindului și faptei.

Nicolae Costea — directorul întreprin
derii județene de transport local Ialomița 
din Slobozia : „Orișe colectiv se constru
iește cu trudă. Sînt cazuri, in condiții spe
cifice, cînd este nevoit? să se dea o bă
tălie aprigă, pentru a construi și a recon
strui oameni. în aceste situații nu poți 
birui cu vorbe. Este nevoie de fapte. De 
modele reale, care să impună, printr-o 
atitudine înaintată, un mod înaintat de a 
munci și a gindi".

...întreprinderea județeană de transport 
local Ialomița s-a constituit în urmă cu 
5 ani. Autovehiculele i-au fost repartizate 
din parcurile specializate ale unor între
prinderi din județ. Cele mai multe nu erau 
in stare de funcționare. Tot de la între
prinderile respective a venit și personalul 
muncitor. Oameni diferiți și ca pregătire, 
și ca mentalitate. Mulți erau sceptici cu 
privire la viitorul acgstei noi unități. Dar 
consiliul oamenilor muncii a fost de altă 
părere. La inceput, lucrurile s-au urnit 
greu. Unii dintre cei ce alcătuiau noul 
colectiv căutau „umbrare". Dorința lor era 
să-și facă o viață cit mai ușoară. Intre ti 
și întreprindere nu se stabilise nici o le
gătură sufletească in temeiul căreia să se 
angajeze intr-un efort stăruitor. Unora, le 
lipsea simțul datoriei. Aproape 40 de ma
șini defecte stăteau înșirate intr-o lungă 
coloană a nepăsării. Pentru unii, important 
era faptul că ele stăteau din „vina între
prinderii". Pentru că intr"adevăr întreprin
derea nu avea posibilități să le repare. Nu 
avea nici mecanici și nici utilaje. Consi
liul oamenilor muncii căuta soluții pentru 
această problemă. Cite unii însă își apă
rau „oaza" de liniște. Eirește, nu toți gin- 
deau in acest fel.

Nicolae Costea : „Sprijinul a venit din 
partea celor ce-și înțelegeau in adevăratul 
ei sens menirea de oameni ai muncii. 
Adică iși înțelegeau drepturile democra
tice, dar și răspunderile la locurile de 
muncă, in societate. în adunarea generală 
a oamenilor muncii s-a făcut auzită o în
trebare ce i-a determinat pe mulți să tre
sară. Ceruse cuvîntul unul dintre oamenii 
muncii. Un comunist. El s-a adresat, des- . 
chis tovarășilor săi : „Cum. putem vorbi de 
o vină a întreprinderii în afara propriei 
noastre vinovății ? Nu noi sintem Între
prinderea ?“ Adunarea s-a însuflețit. Li 
s-a cerut să ia cuvîntul celor care se 
complăceau in a-și „păzi" mașinile ce li 
se repartizaseră fără să facă absolut nimic 
pentru a le aduce în stare de funcționare. 
Li s-a cerut să spună ce gindesc ei despre 
o asțfel de atitudine, dacă are ea ceva 
comun cu statutul muncitorului, de proprie
tar, producător și beneficiar. Nu se poate 
spune că lucrurile s-au îndreptat de a 
doua zi. Dar chiar de a doua zi comuniștii 
au trecut la repararea mașinilor ce ie erau 
încredințate. S-au auzit glasuri de nemul
țumire: „Noi sîntem șoferi — au spus unii 
— nu mecanici". Dar pină la urmă, aerul tare • 
al exemplului personal a invins. Treptat 
s-a format un curent de opinie sănătos. 
Și la scurt timp, din „coloana nepăsării" 
n-a mai rămas decit o amintire îndepăr
tată. Dar plină de învățăminte."

De atunci au trecut cinci ani. Oamenii 
s-au schimbat. S-a schimbat și întreprin-, | 
derea. Nu existau ateliere. Au fost con
struite cu forțe proprii. Nu existau meca- > 
nici de întreținere. Au fost organizate 
cursuri de calificare pentru a-i pregăti. 
De la inerție și nepăsare s-a ajuns la ini
țiativă și acțiune. întreprinderea s-a dez
voltat și s-a modernizat. Azi este de ner.e- 
cunoscut. Pentru că a acționat încrederea 
în oameni, posibilitatea de a-i transforma. 
Modelul revoluționarului, afirmat atunci 
prin atitudinea unor comuniști, s-a gene
ralizat la nivelul întregului colectiv. Prin 
forța colectivului.

Ion Bătrînca — maistru oțelar la Com
binatul siderurgic din Reșița : „Modelul 
uman propus de partid muncitorului este 
acela al revoluționarului conștient de mi
siunea. de răspunderile sale. Și apt pentru 
o luptă dirză, hotărîtoare, o luptă continuă 
cu sine. O luptă în care să asigure biru
ința noului împotriva \vechiului. Iar aceas
tă biruință partidul n-o preconizează la 
nivelul citorva oameni, ci la nivelul unor 
mari colectivități. Al întregii clase munci
toare. Al întregului popor. La Congresul al 
XIII-lea și in perioada ce i-a urmat au fost 
elaborate, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, programe concrete, pen- 

' tru fiecare ramură economică, privind pro
ductivitatea, calitatea, eficiența, moderni
zarea producției. Aceste programe implică 
o organizare superioară a muncii, o disci
plină muncitorească exemplară. Și implică 
înțelegerea faptului că produsele pe care 
le realizează fiecare colectiv de muncă sînt 
antrenate într-un angrenaj larg, al întregii 
economii naționale, al întregii societăți ; că 
astfel’ muncitorul, la locul lui de muncă, iși 
asumă răspunderi pentru întreaga socie
tate".
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PROBLEMELE PRODUCȚIEI-IN CENTRUL
MUNCII POLITICO-EDUCATIVE

După ce, intr-o vreme, activitatea 
politico-educativă a fost înțeleasa ca 
urt conglomerat in care incăpea 
orice, fără a se putea distinge prea 
clar in interiorul ei obiectivele con
crete spre care țintește, la un mo
ment dat. in anii din urmă, indeosebi 
după Plenara din I—2 iunie 1982. fi
nalitatea acestuia a fost pusă tot mai 
pregnant in raport direct cu marile 
comandamente ale dezvoltării pro
ducției materiale, cu responsabilități
le esențiale ce revin fiecărui om al 
muncii in tripla sa calitate — de 
proprietar, producător și beneficiar.

Această idee de fond a gîndirii re
voluționare a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu privitoare la ra
portul dialectic dintre conștiință și 
existență s-a ilustrat cu deosebită 
forță, o dată mai mult. în cuvin- 
tarea rostită la aniversarea a 65 de 
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român : „Trebuie să avem per
manent in vedere că ridicarea con
tinuă a nivelului de cunoștințe știin
țifice, tehnice, culturale, a conștiinței 
revoluționare constituie factori hotă- 
ritori pentru mersul nostru înainte, 
în noua etapă a dezvoltării societății 
noastre, a societății in general, con
știința revoluționară a oamenilor de
vine o puternică forță, s-ar putea 
spune că ea este hotăritoare pentru 
întreaga dezvoltare a societății ome
nești și cu atit mai mult pentru 
triumful socialismului și comunismului".

învățămintele sint limpezi ca lumi
na zilei.

Așa cum despre o activitate eco
nomică eficientă nu poate fi vorba 
decit numai avind in vedere stările - 
de fapte ce derivă din evoluția pro
ductivității muncii, a consumurilor 
materiale, a cheltuielilor generale de 
producție, a indicilor de utilizare a 
capacităților ș.a.m.d., tot așa nu poa
te fi vorba despre o activitate poli
tico-educativă eficientă in general, 
ci numai în măsura in care aceste 
obiective concrete formează sub
stanța intrinsecă a efortului de zi cu 
zi al tuturor factorilor educaționali.

Rindurile ce urmează iși propun să 
răspundă la întrebarea : „Cum acțio
nează munca politico-educativă pen
tru reducerea cheltuielilor materiale 
de producție ?“

ACȚIONÎND DUPĂ UN PRO
GRAM MINUȚIOS. Colectivul între
prinderii de utilaj chimic „Grivița 
roșie" din CAPITALA și-a adăugat 
recent in prestigioasa biografie 
muncitorească cel de-al doilea titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste". înal
ta distincție a generat miilor de gri- 
vițeni, in egală măsură, profundă sa
tisfacție, cit și o deosebită preocupa
re pentru modul în care va fi ea 
onorată in viitor. Ei sint convinși că 
o poziție fruntașă între fruntași se 
cucerește greu, dar se păstrează și 
mai greu. Mai ales că noul cincinal 
înseamnă pentru ei un autentic salt 
atit în ce privește creșterea volumu
lui producției, cît și pe linia spo
ririi eficienței economice. Profluc- 
ția-marfă se va majora in acest an 
cu 8,4 la sută, producția netă — cu 
peste 26 la sută, exportul — cu 20,5 
la sută, iar productivitatea muncii cu 
ÎS,2 la șută. Pe o curbă net descen
dentă se inscriu cheltuielile mate
riale, ce vor trebui reduse cu 16 lei

Ia mia de lei producție-marfă, îndeo
sebi pe seama diminuării consumului 
de metal — cu 800 tone, de energie 
electrică — cu 1 200 MWh și de com
bustibil — cu 2 250 tone.

Asupra obiectivelor „strategice' ale 
planului in acest an te poți informa 
incă de la intrarea in întreprindere, 
urmărind tabloul realizat intr-o ma
nieră grafică pe cît de simplă, pe atit 
de sugestivă, ăflat pe una din aleile 
centrale.

Discuția cu tovarășul Nicoiae Duțu, 
secretar adjunct cu probleme de 
propagandă, cit 
citeva secții ale

1 conturat cadrul 
activități politico-educative, reali
zată prin toate mijloacele care 
stau la indemina comitetului de 
partid. Ocolind tentația de a descrie 
toate articulațiile organizatorice ale 
activității politico-educative, reținem 
doar ideea că la „Grivița roșie" se 
acționează diferențiat pe trei palie
re : la nivelul întreprinderii, secției 
și brigăzii. Accent prioritar se pune 
pe cele 137 de brigăzi de muncă și 
educație care au, așa cum arată și 
titulatura, dublul rol: de organizare 
și desfășurare a producției și de for
mare a conștiinței înaintate munci
torești.

„Orice problemă de producție sau 
educație, fără excepție, o dișcutâm 
cu șefii de brigadă, care, la rindul 
lor, o dezbat în dialog direct cu 
muncitorii", precizează secretarul 
adjunct cu probleme de propagandă.

Definitorie pentru activitatea co
mitetului de partid este utiliza
rea intensă a tuturor pîrghiilor 
muncii politico-educative — de ta 
adunările generale și invățămîntul de 
partid pînă la propaganda vizuală, 
stația de amplificare sau filmul. în 
secția utilaj tehnologic complex, un 
panou plasat la Ioc central informea
ză asupra angajamentelor asumate 
pe X986 de colectivul acesteia în ce 
privește creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale, de combustibil și energie, cît șl 
asupra stadiului realizării lor la sfîr- 
șitul primului semestru. Tot aici, 
„Vitrina calității", ținută „Ia zi", pre
zintă mostre de piese exemplar exe
cutate, ca și numele fruntașilor sec
ției. La stația de amplificare con
sultăm programul primei săptâmini 
din luna iulie a.c. Notăm: luni —in
formare asupra sarcinilor de plan ; 
marți — dezbaterea unor probleme 
privind aplicarea acordului global ; 
joi — maistrul Tudor Răducanu ar
gumentează cum pot dispărea rebutu
rile Ia turnătorie ; simbătă — ingine- 
rul-șef al întreprinderii prezintă 
aspecte prioritare ale modernizării 
producției. Pe una din aleile centrale 
ale întreprinderii ne 
un tabel în care sint 
eompensele materiale 
beneficia inovatorii și 
raport cu eficienta

și vizita prin 
întreprinderii au 
unei temeinice

reține atenția 
prezentate re
de care pot 

inventatorii in 
pe care o 

determină aplicarea lucrărilor aces
tora in producție. Iată încă o fațetă 
a propagandei vizuale la care se 
apelțază curent la „Grivița roșie".

Rezultatele primului semestru con
firmă eficiența muncii politico-edu
cative. în condițiile unor creșteri 
mobilizatoare ale planului, produc- 
ția-marfă s-a depășit cu 37 milioane 
lei, producția netă cu 35 milioane lei.

productivitatea muncii pe o per
soană. cu 14 500 lei, producția pen
tru export cu aproape 99 milioane 
lei ; cheltuielile materiale la 1 000 
lei producție-marfă s-au redus ,cu 
aproape 15 lei, in vreme ce benefi
ciul peste plan a atins 21 milioane 
lei.

Rezultatele din primul semestru 
confirmă pe deplin faptul că la „Gri
vița roșie" munca politico-educativâ 
merge pas in pas cu exigențele acti
vității productive.

CONTROLUL PERMANENT PO
TENȚEAZĂ EFICIENTA ACTIVI
TĂȚII EDUCATIVE. Colectivul În
treprinderii mecanice de reparații 
auto și utilaje de transport din 
BAIA MARE țintește in acest an re
ducerea cheltuielilor la I 000 Iei pro
ducție-marfă sub 500 de lei. .

„Cind s-a discutat în comitetul de 
partid acest obiectiv, ne spunea 
secretarul adjunct cu propaganda al 
comitetului de partid pe întreprin
dere, Vasile Popan, s-a insistat. în 
mod șpecial asupra importanței con
trolului. pînă la detaliu, privind în
făptuirea măsurilor stabilite".

In spiritul acestei cerințe, organi
zațiile de partid din secții au așezat 
sub semnul controlului desfășurarea 
întregii munci politico-educative. Pe 
această cale se valorifică mai bine 
funcția informativă și formativă a 
vitrinelor cu piese recondiționate, 
deschise în fiecare atelier, schimbu
rile de experiență organizate pe 
tema valorificării metalului, ca și 
chemările cuprinse în programele 
stației de radioamplificare,Tn pro
paganda vizuală de Ia fiecare Ioc de - 
muncă privind reducerea consumu- ' 
rilor normate.

DdVenind -obiect de analiză în adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază, cu raportare asupra înde
plinirii sarcinilor individuale, munca 
politico-educativă subordonată sus
ținerii unor importante măsuri de 
reducere a cheltuielilor a prilejuit nu 
doar dezbaterea și inițierea unor ac
țiuni concrete de ordin tehnologic, 
dar și crearea unei atitudini intole
rante față de cei care neglijează anu
mite resurse ale economisirii. In
tr-un astfel de climat, comunistul 
Ioan Groza, specialist la atelierul de 
forjă, a făcut demonstrația că numai 
prin reducerea bavurilor la o anu
mită piesă turnată se pot reduce 
substanțial consumurile de laminate 
pline, propunere care in prima jumă
tate a anului s-a soldat, numai la 
acest reper, cu o economie de aproa
pe 6 tone metal.

Sistemul de control permanent 
asupra îndeplinirii sarcinilor a fost 
imprimat și organului de conducere 
colectivă al întreprinderii care, la 
rindul său, analizează, din două în 
două decade, modul in care se înfăp
tuiesc măsurile și propunerile pri
vind reducerea cheltuielilor de pro
ducție. modernizarea tehnologică,

BUN PROPAGANDIST POȚI FI 
NUMAI DACA AI Șl INIȚIATIVA 
IN PRODUCȚIE. în prima jumătate 
a acestui an, la Uzina de utilaj mi
nier și reparații din BAIA SPRIE 
cheltuielile Ia 1000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu peste 47 lei 
la cheltuieli totale și cu 13 lei Ia cele 
materiale. Asemenea evoluție pozi
tivă a îndemnat comitetul orășenesc
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•î semnul răspunderii de bun 
i cetățean pentru viitorul națiunii

Drum bun către mileniul trei!
Credem că știm, dar adesea uităm, 

cît de aproape e mileniul trei. Nu e 
prea mult de cind evocarea anilor 
cu cifra „2“ în față constituia mai 
mult apanajul literaturii de antici
pație decit al unei perspective lim
pezi. A urmat etapa în care planu
rile și proiectele lucide, elaborate cu 
seriozitate și rigoare, de la cele in
dividuale sau de grup la mărețele 
programe privind progresul întregii 
societăți, au inceput să aibă ca ter
men de referință Încheierea secolu
lui și a mileniului. S-a vorbit apoi, 
tot mai frecvent, despre tinerii mi
leniului următor ca despre o realita
te deja constituită. Așa și era : acești 
tineri începuseră să existe, să tră
iască printre noi, fie și sub forma 
de populație a "nisiparelor și scrin- 
cioburilor de tot felul. Dar iată că 
în această eternă curgere a timpului 
prinde contur clar o nouă imagine și 
mai apropiată, tulburătoare Ia o re
flecție mai stăruitoare : copiii acum 
născuți, în 1B86. vor primi buletine 
de identitate purtind ca dată anul 
2000. Pragul mileniului va fi pentru 
ei pragul trecerii spre adolescență, 
spre prima etapă a responsabilită
ții civice propriu-zise. Poți să nu 
constați ...cit de aproape este' viito
rul ?

In căutarea întruchipării Iui sub 
forma adolescenților din anul 2000, 
am poposit o zi intr-unui din locu
rile cu cea mai mare densitate de 
emoții pe metru pătrat. Așadar o zi 
într-una din cele mai vestite mater
nități. ..Polizu".

Ambianța e dominată de flori. Au 
buchete și cei care stau liniștiți pe 
scaunele rinduite la perete, și cei 
care măsoară impacientați încăperea, 
și cei care-șt ascund cu stingăcie ți
gările aprinse „numai pentru un 
fum", și cei care vorbesc cu „inte
riorul" de la cele șase telefoane 
aflate la dispoziție. Unii au și flori 
ți sacoșe cu luerușoare. Aceștia sint 
cei mai radioși. Au deja „vechime" 
in sala de așteptare, iar de astăzi 
dobindesc privilegiul de a asista, 
acasă, la baia și toaleta micilor ce
tățeni care le poartă numele, de a-i 
privi, de a-i asculta și. in curînd, de 
a ieși împreună Ia plimbare. Plu
tește in aer ceva greu de definit, o 
căldură, o duioșie care nu credem că 
poate fi intilnită în altă parte.

Stăm de vorbă cu Gheorghe Bura- 
da, zugrav la I.C.R.A.L. Pajura, des
pre soția sa Zenovia, muncitoare în 
secția covoare la „Arta populară", și 
despre cele trei fetițe ale lor : Adina, 
de 4 ani, Evenița, de 2 ani și Cristi
na, de... 4 zile.

— Sint tare bucuros că nașterea a 
decurs normal și soția mea se simte 
bine. Am venit s-o declar pe Cristi
na. Adina și Evenița abia o așteaptă 
pe sora lor acasă.

— V-ați gindit că Adina va deveni 
majoră exact in anul 2000, iar cele
lalte două fetițe vor intra in mile
niul următor încă adolescente ?

— Mărturisesc că n-am avut timp 
să mă gindesc atit de departe.

— N-ați avut timp ?
— Da, pentru că gîndurile noastre 

stăruie la băiat.
— La care băiat ?
— La acela care sperăm că o „să 

vină". La anul, sau peste 
Sintem încă tineri.

Cu un buchet uriaș de _ 
roșii, Dumitru Anușca, lăcătuș la în
treprinderea „Autobuzul", iși așteap
tă și el soția, pe Gherghina Anușca, 
muncitoare la Uzina chimică româ
nă. Este tatăl unui băieții, pe nume 
Adrian, ispravă de care este foarte 
mlndru. Mai au o fetiță, Alina, de 
7 ani.

— Ce-aș putea să vă spun ? Soția 
și copilul se shut excelent. De altfel, 
miine ii iau acasă. Iată deci primul 
motiv, obiectiv, de-a fl fericit ! AI 
doilea, tot obiectiv : ne-am dorit 
încă înainte de căsătorie să avem

gladiole

însemnări 
de la maternitatea 

„Polizu"

cel puțin o fată și un băiat. Acum 
ii avem ! Al treilea motiv, de astă 
dată foarte personal : cu fiecare 
copil familia se întărește, devine tot 
mai rezistentă in fața încercărilor 
vieții, chiar a tentațiilor ei. Datorez 
acest moment „de înțelepciune", ca 
să-i spun așa, fiului meu Adrian, cu 
toate că el abia s-a născut. Dar așa 
este viața, avem de învățat și de 
acolo de unde te aștepți mai puțin!

Nu am stăruit să aflăm amănunte 
• despre substratul revelației interlo

cutorului nostru. Oricum, e o înțe
lepciune verificată. Iar pentru docu
mentarea noastră adevărul s-a și im
pus : foarte, foarte tinărul cetățean 
Anușca Adrian, cu toate că va primi 
buletin de identitate abia in anul 
2000, are de pe acum un rol civic, 
exercită de pe acum o influență certă 
în climatul social : aceea de liant 
suplimentar al familiei sale. Nu-i de 
colea 1

Cunoaștem in persoana lui Ion 
Mardale, 26 de ani, ajutor de maistru 
la „Țesătoriile reunite București", 
un tătic în... premieră. Este foarte 
emoționat.

— Dacă ați ști cît de mult ne-am 
dorit acest copil și eu, și soția mea ! 
în sfîrșit, iată că îl avem. Este fetiță 
și o cheamă Ramona-Mihaela. 
De-acum aro cine să ne aștepte și pe 
noi acasă cind ne întoarcem de la 
serviciu, cineva care să ne spună 
„tată și mamă". Amîndoi sperăm să 
avem cît mai curînd și un băiețel. 
Soția mea iși mai dorește o fetiță. 
Nu văd de ce n-ar trebui să-mi do
resc și eu, după aceea, încă un 
băiat 1 Așa. ca să fim egali !

— Să fiți șase de revelionul 2000.
— Exact. Iar pină atunci, incepind 

chiar cu revelionul următor, să fim 
o familie. O adevărată familie.

Privindu-1, așa cum stă așezat pe 
scaun, grav, concentrat, intr-o pozi
ție aproape statuară, l-am întrebat 
pe Ion Andreescu — 31 de ani, lăcă
tuș mecanic la Centrala mătăsii, inu
lui și cînepii — de ce este supărat.

— Supărat ? Nu sint deloc supă
rat. Mă gindeam că o dată cu' veni
rea pe lume a celui de-al doilea co
pil, Marius-Valentin. viața noastră 
se schimbă. Gindurlle îmi sînt lncil- 
cite incă. nu reușesc să le exprim 
pe de-a-ntregul. Vreau să spun că 
acum, după nașterea băiatului, am 
simțit o mare bucurie, dar și o oare
care teamă, mai bine-zis o mai mare 
răspundere. O să-mi spuneți câ c fi
resc, și chiar așa și este, dar cind ai 
doi copii, cind îți mat dorești copii, 
parcă toți cei din jurul tău nu mai . 
sint simple prezențe care să-ți aducă 
bucurii sau liniște. Și părinții, si 
soția, și copiii capătă deodată parcă 
o altă greutate, devin — ce curios, 
ca și cum pină acum n-ar fi fost ! — 
o parte mai adîncă din tine. Ce mai, 
fără griji, fără temeri, fără răspun
deri nu trăiește decit cel insingurat. 
dar cine și-ar dori o asemenea viață?
Află deci Marius-Valentin Andrees

cu, atunci cind vei putea citi singur 
aceste rinduri, că venirea ta pe 
lume, în anul „minus paisprezece" 
de dinainte de 2 000, s-a soldat, cel 
puțin pentru părinții tăi. cu înțele
gerea. mai clară decît în orice altă 
împrejurare, a unei coordonate fără 
dc care omul nu ar mai fi om, nu 
s-ar deosebi de restul naturii. 
Această coordonată este sentimentul 
răspunderii față de viitor.

Se apropie de noi un tinăr blond, 
îmbrăcat intr-un costum nou-nouț 
care-i vine foarte bine. Toată fața îi 
este un zimbet :

— V-am auzit vorbind despre tă
tici „in premieră". Ei bine, mai 
aveți in fața dumneavoastră unul, .și 
încă dintre cei mai fericiți 1 Dar să 
mă prezint ! Mă numesc Gheorghe 
Adăscăliței, am 32 de ani și lucrez 
la I.P.B. Granitul, secția 5. Avem o 
fetiță. Gabriela, și mă simt in al 
nouălea cer ! Poate că așa se explică 
și curajul de a intra in vorbă cu 
dumneavoastră, căci de felul meu 
sint un om timid. Acum insă am un 
curaj de parcă toată lumea este a 
mea !

Dar chiar este întreaga lume, îna
inte de oricine, a părinților. A celor 
care, o dată cu zvicnetul spre înăl
țimi din ziua in care în existența lor 
comună se aprinde etern aceeași și 
etern miraculoasă lumină a unei noi 
vieți, ințeleg și trăiesc, cu zimbet și 
cu înfiorare, cu proiecte și cu spe
ranțe, cu optimism și cu răspundere, 
orgoliul inegalabil de a se fi proiec
tat in viitor.

Am părăsit teritoriul permanente
lor emoții din „salonul taților" nu
trind pgntru pruncii de astăzi sincera 
urare : „Drum bun inspre mileniul 
trei 1“

de partid să organizeze în această 
unitate un schimb de experiență pe 
tema „Activitatea de propagandă in 
sprijinul reducerii cheltuielilor de 
producție".

Cu acest prilej s-a evidențiat rolul 
deosebit pe care il poate avea invă
țămintul de partid atunci cind se 
desfășoară la un inalt nivel calitativ. 
Iată de ce aici se pune mare bază 
pe selecția și pregătirea propagan
diștilor, apreciindu-se. cum sublinia 
tovarășul Emil Coșeriu. secretar 
adjunct cu probleme de propaganda 
al comitetului de partid, că propa
gandist adevărat nu poate fi decît 
acela care are. la rindul său, o con
tribuție personală la afirmarea spiri
tului revoluționar la locul său de 
muncă, la perfecționarea profesio
nală dinamică a celor din jurui său.

Tocmai ca urmare a existenței 
unor propagandiști cu autoritate pro
fesională, dezbaterile din cadrul în- 
vățămîntului de partid s-au trans
format în autentice tribune de edu
cație politică. Tntr-o astfel de îm
prejurare, de pildă, maistrul Ale
xandru Glăvuț demonstrează posi
bilitatea reducerii de 15 ori a adao
surilor de prelucrare la o impor
tantă piesă din aliaje neferoase prin 
turnarea centrifugală. Nu se mulțu
mește doar să sugereze ipoteze, ei 
trece la realizarea acestei piese, stîr- 
nind interesul tuturor. O de
monstrație tehnică „pe viu" — o 
lecție de educație comunistă, revo
luționară...

CIND SE FACE PROPAGANDA 
DOAR CA... SA SE VARA. La În
treprinderea de confecții din BAIA 
MARE te întimpină la tot pasul o 
propagandă vizuală diversificată. De 

- asemenea, o serie de inițiative mun
citorești sint consacrate atingerii 
unor parametri înalți de calitate și 
productivitate, obținerii de economii 
prin reducerea consumurilor nor
mate. După un prim contact promi
țător, urmează nedumerirea : in pri
mele 6 luni din acest an cheltuielile 
planificate au fost depășite, cu peste 
26 milioane lei. Cum se explică a- 
ceastă neconcordanță între rezulta
tele economice și preocupările pro
pagandei, pe linia reducerii cheltu
ielilor ?

După discuția cu mai multi factori 
de răspundere și vizita efectuată 
prin citeva secții s-a conturat con
cluzia că la întreprinderea de confec
ții se face propagandă, in primul 
rind, ca ,j>ă se vadă", ca să nu se 
spună că nu există preocupare in 
acest sens. Este vorba de o propa
gandă abstractă, fără obiective pre
cise. cu preeădere orientată spre as
pectele esențiale ale activității 
productive. In cazul de față, in 
condițiile in care 80 Ia sută 

. din costul produselor îl repre
zintă valoarea materialelor, redu
cerea consumurilor normate capătă o 
importantă deosebită. Or, in prima 
parte a anului, tocmai la cheltuielile 
materiale s-au depășit prevederile 
cu aproape 38 lei. Se știe deci unde-i 
punctul dureros, dar din păcate se 
face „tratament" în general.

O manieră asemănătoare a muncii 
politico-educative se practică și Ia 
întreprinderea de reparații auto 
„Grivița" din CAPITALA, fn ciuda 
faptului că și aici cheltuielile mate
riale au depășit nivelul planificat. 
Tovarășul Cristache Aurel, secreta
rul comitetului de partid, ne asigu
ră că „de curind problema a fost 
discutată serios în cadrul conducerii 
întreprinderii", că „s-au făcut, și 
niște panouri pentru propaganda vi
zuală". că... etc., etc.

Incercind să discutăm h* obiect, 
înțelegem că comitetul de partid 
este incă departe de intenția de 
a face din problema reducerii chel
tuielilor materiale un subiect al 
muncii politice de la om la ont, de 
zi cu zi. Este ușor sesizabilă acea 
concepție care reduce activitatea po
litico-educativă concretă la aspecte 
de suprafață, expediate și acestea, de 
obicei, prin, citirea în cite o ședință 
a unui material general, pigmentat 
pe ici, pe colo cu citeva cifre, ce nu 
att forța să „foreze" în miezul lucru
rilor, să „lumineze" toate consecin
țele, cîte pot exista, atît din punctul 
de vedere al intereselor întreprinde
rii și economiei, cît și ale fiecărui 
om al muncii.

★
Faptele inserate în rindurile de 

față degajă concluzia că noile exi
gențe cu care se confruntă în etapa 
actuală activitatea productivă, rolul 
major pe care îl are reducerea chel
tuielilor materiale de producție în 
creșterea eficienței impun o optică 
deschisă, activă, dinamizatoare, pe 
planul desfășurării muncii politico- 
educative dc formare a conștiinței 
economice a oamenilor muncii, o op
tică potrivnică schematismului și for
malismului.

Ioan ERHAN 
Gheorqhe SLSA

Modernul grup școlar nr. 2 din lași

de învăfămînt
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Cum sint pregătite școlile 
pentru începutul noului an

Continuăm ancheta referitoare la stadiul pregătirilor unităților de in
vățămint pentru noul an școlar. In intreaga țară, cadre didactice, elevi, 
părinți acționează cu multa dăruire pentru ca primul clopoțel să găsească 
școlile,, liceele, celcli^e unități ele educație in haine de sărbătoare, pen
tru a asigura condiții optime desfășurării procesului instructiv-educativ. 
Ca in fiecare an, baza materială a învățămintului nostru s-a îmbogățit 
cu noi localuri, săli de clasă, laboratoare și ateliere, instrumente și ma
teriale didactice. Totodată, pregătirile intense din această perioadă atestă 
preocupări pentrii dezvoltarea și modernizarea activității metodice, pentru 

tuturor elevilor, in 
străbate

lirea orarului, pregătirea seturilor da 
manuale și materiale pentru elevi".

Serqiu ANDON 
Mihai TOMA

asigurarea premiselor unei 
conformitate cu exigențele noastră.

pregătiri multilaterale a 
etapei actuale pe care o societatea

anOLT. • începind cu actualul_
de invățămînt elevii Liceului indus
trial nr. 1 din Caracal, care pregă
tește forță de muncă pentru tinăra 
întreprindere de vagoane din locali
tate, Vor fi instruiți într-o nouă și 
spațioasă clădire, recent înălțată și 
înzestrată la nivelul exigențelor în- 
vățămintului modern. Ca pretutin
deni in școlile din județ, procesul de 
invățămint va fi efectuat in exclusi
vitate în cabinete și laboratoare, cu 
o largă și eficientă funcționalitate.
• Toate lăcașurile de învățămînt 

au fost renovate, clădirile, sălile de 
clasă, cabinetele, laboratoarele do- 
bindind o „uniformă" nouă. îmbie
toare. Au fost antrenați pentru 
aceasta un mare număr de părinți 
și elevi utilizindu-se resursele locale 
și nefăcîndu-se cheltuieli de la 
buget.
• Materialele didactice au fost 

recondiționate oriunde a fost cazul, 
cu contribuția cadrelor didactice, pă
rinților și elevilor, realizîndu-se, 
concomitent, o redistribuire a aces
tora Ia clasele IX—X din mediul 
rural, unde a sporit numărul elevi
lor ce urmează treapta I.
• A fost dezvoltată și întărită in

struirea practică-aplicativă a elevilor 
claselor a VII-a și a VIII-a. prin 
organizarea participării efective a 
acestora Ia acțiunile specifice lucră
rilor la principalele culturi, cit și 
din zootehnie și secțiile de mecani
zare a agriculturii.
• Pentru toți copiii de virată pre

școlară, intre 3 și 6 ani. s-a reali-, 
zat cuprinderea în grădinițe cu pro- - 
gram normal și prelungit, atit în me
diul urban cit și în cel rural, organi- 
zîndu-se instruirea conform progra
melor și asigurindu-se pretutindeni 
cadre calificate de educatori și în
vățători.
• Loturile școlare, cimpurile ex

perimentale aflate în folosința șco
lilor, au fost regindite funcțional și 
redimensionate ; laboratoarele și ca
binetele au fost completate și mo
dernizate in vederea împletirii opti
me a teoriei cu practica, 
rii prin muncă și pentru 
tinerei generații.
• Datorită devansării 

agricole de toamnă. Ia 
secretariatului comitetului județean 
de partid, inspectoratul școlar ju
dețean a hotărit caf incepind cu 
1 septembrie, toți copiii de vîrstă 
școlară să contribuie la strîngerea 
recoltelor, 
reunită a

. materiale 
săptâmini 
sttinse in.

La Școala nr. 18 din Slatina stăm 
de vorbă cu prof. Gheorghe Popa, 
directorul instituției : „Noul lăcaș 
de instruire a copiilor, dat recent in 
folosință, se prezintă cu o bază di
dactică completă, modernă si de 
mare funcționalitate in educarea 
pentru muncă și viață. Cele 37 de

a pregăti - 
muncă a

campaniei 
indicația

astfel ca prin acțiunea ‘ 
tuturor forțelor umane și 
locale în maximuip trei 
roadele toamnei să fie 
'întregime.

Ieri, la (ibraria
f oto : L. Dichtseanu

HUNEDOARA. La Casa de cul
tură din Orăștie a fost organizată 
o dezbatere pe tema „Rolul și im
portanța consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile economice". 
La dezbatere au participat membri 
ai consiliilor oamenilor muncii din 
toate unitățile economice ale ora
șului, care au subliniat rolul im
portant al acestor organisme de 
conducere colectivă, expresie a lar
gului democratism al politicii parti
dului și statului nostru. Partici- 
panții Ia dezbateri au vizitat apoi 
o expoziție foto-documentarâ pri
vind realizările economico-scciale 
și culturale din localitate. (Sabin 
Cerbti).

SATU MARE. In cadrul manifes
tărilor prilejuite de aniversarea a 
600 de ani de la urcarea pe tron a

l

cabinetesăli do clasă, 11 
boratoare sînt completate 
tură și material didactic ... .. 
oră, realizate tn mare parte 
resurse proprii. Zugrăvirea tuturor 
spațiilor, vopsirea în ulei, rașchetarea 
și paluxarea parchetului, efectuarea 
de lambriuri, actualizarea propagan
dei vizuale, întărirea bazei sportive 
și a sălii de gimnastică sînt acțiuni 
care, sub îndrumarea și cu sprijinul 
inspectoratului școlar județean, cu 
contribuția părinților și elevilor, mo
bilizați de cadrele noastre didactice, 
au fost realizate din vreme, cu eco
nomii de aproape 60 000 lei", ,

ALBA. In toate școlile generale 
șt liceele din județ este sesizată cu 
ușurință febra pregătirilor de început 
de an școlar. Acțiunile gospodărești 
care au loc. in această perioadă 
finalizează în fiecare unitate școlară 
programe speciale de executare a 
reparațiilor necesare, curățire și ve- 

’rificare a localurilor de școală, ate
lierelor, internatelor și cantinelor. 
„Pentru noul an școlar, ne spune prof. 
Constanța Decean, inspector școlar 
general al. inspectoratului școlar ju
dețean, pe lingă înființarea unei noi 
școli generale in municipiul Alba 
Iulia, a fost acordată o atenție deo
sebită sporirii zestrei tehnico-mate
riale a rețelei de învățămînt din 
centrele muncitorești, orașele și co
munele județului. Prin antodotare, 
au fost amenajate noi laboratoare, 
cabinete și baze sportive la școlile 
nr. 1, 7 și 8 din Alba lulia, liceele 
nr. I și 2 din Cugir, liceul nr. 1 din 
Blaj, liceul nr. 1 din Aiud, liceul 
din Sebeș, școala generală din co
muna Șttgag ș.a. Valoarea lucrări
lor de autodotare se ridică la aproa
pe un milion lei. Mii de elevi, pă
rinți și cadre didactice au partici
pat la efectuarea diverselor lucrări 
de reparații și igienizare. Un capi
tol important în programul de în
tâmpinare a noului an școlar îl 
constituie acțiunile cu caracter me
todic și de perfecționare a pregă
tirii cadrelor didactice. Pe timpul 
verii, la liceul „Gheorghe Șincai" 
din Blaj au fost organizate cursuri 
de reciclare pentru obținerea gra
delor didactice, la care au participat 
105 educatoare și 256 învățători. Un 
număr de 456 profesori au urmat 
cursuri similare în Centrul univer
sitar Cluj-Napoca. Cu prilejul con
sfătuirilor anuale ale cadrelor di
dactice, premergătoare începerii 
noului an școlar, se va avea în ve
dere accentuarea caracterului meto
dic aL acestora. în cadrul ședințe
lor cu directorii unităților de invă
țămint se vot aborda probleme le
gate de îmbunătățirea muncii de 
organizare și conducere in școală".

Deși vacanța mare continuă. Li
ceul industrial nr. 1 din Alba Iulia 
cunoaște de la o zi la alta tot mai 
multă animație. Pregătirea noului 
an școlar dobîndețte în acest nou și 
modern liceu un caracter de auto- 
gospodărire, de mobilizare a forțe
lor proprii la efectuarea lucrărilor 
necesare. „De fapt, pregătirile pentru 
anul școlar 
încă înainte 
precizează 
directoarea 
fost zugrăvite și curățate de către 
elevi și maiștri înainte de încheierea 
cursurilor precedentului an școlar. 
Beneficiem în viitorul an de invăță- 
mînt de noi dotări cu material di
dactic pentru cabinete și laboratoare. 
Avind in vedere 
nostru 
acordat 
tuturor 
pentru 
tice și 
ducție.
de producție au fost asigurate co
menzi de lucrări pentru atelierul 
mecanic și materialele necesare, in
clusiv verificarea și adaptarea docu
mentațiilor și tehnologiilor de execu
ție. Pentru zilele acestea ne-au mai 
rămas de rezolvat doar probleme le
gate de organizarea claselor, stabi-

și trei la- 
cu apara- 
de ultimă 

din

1986—1987 au început 
de a se intra în vacanță, 
inginera Suzana Pascu, 
liceului. Atelierele au

faptul că licetll 
are un profil mecanic, am 
atenție deosebită asigurării 
condițiilor tehnico-materiale 
desfășurarea instruirii prac- 
realizarea planului de pro- 
Pînă la sfirșitul acestui an

SALA.L Baza tehnico-materială a 
învățămintului din acest județ asi
gură desfășurarea procesului instruc- 
tiv-educativ in cete mai bune con
diții. Merită subliniat, de altfel, fap
tul că și in anul școlar precedent 
invățămintul din Sălaj s-a situat pe 
primul loc privind gradul de cuprin
dere a elevilor in treapta a II-a de 
liceu, pe locul al doilea la invâță- 
mintul tehnic profesional și tot pe 
locuri fruntașe privind cuprinderea 
elevilor în procesul instructiv-educa- 
tiv din invățămintul de celelalte 
grade.

„La această oră, majoritatea uni
tăților școlare sint pregătite să-și 
înceapă activitatea instructrv-edu- 
cativă in săli specializate și labora
toare, iar instruirea tehnologică și 
productivă în ateliere modern utila
te, precum și în unitățile economice 
patronatoare, ne spunea tovarășa 
prof. Floarea Sas, inspector școlar 
general al inspectoratului școlar ju
dețean. Ansamblul măsurilor luate in 
vederea pregătirii temeinice a des
chiderii noului an școlar a avut în 
vedere, printre altele, o largă parti
cipare a personalului muncitor din 
școli, a elevilor, a comitetelor cetă
țenești de părinți la efectuarea lu
crărilor de recondițianare. acolo unde 
a fost cazul, de modernizare a lo
calurilor de școală. Practic, Ia 20 au
gust erau în perfectă stare de func- 

• ționare din acest punct de vedere 
toate cele 515 unități școlare din ju
deț. Buna pregătire a noului an de 
învățămînt se concretizează și in 
măsurile ferme luate m vederea per
fecționării și autoperfecționării pro
fesionale a cadrelor didactice, planul 
inițiat în acest scop in perioada pre
mergătoare fiind depășit".

Pe baza normativelor de dotare, a 
unor programe concrete elaborata 
din timp, cu sprijinul direct, al uni
tăților economice patronatoare, an 
fost puse la punct atelierele de prac
tică productivă pentru elevii din 
treapta' I ■ din mediul rural. Evident, 
un alt aspect care privește buna pre
gătire a deschiderii noului an școlar 
se referă la încadrarea unităților cu 
profesori, specialiști, astfel incit 
procesul de pregătire să demareze 
în'mod normal din prima zi de școa
lă. Inspectoratul școlăr, în colabora
re cu filialele societăților științifice, 
a elaborat și difuzat deja progra
mul activităților de informare știin
țifică și de perfecționare metodică 
pe anul școlar 1986—1987.

In Liceul agroindustrial din Șim- 
leu Silvaniei — una dintre cele mai 
mari unități de invățămint din Să
laj, continuatoarea unor valoroase 
tradiții — se pregătesc peste I 000 de 
elevi în diverse profiluri agricole. 
„Dispunind de 36 de laboratoare și «ăli 
de specialitate, grădină de legume, 
fermă viticolă, cimp fitotehnic expe
rimental, microcomplex zootehnic 
etc., elevii desfășoară aici o activita
te continuă, preciza Vasile Popa, di
rectorul liceului. Și pe timpul va
canței, prin rotație, elevii au fost 
prezenți in activitatea productivă. 
Toate lucrările pregătitoare privind 
deschiderea anului școlar s-au în
cheiat, spațiile de școlarizare asigu- 
rind condiții necesare formării unor 
muncitori agricoli capabili să aplic» 
tehnologiile moderne din agricultură. 
Liceul nostru poate caza in condiții 
optime 700 de elevi la această oră, 
așa că procesul instructiv-educativ 
poate începe chiar de miine și din 
acest punct de vedere".

Și Ia Liceul de chimie industrială 
din Zalău — cea mai tînără unitate 
de învățămint, destinată să asigure 
forța de muncă pentru tot atit de ti
năra ramură industrială a județului, 
chimia — stadiul pregătirii pentru 
deschiderea noului an de invățămint 
este cel corespunzător. De altfel, in
tr-un timp foarte scurt, liceul a ajuns 
să dispună de o bază didactică mo
dernă. Iși desfășoară aici activitatea 
25 de cadre didactice și 11 specialiști, 
ingineri. Internatul cu 300 locuri, 
cantina, avind o capacitate de 200 
locuri pe serie, au fost igienizate, 
puse la punct sub toate aspectele, 
astfel incit elevii să-și poată desfă
șura activitatea în condiții normale 
încă din primele zile de școală. Și 
aspecte de acest fel putem consemna 
peste tot, în 
Sălaj.'

unitățile școlare din

Mihai 
Stefan 
Euqen 
corespondenții „Scînteii

grigoroscuta 
DÎN1CA 
TEGLAȘ

CARNET CULTURAL
domnitorului Mircea cel Mare, in 
ciclul de acțiuni educatiy-patriotice 
„Eroi ai neamului". Ia Casa de cul
tură a municipiului Satu Mare s-a 
desfășurat un concurs1 de recitări 
din versuri ale poeților români, cla
sici și contemporani, dedicate perso
nalității viteazului domnitor. Tot
odată, in numeroase așezăminte de 
cultură sătești se prezintă in aces
te zile expunerea .,Mircea cel Mare 
— simbol luminos al luptei româ
nilor pentru libertate și neatirnare". 
(Octav Gruineza).

BACAU. Două expoziții de artă

plastică, organizate în cadrul actua
lei ediții a Festivalului național 
„Cintarea României", rețin atenția 
in aceste zile amatorilor de frumos 
din centrele muncitorești de pe Va
lea Trotușului. Una, deschisă la ga
leriile de artă ale Casei de cultură 
din Tirgu Ocna, redă aspecte din 
munca și viața oamenilor de pe 
meleagurile județului Bacău, iar 
cealaltă, la clubul minerilor din 
Asău, prezintă aspecte din activi
tatea minerilor. Lucrările de 
pictură și grafică expuse sint sem
nate de artiști amatori, oameni ai

muncii din localitățile respective, 
unii dintre ei laureați ai edițiilor 
precedente ale Festivalului națio
nal „Cintarea României". (Gheorghe 
Baltă).

VASLUI. în sălile muzeului 
„Vasile Pârvan" dih municipiul 
Bîrlad a fost deschisă expoziția de 
pictură și desen a artistului plas
tic Spiru Vergulescu. Organizată 
de Uniunea artiștilor plastici și co
mitetul județean de cultură și edu
cație socialistă, cea de-a 15-a ex
poziție personală a artistului bucu- 
reștean cuprinde o selecție din lu
crările sale. Tot la Bîrlad, la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei a 
fost vernisată o expoziție de artă 
plastică reunind lucrări ale elevi
lor de la Școala generală nr. 3. 
(Petru Necula).

T
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Teleormanul - în plina bătălie
pentru recolta toamnei

DE LA BRIGADA DE REPORTERI A „SCTNTEI1

Zilnic, în cîmp, peste 
100 000 de oameni !

Eugeniu Matei, directorul I.A.S. 
Zimnicele, nu este omul care să se 
piardă cu una cu două, chiar cînd 
are mare bătaie de cap. Și are. 
Ne întreabă cu umor : „Cîte curele 
de transmisie ne-ați adus ? Sau 
ceva reductoare, benzi transportoa
re sau, mă rog, orice piese de 
schimb pentru combine ne-ar fi 
fost de trebuință ?“ Umor, umor, 
dar oamenii au realmente mari 
greutăți acum, în plină campanie 
de recoltare, din pricina arhicunos
cutei probleme a lipsei pieselor de 
schimb, cum aprecia directorul în
treprinderii. Dar, cum spuneam, 
nici el nici ceilalți oameni din 
agricultură n-au timp să se 
vaite. Și caută, găsesc solu
ții pentru ca recolta de porumb 
de floarea-soarelui, de sfeclă, de 
legume, toate fiind la momentul 
de maturitate, să fie strînsă fără 
pierderi. Pretutindeni, de la intra
rea în județ și pînă la Dunăre, 
lucrează acum, în fiecare zi. pes
te 100 000 de oameni, o uriașă ar
mată de mecanizatori, cooperatori, 
lucrători din I.A-S.-uri, cărora, in 
zilele următoare, li se vor adăuga 
alți 25 000—30 000 dintre navetiștii 
care au lucrat în acord global po
rumbul. Organizarea este, în ge
neral, bună. Apreciere ce rezultă 
nu numai din explicațiile primite 
Ia comitetul județean de partid, 
din planurile și programele sta
bilite pentru fiecare cultură, ci în 
primul rînd din modul in care se 
desfășoară activitatea in ferme, în 
unități. La C.A.P. Purani, întinde
rile mari de pămînt cultivat cu 
porumb s-au „luminat" acum, pă
durea de porumb fiind aproape in 
întregime culcată la pămînt. S-a cu
les porumbul manual, iar acum se 
taie cocenii tot manual. La capă
tul unei tarlale, trei femei taie 
coceni. Alături, pe marginea șan
țului, la umbra unui pom, trei băr
bați zdraveni se odihneau. Le su
gerăm să le facem o fotografie la 
toți, adică îi invităm și pe bărbați 
să pună mina pe seceri. Bucuroși 
de prilejul de a apărea într-o foto
grafie muncind de zor la strînsul 
cocenilor, au făcut repede rost de 
seceri și... la lucru. Se face foto
grafia, dar una din femei strigă 
contrariată : „Păi bine, tovarășe 
dragă, bine, măiculiță. doar atît ? 
Faceți continuu, mereu, mereu, fa
ceți o oră întreagă poze, poate așa 
o să țină și ăștia secerile în mînă !“. 
Nu, bărbații despre care este vorba 
nu-și pierdeau timpul, avea fie
care rosturile lui, se aflau acum 
într-un moment de răgaz, dar glu
ma femeii are tîlcul ei. în aproape 
toate satele, în aproape toate uni
tățile prin care am trecut, femeile 
reprezintă forța principală, ele duc 
greul, alături, bineînțeles, de me
canizatori, culegerii recoltei în a- 
ceastă toamnă. întîlnim. tot la 
C.A.P. Purani, la ferma nr. 2, 
peste 50 de femei adunînd cu mi
gală capitulele de floarea-soarelui 
rănîase în urma recoltării cu com
binele. Se „plîng" că sînt prea pu
ține capitule. Combinele au lucrat 
bine. Această operație. numită,_ ge
neric. rectificare, se desfășoară, nu 
numai la Purani. ci in toate unită
țile pe care le-am văzut, cu miga
lă. cu răspundere, pentru a nu se 
lăsa nimic să se piardă din recoltă.

Spuneam că la C.A.P. Purani po
rumbul se recoltează în bună 
măsură manual. De fapt, una 
din măsurile deosebite lua
te de comitetul județean de 
partid este ca mai mult de 50 la 
sută din întreaga suprafață de pes
te 110 000 hectare cu porumb să fie 
recoltată manual. Spunem o măsu
ră deosebită întrucit marea aglo
merare de lucrări solicită forțe me
canice multe și este greu să îm
părți, greu să faci față acum, cînd 
s-au întilnit, mai mult decit in alți 
ani. multe, foarte multe lucrări in 
fază de virf. în felul acesta, mij
loacele mecanice sînt disponibile 
pentru lucrări care nu pot fi fă
cute cu randament corespunzător 
manual, Ia transportul recoltei și, 
îndeosebi, la transportul legumelor. 
Pe linia acelorași preocupări se 
înscrie și măsura ca la floarea-soa
relui să se recolteze capitulele ma
nual, să fie depozitate la capătul 
tarlalei pentru ca, în momentul in 
care sînt disponibile mijloace me
canice, să fie batozate și transpor
tate. Situația la zi a recoltării ara
tă că este posibil ca, pe ansamblul 
județului și în fiecare unitate, lu
crările să se încadreze in terme
nele stabilite, obiectiv necesare, iar 
unele să fie executate în devans. 
Dacă ar exista suficiente mijloace 
de transport, porumbul ar putea fi 
recoltat cu forțele existente in cel 
mult două săptămîni de zile. Există 
o asemenea mobilizare și o aseme
nea organizare încît, de pildă, în 
consiliul agroindustrial Zimnicea, 
în 5—6 zile, întreaga recoltă de po
rumb să fie strînsă. Tovarășul Flo- 
rea Ungheanu, secretarul Comite
tului orășenesc Zimnicea al P.C.R., 
ne-a prezentat pe larg modul de 
organizare a activității și de asi
gurare a forțelor în campania de 
recoltare. „Problema pentru noi nu 
este în cit timp încheiem culesul 
porumbului, ne spune dînsul, ci să 
asigurăm o corelare perfectă între 
culesul, transportul și depozitarea 
producției. Peste 5 000 de muncitori 
din întreprinderile orașului vor 
sprijini cele două cooperative a- 
gricole din oraș la strînsul porum
bului și al sfeclei de zahăr".
Mecanismul valorificării 

legumelor văzut 
din piața municipiului 

Alexandria
Un mare volum de lucrări se 

cere făcut acum pentru stringerea 
și valorificarea legumelor. Revenim

vremea
Institutul fle meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 septembrie, ora 21 — 7 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va fi In general caldă, exceptlnd re
giunile centrale și de nord, unde se 
va menține răcoroasă, iar cerul va fi 
variabil,' cu lnnorări mal accentuate la 
Începutul Intervalului in nord, unda 

la acest capitol după articolele pu
blicate despre județul Ialomița nu 
pentru a învinui o întreprindere 
sau alta pentru defecțiunile in pre
luarea legumelor, ci pentru a ex
plica mai pe îndelete un mecanism 
care, după aprecierea celor impli
cați în producerea, livrarea și va
lorificarea legumelor, generează ri
sipă prin întirzierea preluării, prin 
prelungirea nejustificată a timpului 
care se scurge din momentul recol
tării pină ce legumele ajung la pia
ță, la dispoziția cumpărătorului. 
Marți, 2 septembrie, la ora 9,10 di
mineața, eram in piața de legume 
a municipiului Alexandria, capita
la județului Teleorman, județ care 
produce și livrează Capitalei și al
tor județe zeci de mii de tone de 
legume. Doar într-un magazin al 
Agrocoop se afla spre vînzare cea
pă uscată și..., să spunem, vinete, 
aflate intr-o asemenea degradare 
incit i-am întrebat pe cei ce le vin
deau dacă nu le este jenă să țină 
la vedere asemenea produse. In 
schimb, vindeau producătorii par
ticulari, la preturi arbitrare, pepeni, 
tomate, ardei grași, vinete. Respon
sabilul magazinelor I.C.S.L.F. scoa
te de la subțioară un teanc de hîr- 
tii care să ne demonstreze că el a 
făcut comenzi, dar că nu i-au fost 
onorate deloc sau în foarte mică 
măsură. I.C.S.L.F., cum se știe, 
este una din cele trei verigi care 
concură Ia valorificarea producției 
de legume, ea aparținînd de Mi
nisterul Comerțului Interior. Pentru 
respectiva întreprindere, himic mai 
simplu de justificat de ce nu sînt, 
produse deloc sau de bună calitate 
pe piață. Arată cu degetul spre 
I.L.F. — întreprindere care, cum se 
știe, aparține de Ministerul Indus
triei Alimentare. I.L.F., la rîndul lui, 
nu in puține cazuri, așa cum am 
mai avut prilejul să scriem, încear-

FURAJE, CIT MAI MULTE FURAJE!

Pretutindeni in județul Teleorman este evidentă grija deosebită pentru 
asigurarea in acest an a unor cantități cit mai mari de furaje pentru 
hrana animalelor pe timpul iernii, care să ajungă pină la recolta anului 
viitor, lată o cifră semnificativă pentru această preocupare : cantitatea 
de fin depozitată pină acum trece de 111 000 tone, ceea ce înseamnă de 
trei ori și ceva mai mult decit întreaga cantitate depozitată în anul 
trecut. Dar acțiunea de producere a finului nu s-a încheiat. In multe 
unități agricole, văzîndu-se că vegetația de pe miriști a crescut abundent, 
acestea au fost reținute pentru producerea în plus a unor însemnate 
cantități de fin. Așa s-a procedat și la C.A.P. Cernetu, unde au fost 
ținute 300 hectare cu miriști, pe care, după cum se vede in fotografie, 
a Crescut o vegetație foarte bogată. Acum a început cositul. Pe această 
cale, la C.A.P. Cernetu vor fi produse in plus cel puțin 700 tone de fin 
de miriști. Și așa se acționează in majoritatea unităților agricole din județ.

că să explice neajunsurile — atitea 
cite sînt — din propria activitate 
pe seama producătorului t ba că 
nu i-a dat marfa cerută, ba că nu 
a cules-o la timp, ba că nu-i de 
bună calitate. Greu să spunem noi 
— și nici nu ne propunem — cine 
să armonizeze relațiile dintre 
aceste întreprinderi, cine, cum, 
prin ce mijloace să le facă să ac
ționeze unitar, in scopul îndepli
nirii sarcinii fundamentale a tu
turor celor care au o legătură cu 
producția agricolă, aceea de a va
lorifica pînă la ultimul gram, în 
mod corespunzător, cu folos, tot 
ceea ce produce cimpul.

Cu o seară înainte văzusem 
câmpurile încărcate cu sute de tone 
de pepeni la C.A.P. Cernetu, gră
dinile încărcate de rod bogat — ro
șii. ardei, vinete. pepeni — ale 
I.P.L. Zimnicea și din alte unități' 
agricole.' Sînt imagini care de
monstrează convingător că, deși 
planul pe ansamblu probabil că nu 
se va realiza integral, există le
gume din abundență. Și atunci te 
întrebi cum de piața municipiului 
Alexandria arăta așa cum arăta, 
cum de se ivesc prin anumite 
locuri goluri în aprovizionarea cu 
legume, de ce nu sînt valorificate 
cu maximă răspundere aceste pro
duse pentru care s-au cheltuit și 
bani, și muncă un an de zile? 
Am cumpărat două „vinete" si 
ne-am dus la consiliul popular mu
nicipal. Le-am pus pe masă to
varășei Ioana Oprescu. vicepreșe
dinte al consiliului popular muni
cipal. A privit și dinsa uimită și 
jenată și a încercat să ne spună 
că ar fi un 
n-am fost ... ,
într-adevăr, sînt multe nereguli în 
cooperarea 
cauză, fapt care a determinat bi
roul comitetului județean de partid 
să adopte în ultimul timp_ unele 
măsuri menite să ducă la înlătu
rarea acestor nereguli. Ni s-a ex
plicat măsura. Asupra ei vom re
veni ; este într-adevăr bună, dar 
nu se aplică. Iar rezultatul este 
cel la care ne-am referit.

Mergem la I.L.F. Și aici, direc
torul comercial al întreprinderii, 
tovarășul Constantin Tucra, ne 
invită să vedem depozitele, să ve
dem cum sosesc, cum sint preluate 
și cum sînt manipulate legumele, 
în esență, să ne explice mecanis
mul „cooperării" între producă-

accident, că „doar azi 
in piață", dar că.

dintre unitățile în

local va ploua. Vlntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 6 șl 16 grade, 
mai coborîte în depresiuni în ultimele 
nopți, cind, izolat, condițiile vor fi fa
vorabile producerii brumei, iar cele 
maxime intre 18 și 28 grade, mai ri
dicate în sud. Dimineața, pe alocuri, 
la munte șl în zonele deluroase, se va' 
produce ceață. In București : Vremea 
va fl caldă, iar cerul variabil. Nu va 
ploua. Vîntul va sufla în generai slab. 
Temperatura minimă va oscila între 12 
și 15 grade, iar cea maximă între 26 
și 29 grade.

Duminică, 7 septembrie, Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează o' nouă tragere LOTO 2 
(prima din această lună), a cărei 
formulă tehnică, foarte apreciată, 
îndeamnă, prin participarea cu cit 
mai multe bilete, la obținerea unor 
mari cîștiguri în autoturisme „Da
cia 1300", precum și a unor impor
tante sume de bani. Biletul de par

tor, întreprinderea de 
preluare și întreprin
derea de valorificare a 
legumelor. Vom pre
zenta acest mecanism, 
așa cum furicționează 
ei. nu înainte de a nota 
ceea ce ni s-a spus 
peste tot : că este un 
mecanism care pro
duce pagube nu numai 
prin valorificarea ne
corespunzătoare a le
gumelor, ci și prin 
cheltuielile materiale 
suplimentare — ne re
ferim în primul rînd 
la combustibil —, de 
forță de muncă, de 
ambalaje și, nu mai 
puțin, de nervi. Vine 
mașina cu legume din 
cîmp și se oprește la 
depozitul I.L.F. Aici este descăr
cată întreaga marfă — fie că se află 
în vrac, fie ambalată — dusă în de
pozit, unde începe formarea a 
ceea, Ce numesc cei de aici „partizi- 
lor", adică a cantităților ce trebuie 
să le livreze pentru fiecare gestio
nar din oraș. începe să cîntărească 
pentru gestionara Florica Șerbă- 
nescu — să spunem — atîția car
tofi, atîțîa ardei, vinete, pepeni, 
struguri etc. etc. Deci, pentru fie
care gestionar în parte sînt cîntă- 
rite toate cantitățile de produse 
aduse din cîmp. Sînt completate 
ambalajele sau sînt făcute noi am
balaje. încărcate în alte mașini 
care pornesc să ducă marfa la ușa 
magazinului, unde gestionarul res
pectiv ia și cîntărește din nou 
marfa. Ce presupune aceasta în 
timp, în primul rînd ? Iată. de 
exemplu, o mașină care sosise din 
cîmp luni seara, marți la ora 12 
era descărcată^ urmind, dacă mai 

răminea timp, să se facă reparti
zarea mărfii pe gestionari, pentru 
ca a doua zi. miercuri, să fie dusă 
la magazin, unde. în cele mai mul
te cazuri, este pusă în vînzare in 
ziua următoare. Deci, între trei și 
patru Zile durează operațiunile de 
transport, manipulare, repartizare, 
pină cînd legumele să ajungă în 
sacoșa cumpărătorului. Inutil să 
mai spunem ce înseamnă asta pen
tru calitatea produselor, unele din 
ele foarte perisabile, ce în
seamnă asta pentru ritmicitatea 
aprovizionării magazinelor și a pie- 

. țelor. Aminteam de hotărirea bi
roului comitetului județean de 
partid care. între altele, prevedea 
ca marfa adusă din cîmp să fie 
dusă direct Ia piață, unde repre
zentanții celor două întreprinderi 
să facă un unic proces-verbal de 
recepție, să elimine în felul acesta 
toate celelalte operațiuni la care 
ne-am referit. Dar, cum spuneam, 
întreprinderea care produce este 
subordonată Ministerului Agricul
turii, I.L.F. — Ministerului In
dustriei Alimentare, I.C.S.L.F. — 
Ministerului Comerțului. Fiecare cu 
instrucțiunile, cu regulile și cu in
teresele lui departamentale. Pen
tru că, nu este un amănunt, pină 
la data la care scriem aceste rin- 
duri, directorul întreprinderii de 
comercializare a refuzat — ni s-a 
spus — să aplice măsura stabilită.

Asta se întîmplă, deci, chiar în 
cadrul județului. Dar ce se întîm
plă cu produsele pe care unitățile 
din județ — și avem în vedere. în 
primul rînd, întreprinderea de pro
ducere a legumelor din Zimnicea 
— trebuie să le livreze Capitalei 
sau altor județe ? Să relatăm un 
fapt care spune totul. La ferma 
nr. 13 a întreprinderii de produ
cere a legumelor Zimnicea, am gă
sit, marți, la ora 12, două camioa
ne de mare tonaj — unul de 22 
tone, altul de 16 tone — care aș- 
teptau să fie încărcate cu tomate. 
Una din mașini sosise luni, la ora 
10, iar alta — luni, la ora 20. Să 
reproducem cuvintele unuia dintre 
șoferi, și anume cel de pe auto
camionul nr. 24-B-6533 : „Sîmbătă, 
șefii mei de la I.L.F. Militari m-au 
chemat și au zis : «Marine, mergi 
la Zimnicea să aduci tomate». «Dar

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :

Rodul bogat al grădinilor este strîns cu grijă 
și răspundere de harnicii legumicultori de la 

ferma 13 a I.P.L. Zimnicea

am nevoie de ambalaje» — am zis 
eu. «Ai nevoie — mi s-a răspuns 
— dar noi nu avem. Mergi la ma
gazinul cutare, că responsabilul de 
acolo are ambalajul care îți tre
buie». M-am dus, și pe la ora 1, 
sîmbătă, am reușit să încarc de la 
magazinul respectiv o parte din 
ambalaj, pentru că nu avea destul. 
Și nici nu erau' toate în bună stare. 
«Mergi la Chitila — mi-a zis res
ponsabilul magazinului (acolo unde 
este depozitul de ambalaje) — și 
să-ți mai dea ei cit ai nevoie, să 
mai repare din ce ți-am dat eu și 
să-ți faci treaba». M-am dus acolo, 
dar nici ei n-au avut destul. Am 
venit aici și m-au trimis la ferma 
10. Am încărcat ce am încărcat, 
dar nu îmi ajungeau ambalajele. 
Și atunci a venit tovarășul inginer, 
șeful fermei nr. 13, și a zis : 
«Atunci vino la mine, mai iei am
balaje și iei roșii de la mine». Și 
uite d-aia mă aflu aici".

Seara, în jurul orei 22, am 
întîlnit la ferma nr. 13 pe direc
torul I.P.L. Zimnicea, contabila 
șefă a întreprinderii și alții, care 
ne-au spus că tîrziu, după-amia- 
ză, cele două mașini au plecat în
cărcate. Să conchidem deci subli
niind că p mașină de mare capa
citate a făcut, practic, in patru 
zile, un singur transport. Este, cre
dem, suficient pentru a înțelege de 
unde provine, intre altele, lipsa 
capacității de transport. Ce conse
cințe are aceasta în ce privește 
ritmicitatea preluării legumelor și, 
în general, valorificarea lor inte
grală rezultă și din următoarele 
date : I.P.L. Zimnicea a livrat, din 
cantitatea de legume culese pînă 
acum (fără să mai socotim verde- 
țurile de primăvară, ceapă verde 
și altele), doar 60 la sută între
prinderii cu care are contract ferm 
încheiat. Este o situație bună — 
zicem noi — față de alte unități, 
situație creată și prin insistențe
le, prin foarte desele-insistențe ale 
comitetului județean de partid și 
chiar ale unor factori de la centru. 
Dar situația s-a înrăutățit mult 
mai ales acum, cînd este o perioa
dă de virf la recoltare. Să aducem 
dovezile. în săptămîna 25—31 au
gust, I.P.L. Zimnicea a întocmit 
grafic să recolteze și să livreze 
I.L.F. Militari — grafic, și subli
niem acest lucru, care a fost ac
ceptat, însușit și confirmat de că
tre I.L.F. Militari — în total 3 168 
tone de diferite legume. Lăsăm 
deoparte vinetele și lăsăm deopar
te chiar și cantitatea de pepeni 
și ne referim numai la produsele 
despre care nu se poate spune că 
nu sînt cerute. Mai rămîneău de 
preluat 648 tone de . roșii, ardei 
gras, kapia și ceapă uscată. Dar 
I.L.F. Militari a luat doar 158 tone. 
Nici o treime, și asta la produse 
la care nu se mai poate invoca 
că nu au căutare pe piață. Con
secințele sînt previzibile. Să no
tăm una constatată la fața locu
lui. Pentru întreaga 
pepeni — 2 400 tone 
s-au făcut acte de 
producția fiind acum 
pericolul deprecierii abia de acum 
este și mai mare. Pentru că aici 
nu este vorba de o oarecare fer
mă de legume, ci este vorba de o 
întreprindere ctt 2 000 hectare de 
legume — în paranteză fie spus, 
ar merita o analiză atentă 
a dimensiunii acestor întreprin
deri, ca și a modului în care 
se face planificarea suprafețelor ce 
trebuie cultivate cu diferite sorti
mente. Pentru că, după o socoteală 
sumară,, cantitățile de spanac, 
exemplu, pe care le-a produs 
treprinderea, ar fi acoperit în 
tregime cerințele de consum 
întregii populații a Capitalei. 
Capitala nu se aprovizionează 
spanac numai de la Zimnicea și 
nu în primul rînd de la Zimnicea. 
Pentru că, să ne gîndim puțin, ce 
socoteală gospodărească poate fi 
asta, să trimiți . pe o distanță de 
aproape 250 km, dus și întors, mij
loace. de transport care să aducă . 
spanac in Capitală ? Dar, cum spu
neam. aceasta este o problemă care 
merită analizată cu atenție, pe în
delete. dar cît mai rapid, pentru că 
planificarea pentru producția anu
lui viitor se face de acum.

Acesta este mecanismul valorifi
cării legumelor. Sînt și alte, multe 
alte amănunte, care arată că el nu 
funcționează cu eficiența necesară 
pentru a valorifica in mod cores
punzător producția. Dar faptul 
esențial care trebuie reținut, după 
opinia noastră, este că dezarmonia 
intre cele trei verigi care concură 
la realizarea și valorificarea pro
ducției, încălcările repetate, fla
grante ale acordurilor încheiate, ale 
contractelor stabilite și ale grafice
lor hotărîte cer măsuri de urgen
tă pentru a clarifica problemele, 
pentru a pune.ordine, pentru că, 
repetăm, nimeni și sub nici o for
mă nu are voie, nu are dreptul să 
risipească produsele agricole.

Aurel PAPAJMUC 
Stan ȘTEFAN

cantitate de 
— nepreluată 
autorecepție, 

depreciată. Și

de 
în- 
in- 
ale 
Or.
cu

ticipare (10 lei varianta) poate fi 
completat cu o variantă achitată 
sută la sută sau cu patru variante 

achitate în cotă, de 25 la sută, fie
care bilet avind drept de partici
pare și de cîștiguri la toate cele 
trei- extrageri a cîte patru numere 
care insumează 12 numere din to
talul de 75. Ultima zi de participa
re este sîmbătă 6 septembrie.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 38-a aniver

sări a Zilei naționale a Republicii 
Populare Democrate Coreene, la A- 
sociația artiștilor fotografi din Capi
tală a fost deschisă, miercuri, expo
ziția fotodocumentară „Imagini din 
Republica Populară Democrată Co
reeană".

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți Zo 
Iăhg Guk, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început, miercuri, „Zilele 
filmului coreean", manifestare dedi
cată Zilei naționale a Republicii 
Populare Democrate Coreene.

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Asociației cineaștilor, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au „participat Zo lăng Guk, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei, precum și 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

„Zilele filmului coreean" se desfă
șoară, de asemenea, în municipiul 
Slobozia.

(Agerpres)

t V
1N JURUL OREI » — transmi

siune directă : Ședința de deschi
dere a Congresului al III-lea al 
oamenilor muncii

20,00 Telejurnal • Congresul al III-lea 
al oamenilor muncii

20.30 Actualitatea în economie. Forumul 
democrației muncitorești

20,50 Muncitorești elanuri încununează 
țara (color). Spectacol literar-ihu- 
zical-coregrafic/21.30 Participanți la luarea deciziei — 
în primele rlndurl pentru înfăp
tuirea el (color). Reportaj-anchetă

21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

TIMIȘ : Noi unități 
medico-sanitare

In județul Timiș s-au dat în 
folosință noi unități medico-sa
nitare. Ele contribuie la crește
rea calității asistenței medicale 
acordate populației. Astfel, în 
cadrul Spitalului clinic nr. 4 
din Timișoara a fost dat în fo
losință un bloc operator de chi
rurgie toracică, iar pe marea 
platformă industrială din calea 
Buziașului și-a început activita
tea un dispensar-policlinic. ,E1 
dispune de toate cabinetele și 
laboratoarele de specialitate 
proprii unităților urbane de 
acest fel. Un dispensar-policli
nic a fost dat în folosință și în 
municipiul Lugoj. (Cezar Ioana).

DEVA : Complex 
comercial

Pe cel mai mare bulevard al 
Devei, „Decebal", a fost dat în 
folosință unul dintre cele mai 
moderne complexe comerciale 
ale cooperației meșteșugărești. 
El dispune de ateliere și secții 
de croitorie, tricotaje, încălță
minte, marochinărie și altele. 
Tot aici funcționează și alte 
unități prestatoare de servicii, 
un atelier „Arta modei", pre
cum și un magazin de desfa
cere a produselor cooperației 
meșteșugărești (Sabin Cerbu)-

INFORMAȚII SPORTIVE
TURUL CICLIST AL ROMÂ

NIEI a ajuns miercuri la Bistrița, 
caravana parcurgînd pină în prezent 
mai bine de jumătate din cei 1108 
km ai traseului. Etapa a 4-a, dispu
tată pe un parcurs montan între 
Vatra Dornei și Bistrița, a început 
relativ calm, după răsturnările din 
clasament petrecute cu o zi înainte. 
Ritmul se întețește, totuși, după 
sprintul cu premii de la Poiana 
Stampei, plutonul răzlețindu-se apoi 
pe primele serpentine ale Mestecă- 
nișului. La punctul de cățărare de la 
Tihuța, primul trece rutierul bul
gar Petar Petrov și tot acesta va 
ajunge în frunte pe urcușul Măgura 
Calului. La coborire el va fi ajuns 
de H. Graeger (Vorwaerts), care se 
detașează apoi, luind un avans de 
circa un minut. Plutonul fruntaș, al
cătuit din 20 de alergători, trage pu
ternic în urmărirea fugarului și a- 
cesta va fi ajuns la trecerea prin 
Piatra Fîntinele. Se rulează în grup 
compact pină la sosirea in Bistrița, 
unde același H. Graeger, foarte ac
tiv în această etapă, cîștigă sprintul 
final, urmat de Cornel Nicolae și 
Olaf Jaentz, toți trei cronometrați pe 
85 km în 2h03’45”.

în clasamentul general individual 
se menține lider D. Matuszek (F.C. 
Cottbus), urmat de M. Prix (Vor
waerts) — la 10”, C. Jaeger (R.D.G.) 
— la 14”, Cristian Neagoe (România 
A) — la 15”, J. Trawny (F.C. Cot
tbus) — la 1’33” etc. Pe echipe con
duce F.C. Cottbus, urmată de selec
ționata R.D. Germane și România A.

Astăzi are loc etapa a 5-a, Bistri
ța — Cluj-Napoca (118 km).

FOTBAL. în prima zi a campiona
tului balcanic de fotbal pentru ju
niori (jucători pînă la 18 ani), ce se 
desfășoară la Plevna, selecționata 
României a terminat Ia egalitate : 
1—1 (0—0) cu echipa Bulgariei. Ti
nerii fotbaliști români au deschis 
scorul prin Bănică (min. 55), golul 
egalizator fiind marcat de Hristov 
(min. 68, din lovitură de la 11 m).

într-un alt joc, reprezentativa 
Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 
1—0 (1—0) formația Greciei.
• La o conferință de presă des

fășurată Ia Sao Paulo, celebrul fotba
list brazilian Pele (în vîrstă de 45 de 
ani) a anunțat că-și va face rein
trarea în activitatea competițională 
cu prilejul meciului Brazilia — Italia 
din cadrul turneului ce va reuni pe 
„veteranii" din cinci echipe care au 
ciștigat de cel puțin două ori cam
pionatul mondial.

Acest turneu se va disputa anul 
viitor, între 4 și 18 ianuarie, în Bra
zilia, cu participarea formațiilor Ar
gentinei, R.F. Germaniei. Italiei, 
Uruguayului și Braziliei.

Competiția va fi dotată cu „Trofeul 
Fele".

Mesaje de peste hotare oi prilejiil 
marii sărbători naționale a României

Domnului NICOLAE ȘEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socia*ste România

In numele Guvernului Australiei și al pe orului australian, vă transmit 
felicitări cu prilejul Zilei naționale a Româr ei și calde urări de progres și 
prosperitate în continuare pentru țara dumneavoastră și poporul român.

N.M. STEPHEN
Guvernatorul general

. al Australiei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei eliberării, vă rog să primiți felicitările mele 
și cele mai bune urări de prosperitate poporului român.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintei^ Republicii Islanda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, primiți cele 
mai cordiale felicitări și urări de prosperitate pentru poporul român din 
partea poporului chilian.

AUGUSTO PINOCHET UGARTE
General-căpitan 

Președintele Republicii Chile

Conferința de presa a delegației 
parlamentare din Emiratele Arabe Unite

Membrii delegației parlamentare 
din Emiratele Arabe Unite s-au în
tîlnit. miercuri, cu reprezentanți ai 
ziarelor centrale. Radioteleviziunii și 
Agerpres.

Șeful delegației. Hilal bin Ahmed 
Lootah. președintele Consiliului Na
țional Federal (Parlamentul), a ex
primat, în numele Consiliului Na
țional Federal al Emiratelor Arabe 
Unite, al membrilor delegației și al 
său, președintelui Nicolae Ceaușescu, 
profunde mulțumiri pentru onoarea 
ce le-a fost făcută de a fi primiți, 
de a fi avut un schimb de păreri 
deosebit de util referitor la relațiile

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Făcind trecerea de Ia sezonul cald 

Ia cel rece, septembrie, prima lună 
de toamnă, prezintă și modificări ale 
vremii. întrucit nopțile devin mai 
lungi, conducătorii auto sînt puși'“în 
situația de a circula in condiții de 
vizibilitate redusă. Se impun, deci, 
viteze moderate și adaptarea con
tinuă a stilului de pilotare a auto
vehiculelor la condițiile meteo-ru- 
tiere. Cei care fac imprudența de a 
porni la drum obosiți și de a nu opri 
in vederea odihnei în locurile de 
parcare riscă să adoarmă la volan, 
cu consecințe uneori dintre cele mai 
grave. Din păcate, asemenea cazuri 
nedorite mai sint întîlnite in trafic. 
La Sănduiești, in județul Cluj, cel 
care conducea extrem de obosit 
autoturismul 2—CJ—5948, la ora 5 di
mineața, a ațipit la volan. Mașina, 
scăpată de sub control, s-a izbit 
violent de o bornă kilometrică și s-a 
răsturnat.

O prezență permanentă în fluxul 
cotidian al circulației o constituie 
pietonii. Majoritatea acestora ințeleg 
să se conformeze exigențelor disci
plinei rutiere și un rol important in 
prevenirea accidentelor îl au amena
jările rutiere realizate pentru a asi
gura deplasarea lor in siguranță, 
cum sînt trecerile semnalizate cu in
dicatoare sau' marcaje, pasajele sub
terane, refugiile din stațiile mijloa
celor de transport în comun. Cu 
toate acestea, sint încă numeroase 
accidentele de circulație produse din 
vina pietonilor. Principala cauză o 
constituie traversările prin locuri 
nepermise, fără asigurare sau in 
fugă, ale unor artere rutiere aglo
merate, uneori prin imediata apro
piere a unor vehicule staționate. Se 
impune mai multă atenție în ase
menea locuri, atît din partea pieto
nilor, cît și a conducătorilor auto.

Litoralul - bucuros de oaspeți

Și în luna septem
brie, frumoasele sta
țiuni ale Litoralului 
cunosc o mare aflu
ență de turiști, care 
beneficiază și de tarife 
reduse față de luna 
august. La dispoziția 
celor care își petrec în 
aceste zile un sejur de 
neuitat pe Litoral se 
află un program va
riat de agrement și 
petrecere a timpului 
liber : excursii pe Ca
nalul Dunăre — Marea 

Neagră, în mirifica 
Deltă a Dunării și la 
monumentele istorice 
și de artă dobrogene, 
plimbări cu vaporul pe 
mare, partide de pes
cuit, întreceri sportive, 
spectacole de divertis
ment.

în afara biletelor 
pentru sejururi obiș
nuite, se organizează 
și excursii cu trenul 
pe Litoral, adevărate 
minivacanțe reconfor

bilaterale și la unele probleme ale 
vieții politice mondiale, cu deosebire 
cele privind Orientul Mijlociu.

Oaspetele a arătat că în timpul 
întrevederii acordate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul celor
lalte convorbiri purtate în timpul 
vizitei, a putut constata dorința co
mună de consolidare a legăturilor 
de prietenie dintre Emiratele Arabe 
Unite și România, de intensificare 
și dezvoltare a acestora, în special 
în domeniul economic.

In aceeași zi. delegația parlamen
tară din Emiratele Arabe Unite *a 
părăsit Capitala.

Reține atenția și frecvența încă 
ridicată a accidentelor soldate cu 
victime în rindul copiilor. Joaca în 
apropierea drumurilor, alergarea 
după minge prin fața mașinilor, tra
versările străzii prin locuri neper
mise sint tot atitea surse potențiale 
de accidente. De aceea, este necesară 
o supraveghere mai atentă a copiilor 
din partea părinților și educatorilor. 
La rîndul lor. conducătorii auto tre
buie să fie foarte atenți în apro
piere de locurile intens frecventate 
de copii. Reducerea din timp a vi
tezei permite oprirea în siguranță a 
vehiculelor.

De o mare importantă în această 
perioadă este starea tehnică a auto
vehiculelor. Se impune o atentă ve
rificare a principalelor mecanisme și 
sisteme care concură la mersul în si
guranță pe drumurile publice. O 
imprudență care putea avea grave 
urmări a săvirșit conducătorul auto
turismului 2—CT—5063, care, circu
ited cu defecțiuni la mecanismul de 
direcție și cu ambele pneuri din față 
uzate excesiv, s-a aflat pe punctul 
de a produce — in localitatea* Coba- 
din, județul Constanța — un grav 
accident de circulație. în București, 
pe șoseaua Pantelimon, a fost oprit 
la timp M. Constantin, care circula 
cu tractorul rutier 41—B—6061, avind 
sistemul de frînare al acestuia și al 
remorcii defect.

Pe arterele cu mal multe benzi pe 
sens se cere folosită cu precădere 
banda 1. lăsind liberă banda de lingă 
axa drumului pentru a facilita de
plasarea autovehiculelor care, potri
vit legii, pot circula cu viteze supe
rioare, a celor de intervenție, a 
salvării, pompierilor și miliției, pre
cum și pentru depășirea vehiculelor 
care se deplasează cu viteze reduse.

tante pentru toate vîr- 
stele.

Pentru procurarea 
de bilete în stațiunea 
preferată de pe Lito
ral, pentru înscrierea 
în excursii, ca și pen
tru obținerea de infor
mații suplimentare, do
ritorii se pot adresa 
oficiilor județene de 
turism din întreaga 
țară, precum și între
prinderii de turism, 
hoteluri și restaurante 
— I.T.H.R. București.
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PENTRU 0 LARGĂ UNITATE DE ACȚIUNE IN VEDEREA ASIGURĂRII 
PĂCII. A DREPTULUI LA DEZVOLTARE LIBERĂ Șl INDEPENDENTĂ

CONVORBIRI ROMĂNO-LIBIENEMarșuri ale păcii 
în R.F.G.

BONN 3 (Agerpres) — La ini
țiativa , organizațiilor sindicale' 
vest-germane, in întreaga țară 
s-au desfășurat, la 1 septembrie, 
tradiționalele manifestări în fa
voarea păcii și dezarmării, împo
triva războiului nuclear. Cu acest 
prilej, în marile orașe, precum și 
in centrele 1 rurale au avut Ioc 
adunări populare, mitinguri, de
monstrații, marșuri și alte mani
festări, în cadrul cărora partici- 
panții și-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu. continuarea nestin
gherită a cursei înarmărilor, s-au 
pronunțat pentru negocieri se
rioase, de fond, care să conducă la 
stăvilirea actualei competiții mili
tare, la înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nuclea
re, lâ salvgardarea păcii pe pla
neta noastră.

Comitetul de coordonare a mili- 
tanților pentru pace din R.F.G. a 
lansat un apel la o participare ma
sivă la demonstrațiile ce' urmează 
să albă loc la 11 octombrie în loca
litatea Hasselbach. în această zonă 
vor fi amplasate, potrivit planuri
lor. 96 de rachete de croazieră.

TRIPOLI 3 (Agerpres). — Cu pri
lejul . participării la festivitățile de 
la Tripoli, ocazionate de Ziua națio
nală a Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, tovarășul Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte1 al Con
siliului de Stat, s-a iiîtilnit și a avut 
convorbiri cu Abdel Salam Jalud, 
membru al conducerii revoluționare 
a Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, precum și cu Abu Bakr” 
Younes Jaber, comandant, general al 
Forțelor Armate Arabe Libiene, și 
cu JVIuștala Gharubi, inspector ge-, 
neral al forțelor armate, cu membri 
ai conducerii revoluționare libiene.

Cu această: ocazie, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire l'a posi
bilitățile de dezvoltare și diversifi
care a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și po
poare, care se înscriu pe linia1 
înțelegerilor convenite cu prile-

jul întilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie, colonel Moammer El 
Geddafi.

S-a subliniat, totodată, importanța 
continuării diălogulpi rorftâno-libian, 
menit să contribuie la impulsionarea 
relațiilor bilaterale, precum Și la în
tărirea colaborării dintre România și 
Jamahiria Libiană pe plan interna
țional. în scopul menținerii păcii și 
securității în lume.

Tovarășul Petru Enaqhe a mai avut 
întrevederi cu secretarii Comitetului 
Popular General pentru planificare, 
comerț și industrie, cu care prilej 
s-au evidențiat posibilitățile de care 
dispun cele două țări pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor comerci
ale și de cooperare economică și 
tehnico-științifică între România și 
Jamahiria Libiană in diferite dome
nii de activitate în interes reciproc.

înaltă apreciere a Mesajului adresat de președintele Nicolae Ceausescu, 
a ideilnr si propunerilor României pentru soluționarea marilnr probleme 

ale lumii contemporane
HARARE 3 (Agerpres). - Mesajul președintelui Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresat celei de-a VIJI-a Confe
rințe la nivel înalt a țârilor nealiniate de la Harare se bucură de un viu 
interes și de aprecieri elogioase în rindul participanților la dezbateri, în 
cercurile politice și de presă din capitala zimbabweană. Sînt evidențiate 
bogăția de idei din document, analiza lucidă pe care o cuprinde în legă
tură cu principalele fenomene, tendințe și probleme din viața internațio
nală, soluțiile realiste și constructive preconizate de șeful statului român
— personalitate strălucită, de înalt prestigiu în viața internațională - pen
tru soluționarea problemelor grave și complexe cu care se confruntă 
omenirea.

Agenția zimbabweană de presă ZIANA subliniază că România, 
președintele Nicolae Ceaușescu pun in centrul politicii externe problemele 
dezarmării și păcii, probleme care preocupă în mod deosebit întreaga co
munitate internațională. Este citat pasajul din mesaj referitor la propunerile 
concrete ale țării noastre în domeniul dezarmării, relevîndu-se că România 
se pronunță pentru un program complex de dezarmare, în centrul cărpia 
să se afle dezarmarea nucleară, menit să ducă la lichidarea, pe etape, a 
tuturor armelor nucleare, pină la sfirșitul secolului, și, în paralel, la redu
cerea cu 25 la sută, pînă în 1990, a armamentelor convenționale, precum 
și a efectivelor și cheltuielilor militare, urmînd să se acționeze în con
tinuare pentru a se ajunge la o reducere de cel puțin 50 la sută pînă în 
anul 2000.

„Președintele Nicolae Ceaușescu - relatează, totodată, agenția ZIANA
— a arătat că România propune organizarea unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor în curs de dezvoltare, care să dezbată și să promoveze noi căi 
și mijloace de intărire a colaborării lor și, totodată, să stabilească o 
strategie comună în negocierile cu țările dezvoltate".

Schimburi de mesaje de prietenie
HARARE 3 (Agerpres). — La Ha

rare âu avut loc schițnburi de me
saje de prietenie intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
președinții Republicii Algeria — 
Chadli Bendjedid, Argentinei - 
Râul Alfonsin, Republicii Populare 
Congo — Denis Sassou Nguesso, 
Republicii Cuba - Fidel Castro Ruz, 
Etiopiei Socialiste - Mengistu Hâile 
Mariăm, Republicii Gabon - Omar 
Bongo, Republicii Populare Mozam- 
bic - Sâmora Machel, Republicii 
Islamice Pakistan - Mohamed 
Zia-ul Haq, Zambiei — Kenneth 
Kaunda, și Republicii Zimbabwe — 
Canaan Banana.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost trans
mise calde salutări prietenești,- în-, 
soțite de cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace, progres și prosperitate pentru 
popoarele țărilor respective.

•Șefii acestor state au exprimat 
vii mulțumiri pentru mesajele trans, 
mise și au adresat, la rindul lor, 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
salutările lor cordiale, prietenești,

împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și pace poporului 
român.

Schimburile de masaje au avut 
loc cu prilejul primirii de către pre
ședinții statelor menționate a tova
rășului loan Totu, ministrul afaceri
lor externe, șeful delegației țării 
noastre la cea de-a VIH-a Confe
rință la nivel înalt a statelor neali
niate.

In cursul întilnirilor au fost abor
date aspecte ale relațiilor bilatera
le, precum și probleme ale situa
ției internaționale aflate în atenția 
conferinței. In discuții a fost dată 
o înaltă apreciere poziției ac, 
live, inițiativelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru asigu
rarea păcii, trecerea la dezarmare, 
și în primul rînd la dezarmarea 
nucleară, soluționarea globală a 
problemelor. economice ale țărilor 
in curs de dezvoltare, inclusiv a 
problemei datoriei lor externe, im 
staurarea unei noi ordini economice 
mondiale, reglementarea pe cale 
pașnică, prin negocieri, a tuturor 
conflictelor dintre state.

BELGRAD

CONTINUAREA DEZBATERILOR GENERALE
HARARE 3 (Agerpres). — în cea 

de-a treia zi a Conferinței la nivel 
inalt a țărilor nealiniate, la care 
participă peste 100 de șefi de stat și 
de guvern, reprezentanți ai mișcă
rilor de eliberare națională din în
treaga lume, alte delegații cu statut 
de invitat sau observator, au con
tinuat, în plen, dezbaterile de politică 
generală. In spiritul obiectivelor po
litice ale mișcării, al imperativelor și 
cauzelor fundamentale ale intregii 
omeniri. în momentul actual, s-a re
levat necesitatea opririi cursei înar
mărilor, in primul rind a celei nu
cleare, a trecerii la măsuri de dezar
mare, pentru salvgardarea păcii, pre
cum și cerința presantă a instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale și Înlăturarea tuturor ob
stacolelor de natură economică, care 
afectează grav țările in curs de dez
voltare, țările nealiniate.

în paralel cu dezbaterile generale 
se desfășoară, in continuare, lucră
rile organismelor de lucru ale reu
niunii la nivel inalt, în Comitetul 
politic se procedează la consultări în 
Vederea definitivării părții finale a 
declarației, consacrată stingerii con
flictelor intre statele nealiniate. In 
Comitetul economic, dezbaterile s-au 
axat asupra problemei privind nece
sitatea reluării dialogului Nord-Sud 
și dezvoltării colaborării Sud-Sud. 
La cel de-al doilea punct, participants 
au abordat aspecte legate de defini
tivarea textului, cu îmbunătățiri, a 
Programului de acțiune pentru cola
borare economică a țărilor nealinia
te, formulat la Delhi. în cadrul ace
luiași comitet au avut loc discuții 
asupra unei game largi de probleme 
in legătură cu definitivarea textu
lui final al declarației, intre care 
armonizarea pozițiilor privind dato
riile externe ale „lumii a treia", co
merțul și materiile prime, strategia 
economică pentru apropiata reuniu
ne a U.N.C.T.A.D. Reprezentantul 
statului-gazdă. Zimbabwe, a propus 
ca la capitolul consacrat datoriei 
externe problema să fie tratată po
litic, și nu numai sub aspectul ei 
economic.

Menținerea păcii este una dintre 
îndatoririle sacre ale mișcării ■ de 
nealiniere — a declarat Fidel Cas
tro, președintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba. în fața popoarelor 
lumii se află alternativa — pacea 
sau autodistrugerea. în acest mo
ment istoric hotărîtor. a subliniat 
vorbitorul, singura politică raționa
lă și acceptabilă pentru întreaga 
umanitate este oprirea cursei înar
mărilor, interzicerea armei chimice 
și a altor arme de nimicire în masă, 
reducerea considerabilă a armamen
telor clasice, trecerea la înfăptuirea 
programului de lichidare a armelor 
nucleare într-un timp cit mai scurt.

Referindu-se la problemele econo-- 
mice, conducătorul cubanez a men
ționat că țările nealiniate au nevoie 
nu numai de pace, ci și ca mijloace
le destinate distrugerii să fie cana
lizate pentru dezvoltarea tinerelor 
State, care de-a lungul istoriei lor 
au fost supuse dominației coloniale, 
iar acum sînt supuse dominației ' 
neocolonialiste, Pacea, dezarmarea, 
rezolvarea problemei datoriilor ex
terne și instituirea unei noi ordini 
economice internaționale sînt inse
parabile — a subliniat vorbitorul.

Abordînd o serie de probleme re
gionale, el a- afirmat sprijinul și so
lidaritatea țării sale cu lupta dreap
tă a poporului palestinian în apăra
rea drepturilor sale legitime, sub 
conducerea O.E.P.. precum și cu pro
punerile R.P.D. Coreene in vederea 
reunificării pașnice a tării, cu nece
sitatea ca Oceanul Indian să devină 
o zonă a păcii, liberă de arme nu
cleare și de baze militare străine.

în legătură cu situația explozivă 
din Africa australă, șeful statului 
cubanez a reafirmat imperativul li
chidării apartheidului, al aplicării 
prevederilor rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate al O.N.U. cu pri
vire la Namibia, al încetării acțiu
nilor agresive ale R.S.A. împotriva 
statelor africane independente.

în discursul său, președintele Con
siliului de conducere al Forțelor Ar
mate din Nigeria, generalul Ibrahim 
Babangida, a lansat un apel mem

brilor mișcării de nealiniere la mul
tiplicarea eforturilor în favoarea 
păcii, pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună, lăsînd deoparte deosebi
rile dintre ei. El s-a pronunțat pen
tru retragerea forțelor militare străi
ne din toate regiunile lumii în inte
riorul granițelor țărilor lor.

Referindu-se la situația din sudul 
Africii. ■ vorbitorul a propus crearea 
unui fond special destinat luptei îm
potriva apartheidului și a unui co
mitet special al mișcării de neali
niere, care să elaboreze măsuri și 
programe de sprijin pentru țările; 
„din prima linie".

Șeful statului nigerian a lansat 
totodată un apel la încetarea războ
iului dintre Iran și Irak.

Adresîndu-se participanților la lu
crările conferinței, președintele Zam
biei, Kenneth Kaunda,. s-a pronun
țat pentru introducerea unor sanc
țiuni globale, ample și obligatorii 
împotriva regimului rasist sud-afri- 
can. „Noi nu ne temem de conse
cințele acestor sancțiuni asupra eco
nomiilor noastre naționale. Sîntem 
pregătiți să suportăm consecințele, 
pentru a elimina apartheidul din 
Africa de Sud, cit mai curind posibil 
și pentru totdeauna" — a spus pre
ședintele Kaunda. cerind guvernelor 
S.U.A., Marii Britanii și R.F.G. /ă 
sprijine aceste acțiuni, singura cale 
pașnică de a se efectua schimbări în 
R.S.A.

Vorbitorul a cerut apoi aplicarea 
neîntîrziată a rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U. pri
vind accesul la independentă al Na
mibiei.

Președintele Zambiei a condamnat 
continuarea cursei înarmărilor, ca și 
amestecul străin în treburile interne 
ale altor popoare, și er reclamat re
tragerea tuturor trupelor străine in 
interiorul granițelor statelor lor. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, singura alternativă 
viabilă pentru situația gravă actuală 
din lume.

în discursul său, președintele Re
publicii Peru, Alan Garda, s-a pro
nunțat pentru întărirea unității de 
acțiune a statelor membre ale miș
cării de nealiniere, relevind că mult 
mai important este ceea ce le unește 
pe acestea decît diferențele dintre 
ele. Șeful statului peruan a eviden
țiat roiul mișcării de nealiniere de 
promotor al unei noi ordini econo
mice internaționale, in care „suve
ranitatea politică să însemne, intre 
altele, piine și libertate pentru toate 
popoarele care suferă de foame și 
de sărăciș" și a exprimat, totodată, 
sprijinul tării sale față de lupta 
pentru independenta Namibiei. In 
context, el a anunțat hotărîrea Peru
lui de a stabili relații diplomatice cu 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), unicul re
prezentant legitim al acestui popor.

Președintele Alan Garcia a criti
cat practicile vizînd dominarea eco
nomică a lumii prin dobinzi mari la 
împrumuturi, prin folosirea de că
tre țările bogate a resurselor lor 'in 
direcția dezvoltării tehnologiei mili
tare, „ceea ce provoacă noi defi
cite in bugetele naționale, care sînt 
acoperite prin sporirea în conti
nuare a dobinzilor și, ca atare, creș
terea datoriilor externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare". Calificînd aceas
tă situație ca un adevărat „apart
heid economic, care marginalizeazâ 
țările sărace, un fel de rasism finan
ciar mondial", președintele peruan 
s-a pronunțat pentru organizarea 
unei conferințe internaționale pe 
teme monetar-financiare, în scopul 
democratizării raporturilor in acest 
domeniu și asigurării participării tu
turor statelor la crearea de lichidi
tăți monetare internaționale.

Totodată, el a exprimat solidari
tatea poporului peruan cu lunțn po
porului nicaraguan pentru consoli
darea independenței și suveranității 
naționale și sprijinul tării sale fată 
de eforturile de pace în America 
Centrală ale „Grupului de la Conta- 
dora".

Președintele Argentinei, Râul Al- 
fonsin, după ce a reafirmat valabi
litatea principiilor fundamentale ale 
mișcării de nealiniere, a arătat că 
toate conflictele trebuie să fie regle
mentate pe cale negociată. în acest

sens, el s-a pronunțat pentru o re
glementare pașnică, prin convorbiri 
cu Marea Britanie, a problemei Insu
lelor Malvine (Falkland).

Vorbitorul a arătat că țara sa se 
pronunță pentru asigurarea unui cli
mat de pace in Orientul Mijlociu. 
El a afirmat că sprijină drepturile 
poporului palestinian la un stat pro
priu. arătînd că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei este sin
gurul reprezentant legitim al po
porului palestinian.

Totodată, președintele Argentinei 
s-a pronunțat pentru încetarea 
războiului dintre Iran și Irak și So
luționarea negociată a problemelor 
dintre cele două țări.

Adresîndu-se participanților la 
conferință în numele organizațiilor 
mișcărilor de eliberare națională din 
Asia, Africa și America Latină, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a subli
niat că fondarea mișcării de neali
niere a însemnat punctul de plecare 
pentru dezvoltarea ei. devenind. în 
zilele noastre, o forță conducătoare 
în lupta popoarelor și un sprijin 
pentru acțiunile lor de eliberare na
țională împotriva colonialismului, 
imperialismului și discriminării ra
siale. El a arătat, in acest sens, că 
lupta de eliberare națională își are 
un suport in principiile de bază ale 
mișcării de nealiniere.

Calificînd războiul dintre Irak și 
Iran drept cea mai dificilă problemă 
aflată în fata mișcării de nealiniere, 
Yasser Arafat a pledat pentru opri
rea acestui conflict, prin tratative. în 
încheierea intervenției sale, vorbi
torul și-a exprimat convingerea că 
lupta popoarelor împotriva colonia
lismului va avea cîștig de cauză, atît 
sub formele ei tradiționale, cit și 
prin noi forme.

în' intervenția sa, președintele R.P. ■ 
Mozambic, Samora Moises Machel, a 
evidențiat rolul important al mișcă
rii .de nealiniere în sprijinirea, pro-1 
cesului de decolonizare din Africa și 
orientarea preocupărilor spre; pro
blemele reale ale zilelor noastre. Re- 
ferindu-se la situația din sudul con
tinentului african, el a condamnat 
străduințele Pretoriei de a menține 
dominația regimului rasist minoritar 
asupra întregii zone, precum și ac
țiunile de destabilizare întreprinse 
de autoritățile din R.S.A, față de; ță
rile independente vecine. în legă
tură cu aceasta, el a arătat. că dau
nele directe pe care Mozambicul le-a 
avut de suferit de pe urma acțiu

nilor regimului rasist de la Pretoria 
depășesc patrii nliliarde dolari. El 
s-a referit, de asemenea, la acțiunile 
intefventioniste ale unor state care 
se amestecă în problemele interne 
ale țărilor nealiniate.

Președintele Republicii Cooperatis
te Guyana, Hugh Desmond Hoyte, a 
propus, în intervenția sa, ca cea de-a 
VIII-a Conferință la nivel înalt să 
adreseze celor două mari puteri a- 
pelul de a institui un moratoriu per
manent asupra experiențelor nucleare 
și să inițieze un dialog care să con
ducă la oprirea cursei înarmărilor. 
El a pledat pentru ca țările neali
niate să acorde un sprijin hotărit 
mișcărilor de eliberare din sudul 
Africii și țărilor din „prima linie", 
adăugind că ajutorul trebuie să fie 
divers și practic pentru a se grăbi 
procesul de eradicare a rasismului și 
de obținere a independenței Nami
biei. Președintele Hoyte și-a expri
mat profunda îngrijorare față de si
tuația gravă din America Centrală, 
evidențiind sprijinul față de iniția
tivele „Grupului de la Contadora" și 
reafirmind solidaritatea cu lupta po
porului nicaraguan.

Forța mișcării de nealiniere nu 
constă în superioritatea militară sau 
politică, ci în unitatea și justețea 
luptei și obiectivelor sale, a declarat 
Mengistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ Pro
vizoriu, președintele Consiliului de 
Miniștri al Etiopiei Socialiste. Con- 
damnînd politica regimului rasist de 
la Pretoria, șeful statului etiopian a 
menționat că fiecare act de terorism 
al R.S.A. sporește și mai mult ho
tărîrea mișcărilor de eliberare de a 
obține victoria finală. El a subliniat 
necesitatea ca cea de-a VIII-a Con
ferință la nivel înalt a țărilor ne
aliniate să adopte o poziție ..clară și 
hotărîtă privind sprijinul pentru miș
cările1 de eliberare și țările africane 
clin „prima linie", în vederea eradi
cării apartheidului și asigurării in
dependenței Namibiei.

Mengistu Haile Mariam a eviden
țiat, totodată,: imperativul instaurării 
unei noi ordini economice.

Faptul că în prezent mișcarea de 
nealiniere grupează peste 100 de țări 
atestă dorința tot mai puternică a 
statelor și popoarelor de a se elibe
ra de-amestecul și dominația străină, 
a relevat în intervenția sa primul 
ministru al Malayeziei, Mahathir 
Mohamad. Totodată, el a exprimat 
sprijinul față de cauza palestiniană.

0 nouă rundă de negocieri 
pentru reglementarea 
situației din Salvador

SAN JOSE 3 (Agerpres). — în 
prima jumătate a lunii septembrie, 
in Costa Rica va avea loc o nouă 
reuniune pregătitoare a celei de-a 
treia runde ă dialogului dintre auto
ritățile guvernamentale și forțele 
insurgente din Salvador (programată 
pentru 17 septembrie) — a anunțat 
arhiepiscopul Rivera y Damas, care 
mediază. între cele două părți. El a 
precizat că la întîlnirea pregătitoare 
vor. fi discutate probleme privind 
garantarea securității și participarea 
de observatori la în tîlriire, transmite 
agenția Premia. Latină,.

.£ J' '.
Evoluții^ in domeniul demografic 

in dezbaterea Consiliului 
Europei occidentale

PARIS 3 (Agerpres). — La Stras
bourg s-au deschis lucrările unui se
minar în cadrul căruia parlamentari, 
cadre didactice universitare și cer
cetători din cele 21 de țări membre 
ale Consiliului Europei occidentale 
dezbat probleme demografice ale 
zonei. Intr-un raport prezentat la 
inaugurarea lucrărilor se evidenția
ză ca un fenomen îngrijorător faptul 
că studiile efectuate relevă că pînă 
la sfirșitul acestui secol se va înre
gistra, intr-o serie de țări membre, 
un recul constant al ratei de creș
tere demografică, în timp ce in al
tele aceasta sg menține constantă, la 
un nivel anual sub 0,5 la sută.

Organizat la inițiativa Comitetului 
pentru populație al Consiliului Euro
pei occidentale, seminarul și-a pro
pus „un schimb de opinii aprofun
dat. asupra perspectivelor alarmante 
ale îmbătrînirii populației" celor 21 
de țări membre — notează agenția 
France Presse.

Problema creșterii eficienței activității economice 
in dezbaterea Prezidiului C.C. al U.C.I.

BELGRAD 3 (Agerpres). •— Prezi
diul C.C. al U.C.I. a examinat în 
cadrul unei ședințe^jnodul în care 
se înfăptuiește politica economică pe 
anul în curs.

Prezidiul C.C. al U.C.I. a apreciat 
că este necesar să se acționeze și 
mai hotărit pentru creșterea eficien
tei activității economice, deoarece, 
în pofida măsurilor întreprinse, nu

s-a ajuns la o cotitură în ce pri
vește stabilizarea proceselor econo
mice și oprirea tendințelor negative 
pe acest plan. în scopul îmbunătă
țirii situației în acest domeniu, s-a 
cerut o mobilizare și mai largă a oa
menilor muncii în aplicarea măsuri
lor prevăzute, o sporire a produc
ției și exporturilor, informează 
agenția Taniug.

Situația agriculturii în Africa
Reuniune de urgentă a F.A.O.

YAMOUSSOUKRO 3 (Agerpres). 
— La Yamoussoukro (Cote d’Ivoire) 
se desfășoară lucrările unei confe
rințe regionale sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.). cu pri
vire la agricultura din Africa, pri
ma reuniune de urgență organizată 
în acest scop după sesiunea specială 
a O.N.U. consacrată problemelor e- 
conomice ale continentului. Experți 
din 51 de state examinează un ra
port al F.A.O. cu privire la starea 
agriculturii în Africa Și la posibili
tățile de sporire a producției, agri
cole. Concluziile desprinse în urma 
dezbaterii acestui document vor fi 
examinate în cadrul unei reuniuni 
ministeriale care va începe la Ya
moussoukro săptămina viitoare.

Raportul menționat scoate în evi
dență că producția agricolă a Afri
cii a fost afectată de secetă, de lip
sa mijloacelor financiare și tehnolo
gice care să-i sporească productivi
tatea, de o accelerare a deteriorării 
mediului (prin amploarea fenome
nului înaintării deșertului) și ca ur

mare a unei conjuncturi economice 
internaționale defavorabile. In con
text se subliniază că recesiunea eco
nomică din țările occidentale a fost 
puternic resimțită de statele africa
ne, care sînt confruntate și cu o 
creștere a datoriei externe, în con
dițiile reducerii preturilor la mate
riile prime pe care le exportă. In 
prezent, agricultura asigură 50 la 
sută din produsul național brut al 
statelor africane, în acest sector — 
care asigură 80 la sută din venitu
rile externe — fiind utilizată 90 la 
sută din forța de muncă activă a 
țării.

Directorul general al F.A.O., 
Edouard Saouma, prezent la confe
rință, a recomandat, totodată, o po
litică agricolă mai activă a statelor 
africane. în același timp, el a sub
liniat necesitatea ridicării bariere
lor vamale și renunțării Ia practicile 
protecționiste din comerțul mondial.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a stabilit o 
serie de măsuri în cadrul Națiunilor 
Unite pentru a contribui la înfăptui
rea planului de redresare economică

Adoptarea unor documente
HARARE 3 (Agerpres), . Șefii de 

stat și de guvern participanți la, 
Conferința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Harare 'ău adoptat, 
in ședința festivă consacrată împli
nirii a 25 de ani de la înființarea 
mișcării, o „Declarație specială". Pe 
plan politic, documentul .suiăiniază 
voința țărilor membre de a contri
bui ,1 a întărirea mișcării, ca un fac
tor esențial pentru salvgardarea in
tereselor. statelor nealiniate, a păcii 
în lume. Avind în vedere că dreptul 
fiecărui popor la autodeterminare și 
la independență reprezintă un drept 
fundamental — se spune în decla
rație — țările nealiniate condamnă, 
în mod ferm, orice acțiune ..vizînd 
atingerea intereselor ■ vreunui ■ popor 
și reafirmă hotărîrea lor de a ac
ționa cu toate forțele împotriva colo
nialismului, apartheidului și rasis
mului.

în legătură cu crearea unui cli
mat de pace și stabilitate în lume, 
țările nealiniate reafirmă poziția lor 
de a contribui plenar la acțiunile in 
direcția dezarmării complete, sub 
controlul internațional, de a face tot 
ceea ce depinde de ele pentru eli
minarea surselor de tensiune între 
și contra țărilor nealiniate — se spu
ne în document.

Pe plan economic, declarația, după 
ce reamintește factorii și cauzele 
care au condus la situația gravă a 
„lumii a treia", cere să se acțione
ze pentru Instaurarea unei noi or
dini economice internaționale și pen

tru restructurarea sistemului mone
tar, financiar și comercial mondial.

Patticipanții au adoptat, totoda
tă, o „Declarație specială privind 
sudul Africii". în document se arată 
că șefii de stat și de guvern ai țări
lor nealiniate, analizînd „situația ex
plozivă din sudul Africii", consideră 
că „principala cauză a agravării si
tuației din zonă se datorează exis
tenței în continuare a apartheidului". 
Declarația condamnă regimul rasist 
sud-african pentru actele de repre
siune sîngeroasă în rindul maselor 
sud-africane, care se pronunță îm
potriva apartheidului. Șefii de stat 
și de guvern — se spune în decla
rație — consideră că impunerea de 
sancțiuni obligatorii și cuprinzătoare 
împotriva Africii de Sud, în spiritul 
capitolului al VII-lea al Cartei 
O.N.U., rămîne singura opțiune paș
nică de natură să determine regimul 
de la Pretoria să abandoneze poli
tica de apartheid. In declarație se 
cere Consiliului de Securitate să a- 
dopte fără întîrziere sancțiuni împo
triva R.S. A.

în legătură cu problema Namibiei, 
documentul reafirmă necesitatea 'în
deplinirii neîntîrziate a rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate privind 
accesul la independență al teritoriu
lui namibian, fără nici un fel de 
condiții.

în încheierea declarației, se adre
sează chemarea către toate țările de 
a acorda întregul sprijin statelor din 
„prima linie", victime ale agresiunii 
și politicii de destabilizare a R.S,A.

R.S.A.
....... . „ s . . , .

Apel pentru noi acțiuni de protest ale populației majoritare
PRETORIA 3 (Agerpres). — Auto

ritățile polițienești,, din Soweto au 
interzis organizarea de funeralii pu
blice pentru victimele recentelor 
acțiuni represive ale așia-numitelor 
„forțe de ordine" împotriva locuito
rilor acestui oraș-satelit, locuit de 
hegri, din apropiere de Johannes
burg, transmit agențiile United 
Press International și France Presse.

Militanți pentru drepturile popu
lației majoritare au lansat un apel 
pentru ca «ceremonia funerară, pro
gramată pentru joi, să fie transfor
mată, ca și în alte rînduri, într-o 
nouă acțiune de protest împotriva 
menținerii sistemului de segregație 
rasială în Republica Sud-Africană, 
adaugă sursele citate.

a Africii, adoptat de Adunarea Ge
nerală la sesiunea sa specială asupra 
continentului, transmite agenția 
France Presse. între altele, a fost 
decisă crearea unui-comitet director, 
din care fac parte principalele agen
ții din sistemul O.N.U., condus de 
Jean Rip.ert, secretar general ad
junct pentru problemele dezvoltări1 
și cooperării internaționale, organism 
ce va colabora strins cu Comisia 
Economică O.N.U. pentru Africa.

Scopul măsurilor este facilitarea 
punerii în practică a Planului pen
tru Africa pe perioada 1986—1990, 
stabilit de un grup ad-hoc al Na
țiunilor Unite, precizează A.F.P.

GENȚIILE DE PRESA
scurt

PRIMIRE LA SOFIA. Președin- 
] tele Consiliului , da Stat al R.P. 
I Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primit 
' miercuri pe Bernard Vogel, prim- 
| ministru al landului Rhenania Pa- 
| Întinat din R.F.G., cu care a abor- 
I dat aspecte ale relațiilor dintre 

Bulgaria și R.F.G., precum și unele 
! ale vieții politice interna- 
informează agenția B.T.A.

< NUMlitE. Prin decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al 

' U.R.S.S., Vadim Malîșev a fost nu
mit președinte al Comitetului de 
Stat al U.R.S.S. pentru șuprave- 

j gherea securității lucrărilor in e- 
nergetica atomică, transmite agen- 

| ția T.A.S.S.

(probleme 
ționale, 1

VIITOAREA REUNIUNE A GU
VERNULUI LIBANEZ, după cea 
desfășurată marți sub forma unui 
„Comitet de dialog", va avea loc 
săptămina viitoare, s-a anunțat o- 
ficial in capitala libaneză. Inițial 
se hotărîse ca această reuniune să 
aibă Ioc vineri, 5 septembrie, men
ționează agenția France Presse.

anuală a inflației se cifrează în 
prezent la 5,9 la sută — infor
mează agenția A.N.S.A, Unele din
tre cele mai ridicate prețuri, se 
relevă în continuare, sint cele ale 
chiriilor, care au sporit în ultimele 
12 luni cu 8,8 la sută.

RUGET. Ministerul de Finanțe al 
Finlandei a dat publicității proiec
tul de buget pentru anul 1987, care 
se ridică la 109.5 miliarde .mărci 
(circa 22 miliarde dolari). în ex
punerea de motive se arată că o- 
rientarea cheltuielilor bugetare 
pentru anul viitor urmărește, 
principal, redresarea economiei 
■Tii •'și reducerea șomajului.

în
ță-

PENTAGONUL SUB ACUZAȚIE.
Un grup de organizații obștești a- 
mericane, între care „Fundația 
pentru studierea tendințelor econo
mice", a anunțat că va deschide un 
proces împotriva Pentagonului, re- 
clamînd stoparea unui proiect de 
cercetări militare vizînd punerea 
la punct a unor noi arme biologice, 
bazate pe ingineria genetică.

O PLENARA A C.C. AL P.C. 
DIN DANEMARCA a avut loc la 
Copenhaga. Au fost examinate pro
blemă actuale ale vieți) interna
ționale, inclusiv cele legate de în
cetarea experiențelor nucleare, as
pecte ale luptei pentru apărarea 
drepturilor și cuceririlor sociale ale 
oamenilor muncii. O atenție deose
bită a fost acordată pregătirilor 
pentru Congresul al XXVIII-lea al 
partidului, ce va avea 
lie 1987.

loc în apri-

REZERVELE MONETARE ALE 
MARII BRITANII s-au diminuat 
cu. 159 milioane dolari în luna au
gust a.c. Această situație — apre
ciază specialiștii în probleme mo
netare — se explică prin slăbirea 
lirei sterline în condițiile actualei 
situații pe piața petrolului și prin- 
tr-o scădere a popularității actua
lului guvern conservator, relevă 
agenția France Presse.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
POPULARE BANGLADESH, Hu
ssain Mohammad Ershad, a foșt 
ales de delegații la Congresul Par
tidului Jatiya (Național) ca pre
ședinte al acestei formațiuni poli
tice de ' . ‘ .. .'
agențiile United Press Internatio
nal și France Presse. Mohammad 
Ershad urmează să se prezinte la 
alegerile prezidențiale de la 15 oc
tombrie în calitate de candidat al 
acestui partid.

guvemămint, informează

PRECIZĂRI. După 
mițe agenția T.A.S.S., 
vernamentală care 
cauzele scufundării în 
gră a navei de pasageri 
Nahimov", care s-a ciocnit cu 
cargoul „Piotr Vasev", anunță că 
în urma măsurilor întreprinse au 
fost salvate 836 persoane, din tota
lul de 1 234 cite se aflau la bordul 
vasului. Tuturor răniților li s-a 
acordat ajutor. Au fost spitalizate 
29 persoane. Din apă au fost scoa
se 79 trupuri neînsuflețite. Pînă 
acum sînt date dispărute 319 per
soane. Acțiunile de cercetare și 
salvare continuă, precizează agen
ția citată.

cum trans- 
comisia gu- 
examinează 
Marea Nea- 

,Amiral

STARE DE CALAMITATE ÎN 
FILIPINE. Președintele Filipinelor, 
Corazon Aquino, a declarat starea 
de calamitate la Manila și în alte 
localități din vecinătatea capitalei, 
ca urmare a inundațiilor pricinuite 
de ploile torențiale din ultimele 
zile. După cum informează agen
țiile A.P. și Reuter citind surse ofi
ciale, inundațiile s-au soldat pină 
în prezent cu 12 morți, iar 50 000 
persoane-și-au părăsit locuințele. In 
anumite zone din Manila nivelul 
apei a atins între 2 și 3 metri.

INFLAȚIE. Prețurile bunurilor 
de consum au înregistrat o nouă 
creștere lunară în Italia. în au
gust ele fiind cu 0,2 la sută mai 
mari față de luna precedentă. Rata

PENTRU NOILE NAVETE SPA
ȚIALE. Potrivit unor responsabili 
ai agenției spațiale americane, in
ginerii N.A.S.A. au conceput un 
nou proiect de rachetă cu com
bustibil solid, destinat navetelor 
spațiale : acesta ar evita repetarea 
unor situații de genul celeia care 
a provocat explozia navetei „Chal
lenger", la 28 ianuarie. Noul tip 
de rachetă are in vedere, cu prio
ritate, asigurarea etanseizării jonc
țiunii segmentelor din care se 
compune racheta, preconizindu-se, 
intre altele, dotarea acesteia cu un 
inel suplimentar de legătură, rea
lizat dintr-un material nou, cu ri
giditate diminuată la temperaturi 
scăzute.
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