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La împlinirea a 23 de ani de la Congresul al IX-lea — omagiu, sentimente
de înaltă prețuire si devotament fată de partid, fată de secretarul săn general,
tovarășul Nicolae Ceausescu, marele erau al României socialiste

MÎNDRIE PENTRU ÎNFĂPTUIRILE
PREZENTULUI, VOINȚĂ FERMĂ PENTRU
MĂREȚE REALIZĂRI VIITOARE
Ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de la sfîrșitul săptăminii trecute — desfășu
rată in zilele în care întregul partid
și întregul popor omagiază, cu alese
sentimente de dragoste și prețuire,
cu mîndrie patriotică, împlinirea a
23 de ani de la istoricul Congres al
IX-lea al partidului, eveniment po
litic de excepțională însemnătate,
cu o puternică înrîurire asupra în
tregii dezvoltări economico-sociale
a României, a dinamizării ritmuri
lor construcției socialiste în țara
noastră — a marcat in mod solemn
acest moment cu largi semnificații
Istorice.
Așa cum au evidențiat pregnant
cuvîntările rostite în ședința Co
mitetului Politic Executiv, ca și vi
brantele mesaje, telegrame și scri
sori adresate în aceste zile din
partea comitetelor județene de
partid, ministerelor, instituțiilor
centrale, organizațiilor de masă și
obștești, colectivelor de oameni ai
muncii. Congresul al IX-lea al
partidului, care — prin voința una
nimă a comuniștilor, a întregii na
țiuni — a ales pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu în suprema
funcție de conducere în partid, a
deschis o etapă nouă în istoria
contemporană a României, epoca
unor mari și durabile înfăptuiri în
toate domeniile vieții economicosociale.
In numele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, al în
tregului partid, al milioanelor de
oameni ai muncii, al tuturor cetă
țenilor patriei. Comitetul Politie
Executiv a adus cu acest prilej un
cald și înălțător omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, pentru îndelungata și
rodnica sa activitate revoluționară
pusă în slujba înfăptuirii celor mai
Înalte aspirații de progres și pros
peritate, de libertate, independență
și pace ale poporului român. Sem
nificația majoră pentru istoria
contemporană a României a alege
rii în fruntea partidului și a statu
lui a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
strălucit militant revoluționar, des
chizător de orizonturi și drumuri
noi în desfășurarea procesului con
strucției socialiste în țara noastră,
este ilustrată cu pregnanță de mă
rețele realizări obținute în toate
domeniile vieții economico-sociale
în acești 23 de ani. Evocînd. în
acest cadru, evenimentul politic de
excepțională însemnătate pe care

îl reprezintă Congresul al IX-lea
în viața partidului și a poporului
nostru,, ședința Comitetului Politic
Executiv, mesajul delegației orga
nizației de partid Constanța, toate
celelalte manifestări care au avut
loc în aceste zile au omagiat în
mod unanim, cu sentimente de
Înaltă prețuire și recunoștință,
geniala operă teoretică și practică
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
exemplara dăruire patriotică, pa
siunea revoluționară și cutezanța
comunistă care îi caracterizează ac
tivitatea. gîndirea vizionară șl
acțiunea cutezătoare ale omului
politic a cărui muncă și viață s-au
identificat cu lupta eroică a parti
dului pentru făurirea destinului
nou al țării.
Este o realitate definitorie a
acestor 23 de ani care au trecut de
la Congresul al IX-lea faptul că
toate realizările obținute de po
porul nostru în această perioadă
istorică scurtă sint indisolubil
legate de activitatea multilate
rală desfășurată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru elabora
rea și înfăptuirea concepției di
namice a dezvoltării multilaterale a
construcției socialiste în România,
abordarea înnoitoare a proble
melor strategice ale edificării
noii orlnduiri, înlăturarea cu deci
zie și curaj a dogmelor, a imobilis
mului și șabloanelor, afirmarea ple
nară a capacității creatoare a
partidului și poporului.
Experiența procesului construcției
socialiste, marile și durabilele în
făptuiri ale acestor ani au probat
în mod concludent, la scara isto
riei
contemporane,
importanța
transformărilor calitative care au
avut loc în acești ani în viața eco
nomică și socială, ilustrate de dez
voltarea puternică și modernizarea
forțelor de producție, de aplicarea
fermă a politicii de amplasare ar
monioasă a unor mari obiective de
investiții pe întreg teritoriul pa
triei, de democratizarea profundă
a întregii societăți și participarea
activă a oamenilor muncii la con
ducerea întregii vieți sociale.
Cuvintele rostite Ia ședința Co
mitetului Politic Executiv, mesajul
prezentat de delegația organizației
județene Constanța a P.C.R., cu
prilejul primirii de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. celelalte
mesaje, telegrame și scrisori adre
sate în aceste zile secretarului ge
neral al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au evidențiat cu

pregnanță rolul hotăritor al operei
și activității sale strălucite în rea
lizarea mărețelor înfăptuiri ale
acestei epoci de edificări fără egal
în toate planurile vieții sociale. S-a
adus, totodată, un ales omagiu to
varășei Elena Ceaușescu, eminentă
personalitate politică, om de ști
ință de largă recunoaștere inter
națională, pentru contribuția deo
sebită la elaborarea și înfăptuirea
programelor de dezvoltare a țării,
la înflorirea științei, invățămintului și culturii românești.
Cu prilejul acestor manifestări au
fost subliniate cu satisfacție și
mîndrie patriotică înfăptuirile isto
rice ale poporului nostru în dez
voltarea multilaterală a patriei,
marile ctitorii ale unei epoci de
eroism creator căre se identifică
în conștiința întregii națiuni cu
numele strălucitului său ctitor —
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
în cuvîntarea rostită la ședința
Comitetului Politic Executiv. în cuvintarea la primirea delegației or
ganizației județene Constanta a
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu
a definit cu o excepțională capa
citate de sinteză trăsăturile etapei
de mari transformări revoluționare
inaugurată în acele zile istorice din
iulie 1965. „Congresul al IX-lea — a
arătat secretarul general al parti
dului — a constituit un moment
important, de cotitură in activitatea
partidului, in construcția socialistă
in patria noastră. EI a descătușat
energiile creatoare, gindirea revo
luționară a comuniștilor, a poporu
lui nostru, pentru înlăturarea a
tot ceea ce era vechi — a dogma
tismului, a conservatorismului, a
tendinței de ploconire față de tot
ce era străin — și a afirmat forța
și capacitatea creatoare ale parti
dului și poporului nostru de a asi
gura făurirea socialismului in
România, corespunzător năzuințelor
poporului, realităților din patria
noastră".
Partidul, așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu. a ac
ționat consecvent în toți acești ani
pentru perfecționarea întregii acti
vități, pentru democratizarea acti
vității sale, a societății noastre so
cialiste. pentru realizarea neabătu
tă a programelor de dezvoltare
economico-socială. într-o astfel de
perioadă relativ scurtă la scara
Istoriei sînt puține alte țări in
lume care să fi- cunoscut aseme
nea transformări radicale ale vie
ții lor economice și sociale, edifi
carea a sute de noi platforme In

dustriale, amplasate în toate jude
țele, o creștere de două ori și ju
mătate a producției de cereale, în
făptuirea unor vaste lucrări de
construcții economico-sociale. dez
voltarea puternică a științei, învățămintului și culturii, ridicarea
nivelului de trai material și spi
ritual al poporului.
înfăptuirile acestor ani probează
uriașa forță creatoare a unui popor
care a lichidat pentru totdeauna
Inegalitatea, asuprirea, care a de
venit , stâpin pe destinele sale și
lși făurește, sub conducerea parti
dului, un viitor de bunăstare, de
fericire, de libertate și indepen
dență a patriei.
Ședința Comitetului Politic Exe
cutiv, celelalte manifestări oma
giale au dat expresie sentimentelor
de înaltă prețuire ale partidului și
poporului pentru contribuția adusă
în acești ani de România, de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele tării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la statornicirea
unor relații de prietenie și colabo
rare pe bază de deplină egalitate
și avantaj reciproc între toate sta
tele lumii, pentru realizarea unei
lumi mai bune și mai drepte, pen
tru dezarmare și pace. Referindu-se
la aceste principii cardinale ale
acțiunilor și inițiativelor României
pe arena internațională, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a pus încă o
dată tn evidentă caracterul unitar
al politicii interne si externe a
partidului, consecvența sa princi
pială, rezultat al dialogului perma
nent cu poporul, cu oamenii mun
cii, al preocupării ca întreaga poli
tică a partidului să răspundă
aspirațiilor celor mai înalte ale în
tregii noastre națiuni.
însăși desfășurarea ședințe! Co
mitetului Politic Executiv eviden
țiază. prin problematica aflată in
atenție, prin caracterul său de lu
cru. prin atenția acordată proble
melor actuale ale construcției so
cialiste, ale muncii întregului po
por, valoarep permanent actuală a
principiilor consecvent democratice
de conducere politică a societății
enunțate de la tribuna Congresului
al IX-lea al partidului de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a orientărilor
Înnoitoare care au descătușat ini
țiativa și energiile creatoare ale
maselor largi de oameni ai muncii,
Examinînd Raportul cu privire
la realizarea planului pe luna iulie

pentru aplicarea majorării
retribuțiilor
personalului muncitor
In vederea aplicării măsurilor referitoare la majo
rarea retribuțiilor în anii 1988—1989, stabilite de Con
gresul a| Xlli-lea și de Conferința Națională din de
cembrie 1987 ale Partidului Comunist Român, precum
.și a prevederilor Legii nr. 4/1988 cu privire la majo
rarea retribuțiilor personalului muncitor,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România
decretează:
ART. 1. - (1) Incepind cu data de 1 august 1988 se
majorează, în mod eșalonat, retribuțiile tarifare ale
tuturor categoriilor de personal muncitor.
(2) In perioada 1 august — 1 octombrie 1988, In ca
drul etapei 1, se majorează, eșalonat pe ramuri și
activități, retribuțiile personalului cu retribuții tarifa
re lunare de pînă la 2 000 lei.
(3) In perioada 1 noibmbrie 1988 — 1 ianuarie 1989,
în cadrul etapei a ll-a, se majorează, eșalonat pe
ramuri și activități, retribuțiile personalului cu retri
buții tarifare lunare cuprinse între 2 001—2 250 lei.
(4) In perioada 1 martie - 1 august 1989, in cadrul
etapei a lll-a, se majorează, eșalonat pe ramuri și
activități, retribuțiile personalului cu retribuții tarifare
lunare mai mari de 2 250 lei.
ART. 2. - (1) Majorarea retribuțiilor In etapele 1 șl
□ ll-a se face după cum urmează :

Nr
’
crt.

Ramura-activitatea

1. Industrie — unități sub
ordonate
Ministerului
Minelor

Data majorării
.
........... .......... .
Etapa 1
Etapa a ll-a
pentru per- pentru per
sonalul cu sonalul cu
retribuții
retribuții
tarifare de tarifare cupină la
prinse intre
2 000 lei 2 001-2 250
lunar
lei lunar

1. VIII .1988

1.XI.1988

1.VIII.1988

1.XI.1988

2. Industrie - unități sub

ordonate Ministerului Pe
trolului

3. Industrie - unități sub
ordonate
Ministerului
Energiei Electrice

1.V1II.1988

1.XI.1988

4. Industrie - unități sub
ordonate Ministerului In
dustriei Metalurgice

1.VIII.1988

1.XI.1988

5. Industrie - unități sub
ordonate Ministerului In
dustriei Construcțiilor de
Mașini (inclusiv unitățile
de asistență tehnică și
service)

1.VIII.1988

6. Industrie - unităti sub . .. • |
ordonate Ministerului In
dustriei
Electrotehnice
(inclusiv unitățile de
asistență tehnică șl ser
1.VIII.1988
vice)

7. Industrie - unități sub
ordonate Ministerului In
dustriei Chimice și Pe
trochimice
8. Industrie - unități sub
ordonate Ministerului In
dustrializării Lemnului și
Materialelor de Con
strucții
9. Industrie - unități sub
ordonate Ministerului In
dustriei Ușoare

1.VIII.1988

1.VIII.1988

1.VIII.1988

(Continuare in pag. a V-a)

1.XI.1988

10. Industrie - unități subor
donate Centralei-departament a geologiei

1.VIII.1988

1.XI.1988

11. Fora] $i lucrârl geolo
gice

1.VIII.1988

1.XI.1988

12. Cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și
proiectare. Informatică

1.VIII.1988

1.XI.1988

13. Industrie - unități sub
ordonate Ministerului In
dustriei Alimentare

1.IX.1988

1.XI1.1988

14. Agricultură (inclusiv di
recțiile generale agri
cole)

1.IX.1988

1.XI 1.1988

15. Industrie — unități sub
ordonate Ministerului Agriculturil

1.IX.1988

1.XII.1988

16. Silvicultură

1.IX.1988

1.XII.1988

17. Construcții-montaj

1.IX.1988

1.XII.1988

18. Industrie - unități subor
donate Ministerului Con
strucțiilor Industriale

...... V (-. ;
1.IX.1988 1.XII.1988

19. Economia apelor

1.IX.1988

1.XII.1988

20. Transporturi șl telecomu
nicații

1.IX.1988

1.XII.1988

21. Industrie - unități sub
ordonate
Ministerului
Transporturilor și Tele
comunicațiilor

1.IX.1988

1.XII.1988

22. Industrie - unități subor
donate Consiliului Cultu
rii și Educației Socialis
te, altor ministere și or
gane centrale

1.IX. 1988

1.XII.1988

23. Industrie - unități sub
ordonate consiliilor popu
lare, Uniunii Centrale a
Cooperativelor Meșteșu
gărești, Uniunii Centra
le a Cooperativelor de
Producție. Achiziții șl
Desfacere a Mărfuri
lor și altor organizații
cooperatiste

1.X. 1988

1.1.1989

24. Gospodăria comunală șl
de locuințe

1.X.1988

1.1.1989

' 1.X.1988

1.1.1989

26. Tnvățămlnt

1.X.1988

1.1.1989

27. Ocrotirea sănătății, asis
tență socială, cultură fi
zică și sport

IX. 1988

1.1.1989

28. Cultură și artă

1.X.1988

1.1.1989

1.X.1988

1.1.1989

30. Administrația de stat

1.X.1988

1.1.1989

31. Uniuni, asociații

1.X.1988

1.1.1989

1.X.1988

1.1.1989

25. Circulația mărfurilor

1.XI.1988

1.XI.1988

1.XI.1988

1.XI.1988

29. Instituții financiare
de asigurări

32. Alte'ramuri ale
miei

șl

econo
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

Socialiste România

în toate unitățile, la fiecare loc de muncă,

SARCINILE DE PLAN REALIZATE INTEGRAL!
șoară o activitate lipsită de conti
ceste orientări și Îndemnuri consti
Dintre problemele economice anuitate și ritmicitate. Nu e mai pu
tuie un puternic imbold, un mobi
flate în centrul actualității, un loc
țin adevărat, există și destule șan
lizator program de acțiune pentru în
deosebit revine realizării integrale,
tiere pe care o bună parte din timpul
făptuirea, la toate prevederile sale,
în condiții de eficiență economică su
de lucru este irosită datorită unor
a programului de investiții, care con
perioară, a planului de investiții și
neajunsuri de ordin organizatoric.
diționează
in
mare
măsură
—
prin
lucrărilor planificate pentru acest
Depășirea dificultăților și proble
importanța și amploarea sa — rit
an. Așa cum s-a subliniat la recen
melor cu care sînt confruntați in
mul de creștere a producției mate
ta ședință a Comitetului Politic Exe
prezent participanții la procesul de
riale în acest an și în anii urmă
cutiv al C.C. al P.C.R., pe șantiere
realizare a investițiilor impune, în
tori ai cincinalului, înfăptuirea ri
■e impune intensificarea ritmurilor
primul rînd, ca fiecare dintre ei
guroasă a obiectivelor stabilite de
de lucru in vederea punerii in func
să-și îndeplinească cu punctualitate
Congresul
al
XIII-lea
și
Conferința
țiune a obiectivelor prevăzute, care
riguroasă propriile obligații. Ceea ce
Națională ale partidului.
au o însemnătate deosebită pentru
presupune ca toți, fără excepție, să
Comune tuturor noilor Investiții
realizarea producției acestui an și pe
se considere pe
întregul cincinal.
deplin angajați și
Cerință cu atît
integral respon
mai
stringentă,
sabili de modul și
cu cît rezultatele
ritmul in care se
înregistrate
pe
desfășoară lucră
șantiere sînt ine
9
9
rile pe șantiere,
gale, alături de
să acționeze în
obiective
aflate
•
Ritmurile
de
lucru
să
se
situeze
la
nivelul
graficelor
comun,
într-o
într-un stadiu avansat de execu • Durate mai scurte de execuție prin promovarea strinsă șl per
manentă
colabo

ție existînd și al
tele cu serioase tehnologiilor moderne • Mașinile și utilajele — livrate rare, în vederea
înlăturării greu
r&mîneri în urmă.
ritmic, cu rapiditate
tăților
apărute
Din acest punct
de vedere, semes
intr-un mbment
trul pe care-1
sau altul.
parcurgem, fiecare dintre lunile
Pe șantiere, constructorii și mon
sînt nu atît volumul de lucrări cș
sale sint așezate sub semnul unor
torii sint puși in fața cerinței de a
mai trebuie realizate pe șantiere, vo
spori ritmurile de lucru, de a-și
exigențe maxime. într-adevăr, un
lum însemnat în sine, cit, mai ales,
mări productivitatea cu care mun
mare număr de capacități indus
numărul și complexitatea probleme
cesc, urmărind cu insistentă redu
triale, importante pentru funcțio
lor legate de crearea condițiilor pen
cerea duratelor de realizare a lu
tru terminarea rapidă a acestor lu
narea normală a întregului me
crărilor. Ceea ce înseamnă, la urma
canism al vieții economice, sint
crări. înainte de toate, este nece
urmelor, să cîștige timp, un timp
sară livrarea unor importante can
prevăzute să intre în producție. Lui
însemnat, cu multiple influențe po
tități de utilaje și echipamente teh
i se adaugă o serie de obiective din
zitive asupra rezultatelor econominologice. O parte din aceste utilaje
diverse ramuri și sectoare de activi
co-financiare obținute de Unitățile
nu a fost insă produsă, iar furnizo
tate, a căror scadență a expirat, din
de construcții-montaj, dar mai ales
rii ei oferă fie termene necorespun
diverse motive, în perioada anterioară.
pe
planul mai larg al finalizării ra
zătoare. fie, ceea ce e mai îngrijo
In repetate rînduri, tovarășul
pide a noilor investiții, al intere
rător, promisiuni repetate, dar neNicolae Ceaușescu a subliniat cu
selor economiei naționale. Rezerve
onorâte. Mai sînt, de asemenea,
stăruință necesitatea ca titularii și
le de care dispun constructorii și
frecvent solicitate pe șantiere nu
beneficiarii de investiții, constructo
montorii în această privință sint
meroase alte materiale de construc
rii și montorii, furnizorii de utilaje
mari și, ca atare, nu pot fi negli
ții, de cele mai diverse tipuri. Or,
tehnologice și producătorii de mate
jate. E suficient să relevăm numă
neavind
întotdeauna
asigurate
con

riale de construcții să-și concentre
rul Important de ore-om nefolosite
diții firești de lucru, constructorii și
ze Ia maximum eforturile pentru re
sub diferite pretexte, neajuns dato
montorii de pe șantierele întreprin
cuperarea integrală a restanțelor erat unei indiscutabile și scăzute dis
derilor de rulmenți din Slatina și
xistente pe unele șantiere, încadra
cipline în muncă, pentru a identifi
Suceava, termocentralelor de la Pi
rea cu strictețe în graficele de lu
tești
și
Oradea,
întreprinderii
mi

ca principala cale prin care trebuie
crări și punerea în funcțiune la timp,
niere
din
Moldova
Nouă,
laminoru

acționat. Căci lipsa de disciplină, foIar acolo unde este posibil, mai de
lui de la Drobeta-Turnu Severin, de
vreme, a tuturor noilor obiective șl
(Continuare în pag. a V-a)
pe alte șantiere Importante, desfă
capacități de producție planificate. A-

PRIORITĂȚI ÎN INVESTIȚII

INCREIEREA RECOLTĂRII GRIULUI, EXECUTAREA IN CELE MAI RUNE
CONDIȚII A CELORLALTE LUCRĂRI RE SEZON
- acțiuni care Mia să concentreze ia aceste zile toate tortele din agricultură
• în opt județe — Dolj, Brăila, Constanța, Timiș,
Gorj, Ialomița, Mehedinți și Dîmbovița — secerișul
griului este de acum terminat și este necesar și posi
bil ca această lucrare să se încheie în aceste zile și
în celelalte județe situate mai ales în cîmpiile din
sudul și vestul țării
• Eforturi susținute trebuie depuse în continuare
în județele situate în centrul și nordul țării, unde la
această dată mai sînt de recoltat suprafețe întinse de
grîu
• în fiecare unitate să se facă o evidență co

rectă a producției de grîu, să se ia măsuri pentru evi
tarea oricărei risipe și realizarea integrală a planului
• Unităților agricole le revine sarcina de mare
răspundere de a asigura livrarea la bazele de recepție
a întregii producții stabilite, unde să fie condiționată
și gestionată cu răspundere
• Concomitent cu recoltarea cerealelor este nece
sar ca, prin participarea Ia lucru a tuturor locuitorilor
de la sate, să se acționeze pentru efectuarea în cele
mai bune condiții a celorlalte lucrări de sezon — se
mănatul culturilor duble, aplicarea udărilor, strânge
rea furajelor, recoltarea legumelor și fructelor.
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DECRET
pentru aplicarea majorării retribuțiilor personalului muncitor
(Urmare din pag. I)
(2) In
astfel !

etapa

a

lll-a,

retribuțiile

Ramura - activitatea

se

1. Industrie - unități subordonate Mi
nisterului Minelor

1.111.1989

2. Industrie - unități subordonate Mi
nisterului Petrolului

1.IV.1989

3. Industrie - unități subordonate Mi
nisterului Energiei Electrice

1.IV.1989

4. Industrie — unități subordonate
Centralei-departament a geologiei

1.IV.1989

5. Fora] șl lucrări geologice

1.IV.1989

6. Agricultură (Inclusiv direcțiile ge
nerale agricole)

1.V.1989

7. Silvicultură

1.V.1989

8. Economia apelor

1.V.1989

1.VI.1989

10. Industrie - unități subordonate Mi
nisterului Agriculturii

1.VI.1989

11. Cercetare
științifică, dezvoltare
tehnologică, proiectare. Informatică

1.VI. 1989

12.4ndustrle — unități subordonate Mi
nisterului Industriei Construcțiilor
de Mașini (inclusiv unitățile de
asistență tehnică și service)

1.V1II.1989

20. Transporturi șl Telecomunicații

1.VI 11.1989

21. Industrie —unități subordonate Mi
nisterului Transporturilor șl Tele
comunicațiilor

1.VIII.1989

22. Industrie — unități subordonate
Consiliului
Culturii și Educației
Socialiste, altor ministere și organe
centrale

1.V1II.1989

23. Industrie — unități subordonate
consiliilor populare, Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugă
rești, Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Producție, Achiziții și
Desfacere a Mărfurilor șl altor or
ganizații cooperatiste

1.VHL1989

24. Gospodăria
cuințe

1.VI 11.1989

majorează

Data majorării

9. Industrie - unități subordonate Mi
nisterului Industriei Metalurgice

19. Industrie-unități subordonate Mi
nisterului Construcțiilor Industriale

1.VI 1.1989

13. Industrie — unități subordonate Mi
nisterului Industriei Electrotehnice
(inclusiv unitățile de asistență teh
nică și service)

1.VII.1989

14. Industrie - unități subordonate Mi
nisterului Industriei Chimice și Pe
trochimice

1.VII.1989

15. Industrie - unități subordonate Mi
nisterului Industriei Ușoare

1.VII.1989

16. Industrie — unități subordonate Mi
nisterului Industrializării Lemnului
șl Materialelor de Construcții

1.VIII.1989

17. Industrie - unități subordonate Mi
nisterului Industriei Alimentare

1. VIII. 1989

18. Construcții-montaj

1.VIII.1989

comunală șl de lo

25. Circulația mărfurilor

1.V1II.1989

26. învățămînt

1.VIII.1989

27. Ocrotirea sănătății, asistență so
cială, cultură fizică și sport

1.VII1.1989

28. Cultură șl artă

1.V1II.1989

29. Instituții financiare șl de asigurări

1.V1II.1989

30. Administrația de stat

1.VIII.1989

31. Uniuni, asociații

1.VI 11.1989

32. Alte ramuri ale economiei

1.V1II.T989

ART. 3. - (1) Incepind de la datele prevăzute la
art. 2, in cadrul fiecărei etape se vor aplica retribu
țiile tarifare majorate și celelalte drepturi de retribuire
cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul decret, care modi
fică în mod corespunzător retribuțiile prevăzute în
anexele nr. 1, IV, V, VI și VIII la Legea nr. 57/1974 și
In Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1979.
(2) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compen
sațiile pentru produse agroalimentare, energie termică,
gaze naturale și alți combustibili, acordata în baza
prevederilor decretelor Consiliului de Stat nr. 46/1982
și nr. 240/1982.
ART. 4. - (1) începînd de la datele prevăzute la ort.
2 pentru fiecare etapă, toate drepturile de retribuire
pentru personalul ale cărui retribuții tarifare se majo
rează în etapa respectivă se stabilesc în raport cu
noile retribuții tarifare majorate, corespunzător înca
drării fiecăruia.
(2) Pentru personalul căruia I se majorează retri
buția într-o etapă ulterioară, toate drepturile de re
tribuire se stabilesc, pînă Io data prevăzută la art, 2,

pentru categoria respectivă de personal, pe baza re
tribuțiilor tarifare nemajorate.
ART. 5. — (1) Majorarea retribuției se aplică la data
stabilită la art. 2 întregului personal muncitor prevă
zut pentru fiecare etapă din cadrul unei unități — în
treprindere, centrală, instituție, fabrică, uzină, exploa
tare, brigadă de construcții, fermă agricolă, centru de
cercetare, de proiectare, de calcul și altele similare,
inclusiv subunitățile lor —, corespunzător ramurii în
care se încadrează activitatea de bază a unității, po
trivit planului național unic de dezvoltare economicosocială, indiferent de organul central sau local căruia
îi este subordonată.
(2) Pentru unele situații specifice, majorarea retribu
ției se aplică după cum urmează t
a) pentru personalul secțiilor, laboratoarelor sau
altor subunități constituite independent, subordonate
direct unor ministere, altor organe centrale, comitete
lor executive ale consiliilor populare județene sau al
municipiului București — la data prevăzută pentru fie
care etapă, corespunzător ramurii în care se încadrea
ză activitatea acestor subunități ;
b) la combinatele (întreprinderile) siderurgice, me
talurgice și chimice - la aceeași dată, in cadrul fie
cărei etape pentru toate unitățile componente ale
acestora ;
c) pentru întregul personal din unitățile cu profil
mixt - la data prevăzută în cadrul fiecărei etape, pen
tru ramura în care se încadrează, potrivit planului na
țional unic, activitatea preponderentă a acestora în
raport cu numărul personalului ;
d) pentru personalul din direcțiile de drumuri șl
poduri ale Ministerului Transporturilor și Telecomunica
țiilor, din direcțiile județene de drumuri și din între
prinderile de construcții, reparații și administrație iocativă - la data stabilită în cadrul fiecărei etape,
pentru ramura construcții-montaj ;
e) la întreprinderile de comerț exterior specializate
pentru executarea de lucrări în străinătate — la data
stabilită în cadrul fiecărei etape, pentru ramura al
cărei profil corespunde lucrărilor executate ;
f) pentru personalul unităților industriale din secto
rul special - la data stabilită, în cadrul fiecărei etape,
pentru întreprinderile cu profil similar subordonate mi
nisterelor coordonatoare de ramură, iar în cazul celor
lalte unități economice, la data prevăzută pentru ra
mura de care aparțin ;
g) pentru personalul încadrat la creșe, grădinițe,
servicii medico-sanitare, școli profesionale, școli de
maiștri și la cursurile de calificare, precum și în alte
unități de învățămînt sau de ocrotire a sănătății, fi
nanțate de unități aparținînd altor ramuri — la data
prevăzută, în cadrul fiecărei etape, pentru ramura în
vățămînt sau ocrotirea sănătății, după caz.
ART. 6. — Personalului muncitor care a beneficiat,
pină la data majorării retribuției, de compensație
pentru energie termică, gaze naturale și alți combus
tibili, în raport cu numărul copiilor aflați în întreți
nere, I se acordă alocația de stat pentru copii majo
rată cu 10 lei lunar pentru fiecare copil, potrivit
anexei nr. 2,
ART. 7. - Bursele pentru elevi și studenți se acordă.

începînd cu anul școlar 1988-1989, în raport cu nivelul
veniturilor cumulate ale părinților sau susținătorilor
legali, prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 8. - Contribuția lunară pentru copiii
din
creșe și grădinițe, in perioada 1 august 1988 - 31
august 1989, se stabilește luîndu-se în considerare
retribuțiile nemajorate ale părinților sau susținători
lor legali.
ART. 9. — (1) Consiliul de Miniștri, împreună cu
ministerele, centralele și întreprinderile, organele
centrale de sinteză și comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al municipiului Bucu
rești vor lua toate măsurile pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan pe anul 1988, pentru mobilizarea
tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprin
deri și centrale în vederea realizării integrale a pro
ducției fizice, a producției-marfă și netă, a produc
ției destinate exportului, pentru punerea la timp și în
bune condiții în funcțiune a obiectivelor de investiții.
(2) De asemenea, guvernul, ministerele, celelalte
organe centrale și locale, precum și centralele și în
treprinderile vor acționa pentru realizarea
tuturor
prevederilor din programele speciale de creștere mai
accentuată a productivității muncii, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, reducerea chel
tuielilor de producție, în principal prin reducerea con
sumurilor de materii prime, materiale, energie și com
bustibili, valorificarea superioară a tuturor resurselor,
aplicarea fermă a retribuirii in acord global, care să
conducă la îndeplinirea integrală a prevederilor de
plan privind sporirea venitului național și la acoperi
rea în întregime a fondurilor necesare acțiunii de ma
jorare a retribuțiilor personalului muncitor.
ART.10. - (1) Comitetul de Stat al Planificării, Mi
nisterul Finanțelor și Ministerul Muncii, în termen de
10 zile de la data prezentului decret, pe baza pro
punerilor titularilor de plan, vor defalca sumele alo
cate pentru majorarea retribuțiilor pe ministere, cen
trale și consilii populare județene și al municipiului
București, urmind ca acestea să asigure desfășurarea
sumelor pe unități, în conformitate cu graficul de ma
jorare o retribuției pe etape prevăzut in prezentul
decret
(2) Ministerele, celelalte organe centrale, centrale
le, precum și comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului București vor pre
zenta Comitetului de Stat al Planificării și Ministeru
lui Finanțelor, în termen de 10 zile de la data pre
zentului decret propuneri de modificare a indicatori
lor economici și financiari pe semestrul II și anul 1988.
(3) Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul
Finanțelor văr prezenta propuneri de modificare a in
dicatorilor din planul național unic de dezvoltare economico-socială, precum și în volumul și structura bu
getului de stat, pe semestrul II și anul 1988, ca ur
mare a aplicării prevederilor prezentului decret
(4) La definitivarea planului național unic de dez
voltare economico-soclală șl a bugetului de stat pe
anul 1989 vor fi incluse șl influențele care rezultă din
aplicarea prezentului decret
ART. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte Integrantă
din prezentul decret (Anexele se publică In Buletinul
Oficial).

In toate localitățile țării s-au con
struit locuințe moderne, confortabi
le. In imagine, noile blocuri din
cartierul Mazepa,
Galați

ARAD : Locuințe moderne
pentru oamenii muncii
In cei 23 de ani care au trecut
de la Congresul al IX-lea, in lo
calitățile județului au fost con
struite peste 58 000 de locuin
țe din fondurile statului si ale
populației, în care s-au mutat peste
175 000 de oameni ai muncii. Cele
mai multe apartamente au fost con
struite in municipiul Arad *1 in
cele șapte orașe noi apărute in
această perioadă pe harta județu
lui. (Tristan MIhuța).
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

EFICIENTA RAPORTULUI COMUNIST DE ACTIVITATE
- reflectată în creșterea contribuției la îndeplinirea
sarcinilor politice și economice
între măsurile statutare menite să contribuie la îmbunătățirea acti
vității politico-organizatorice, la creșterea răspunderii comunistului
pentru îndeplinirea sarcinilor politice și profesionale — cerință majoră
subliniată în Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 29 aprilie a.c. — se află și raportul de activitate pe care
fiecare membru al partidului este dator să-1 prezinte periodic in fața
organului sau organizației de partid din care face parte. De altfel, in
această privință, in cuvintarea ținută la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 23 iulie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
exprimat încă o dată, convingerea că partidul, întregul popor vor acționa
cu și mai puternic spirit de răspundere pentru Îndeplinirea hotărlrilor de
dezvoltare economico-socială a patriei.
Cum este organizat sistemul de prezentare a rapoartelor de activi
tate. cit de concrete sînt problemele pe oare acestea le aduc in fața
comuniștilor, cit de exigentă este adunarea generală față de conținutul
rapoartelor respective — iată problemele care au făcut obiectul unei
dezbateri pe această temă într-una din puternicele organizații de partid
din municipiul Galați, cea de la ȘANTIERUL NAVAL. Au participat tova
rășii : Tudorel Rață, Ionel Huzum, Ionel Popoiu, Nicolae Leescu,
secretari ai birourilor organizațiilor de bază din diferite ateliere, Gh.
Munteanu, Nicu Muscă, Costel Caranfil, secretari ai unor comitete de
partid din secții, și Anton Stroie, secretar adjunct cu probleme organi
zatorice al comitetului de partid.
Redăm, pe scurt, cîteva din opiniile care s-au impus atenției.
Costel Caranfil : Raportul periodic
pe care-1 prezintă comunistul in adunarea generală reprezintă o importantă prevedere statutară menită
să contribuie atît la întărirea demo
crației de partid, cit și la creșterea
răspunderii personale a fiecărui
membru de partid. In legătură cu
aceasta tovarășul Nicolae Ceaușescu
subliniază cu toată claritatea în te
zele din 29 aprilie a.c., faptul că
răspunderea colectivă a organelor de
conducere nu înlocuiește și nu poate
înlocui răspunderea individuală, fie
care comunist, indiferent de funcție,
avind răspunderi directe, nemijloci
te pe care trebuie să Ie îndepli
nească in mod corespunzător, raportind despre activitatea sa in fața
organelor de conducere. A-i cere fie
cărui comunist să prezinte raport de
activitate înseamnă implicit a-i oferi
posibilitatea să examineze modul în
care biroul organizației de partid îi
repartizează sarcini, îi cunoaște po
tențialul și-l orientează astfel spre
valorificarea cu maximum de efi
ciență a capacității sale de muncă
și politice. De aici — dubla răspun
dere pentru pregătirea raportului,
atît din partea comunistului, cit și
a biroului organizației de bază. îmi
amintesc că înainte vreme se înțîmpla ca nu toți membrii de partid
să fie întrebați în legătură cu' în
deplinirea sarcinilor primite, se cam
uita ce sarcină anume are fiecare și
se ajungea uneori la o tratare, for
mală a sarcinilor încredințate. Astăzi,
lucrurile se prezintă cu totul altfel.
In ședința de birou dinaintea adu
nării generale, noi, biroul organiza
ției de bază, ne îngrijim să clarifi
căm toate lucrurile in legătură cu
cei care raportează : să analizăm ce
sarcini au avut și cum le-au înde
plinit ; să cunoaștem aprecierea pe
care o face asupra activității lor
colectivul de muncă — echipă, for
mație, atelier — in care își desfă
șoară activitatea ; să ne informăm
asupra comportării în familie și so-

ționat comuniștii care conduc pro
cesele de producție pentru crearea
tuturor condițiilor în vederea înde
plinirii sarcinilor de plan. în acest
fel am întărit și răspunderile la
acest nivel.
Ionel Huzum : In organizația noas
tră sînt membri de partid care lu
crează în mai multe servicii func
ționale, care au atribuții și in cadrul
centralei. Urmărim ca șefii servi
ciilor, ceilalți tovarăși cu munci de
răspundere să-și îndeplinească bine
sarcinile de partid la locul lor de
muncă și să raporteze, periodic, în
legătură cu aceasta. Desigur, ar tre
bui să facem mult mai mult in
această privință. Atît pe linia creș
terii răspunderii comuniștilor față
de îndeplinirea sarcinilor încredin
țate, cit și în ce privește creșterea
receptivității biroului față de solu
ționarea problemelor ridicate de co
muniști In cadrul raportului de acti
vitate.

DEZBATERE ÎNTR-0 ORGANIZAȚIE
DE PARTID DIN MUNICIPIUL GALAȚI
cietate. Nu sînt de dorit situații In
care comunistul declară în fața adu
nării generale că a „uitat" ce sar
cină are, iar secretarul biroului or
ganizației de bază nu-și aduce nici
el aminte.
Ionel Fopoiu : In programarea ra
portului de activitate al comunistu
lui trebuie avute în vedere cîteva
lucruri. în primul rind, obligativi
tatea ca toți comuniștii, indiferent
de funcție, să prezinte rapoarte. în
al doilea rînd, momentul prezentă
rii raportului să se constituie din
capul locului ca un moment educativ.
Asigurăm materializarea acestor ce
rințe în felul următor. Avem grijă ca
în fiecare lună să raporteze cite un
maistru și, alături de el, cite un
secretar de birou de organizație
U.T.C. Și cite un membru de
partid fără muncă de răspundere,
Nu neg, au fost și unele rapoarte
superficiale, cind se omitea tocmai
sarcina de partid primită, referirile
făcîndu-se numai la preocupările
profesionale. Din asemenea rapoarte
adunarea generală nu prea înțelegea
dacă cel care raportează a avut Un
rol activ în organizația de partid
sau nu. Evident, am făcut interven
țiile necesare, am adus discuțiile pe
făgașul lor normal.
Nicu Muscă : în organizațiile de
la secția I construcții corp cală ba
zin. ne-am îngrijit ca fiecare comu
nist să aibă sarcini concrete. însă
în programarea rapoartelor, mai ales
în prima parte a acestui an, ne-am
orientat mai mult spre cei cu func
ții de răspundere. Am apreciat că
este important să afle comuniștii
din organizațiile de bază și comite
tul de partid din secție cum au ac

Gh. Munteanu : Șl eu cred că
trebuie insistat pentru ca rapoartele
în fața adunărilor generale, a comi
tetului de partid să se refere, în
egală măsură, atît la modul în care
au fost îndeplinite sarcinile pro
fesionale, cit și sarcinile de partid
stabilite în mod curent.
Am insistat ca, de fiecare dată,
membrilor de partid care raportează
să li se pună întrebări de către cei
lalți comuniști. Am cerut ca biroul
organizației de bază să cunoască cit
mai bine, pînă la amănunte, activi
tatea celui care raportează, pentru
a-i putea face recomandări. în acest
fel raportul înseamnă un moment
de bilanț și de perspectivă In munca
politică a comunistului îi direcționează în mod clar și eficient activi
tatea viitoare.
Nicolae Leescu : Uneori, lucrurile
pot lua întorsături neașteptate. Voi
evoca un caz de la noi, de la ate
lierul montaj al secției I A con
strucții corp cală. Un comunist pus
să raporteze în legătură cu o sarci
nă de partid ce i se încredințase a
declarat în fața adunării generale
că.„ „n-are treabă cu ea“. Un răs
puns care ne-a surprins pe toți. Am
cerut punerea sa în discuția adună-

ril generale șl sancționarea pe linie
de partid. Pină la următoarea adu
nare generală, care i-a analizat
comportarea In legătură cu propria
sarcină de partid, omul și-a recon
siderat atitudinea și s-a schimbat
mult în bine. S-a convins că în fața
comuniștilor nu te poți eschiva de
la îndeplinirea sarcinilor trasate.
Tudorel Rață : într-o perioadă. In
adunările generale de partid de la
noi, se lua destul de greu cuvîntul.
Se înregistrau minute întregi pînă
să se înscrie comuniștii la discuții,
deși problemele puse în dezbatere îi
interesau pe toți. Am decis să ori
entăm rapoartele de activitate per
sonală spre cei care își făcuseră
„obiceiul" de a nu participa la dez
bateri, de a rămine mereu la pos
tura de „oameni care li ascultă pe
alții", ca și cum problemele aflate
in dezbatere nu ar fi ale organiza
ției de bază, ale tuturor. Desigur că
procedind astfel a avut de cîștigat
munca de partid in ansamblu. Și o
dată cu aceasta, producția.
Anton Stroie : Raportul comu
nist este conceput ca un moment de
analiză exigentă, critică, și autocri
tică. a activității celui în cauză.
Unora, mai ales celor certați cu exi
gențele cărora trebuie să le facă
față, nu le cade întotdeauna bine
o asemenea analiză. Se văd puși în
situația de a recunoaște că nu și-au
dus la Îndeplinire sarcinile încredin
țate. înaintea plenarelor comitetului
de partid din șantier am avut de
fiecare dată grijă să discutăm cu cei
ce urmau să raporteze, să atenționăm
în legătură cu modul în care trebuie
să-și gindească raportul, să-i deter
minăm să se pregătească cit mai te
meinic pentru această analiză. Si
tuația pe ansamblu este, desigur,
satisfăcătoare. Totuși, aceasta nu în
seamnă că nu mai avem și organi
zații în care lucrurile se cer mult
îmbunătățite privitor la felul în
care sînt concepute, al răspun
derii cu care trebuie tratată în con
tinuare prezentarea de către fiecare
comunist a raportului personal de
activitate. Sîntem hotărîți să acțio
năm în acest spirit, pentru a răs
punde cerinței formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu in tezele
din aprilie, de a asigura îndeplinirea
rolului de forță politică conducă
toare a partidului prin implicarea
activă, cu întreaga răspundere, a
fiecărei organizații, a fiecărui mem
bru al partidului în înfăptuirea po
liticii sale interne și internaționale.

—Am înfățișat pe scurt modul în care apelează organizațiile de bază
de la Șantierul naval Galați lâ aplicarea prevederii statutare ca fiecare
membru de partid să prezinte periodic raport de activitate in fața orga
nizației sau a organului de partid din care face parte, experiența pe care
au acumulat-o in această privință. Interlocutorii nu consideră experiența
pe care au dobindit-o că fiind perfectă. Dimpotrivă, au evaluat-o și o
evaluează in mod critic, fiind preocupați de a conferi acestei modalități
de antrenare a comuniștilor la viața de organizație, la actul de conducere
politică o eficiență cit mai ridicată.

Dan PLA.ESU
corespondentul
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Cum sini pregătiți viitorii specialiști
Ideile și sarcinile formulate In re
centele expuneri ale secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tema perfec
ționării activității economico-sociale,
a muncii ideologice și politico-educa
tive pun pregnant in lumină necesi
tatea întăririi climatului social de
formare multilaterală a omului epo
cii noastre, de cultivare a comporta
mentului lui superior. Iar un ase
menea imperativ privește în primul
rînd școala de toate gradele și pe
slujitorii ei, care alcătuiesc temelia
Întregului edificiu de educare prin
muncă și pentru muncă a tuturor
membrilor societății noastre. Fiecărui
cadru didactic i se cere astăzi să-și
exercite vocația la cel mai înalt ni
vel al exigențelor sociale, motiv pen
tru care el însuși trebuie să dobindească o pregătire superioară, de for
mator, pe care s-o perfecționeze ne
contenit. Un formator este un peda
gog al specialității, adică un educa
tor astfel pregătit incit să aibă o vi
ziune globală asupra finalităților
educației, să cunoască temeinic spe
cificitatea și valorile propriei disci
pline și să stăpînească metodologia
organizării și evaluării proceselor de
învățare școlare și extrașcolare. Pro
blema este și actuală, și deschisă.
în discuție nu se află sistemul de
perfecționare, care este bine structu
rat, ci formarea inițială sau univer
sitară a viitorilor profesori, formare
care constituie platforma de lansare
a autoperfecționării și a reciclărilor
periodice. Astăzi, se știe bine că ceea
ce nu se realizează cu temeinicie în
etapa formării inițiale (in cazul nos
tru universitare) se va realiza mult
mai greu și cu mai multe cheltuieli
ulterior; iar pagubele sînt și ale indi
vizilor, și ale societății. Or, după pă
rerea noastră, pregătirea pedagogică
a viitorilor profesori este atît de su
mară și chiar marginalizată incit cei
mai mulți încearcă să învețe lucru
rile elementare și fundamentale ale
profesiunii didactice abia după ter
minarea facultății, în primii 2—4 ani,
și asta în cazul fericit cind sint re
partizați într-o unitate puternică și
au de la cine Învăța.
Mă voi limite, la a-mi pune cîteva
Întrebări și a avansa unele propu
neri. Unul dintre factorii cu cea mai
puternică influență în formarea spe
cialistului cu studii superioare este
atmosfera în care studentul pătrunde
din primul ceas și pe care o respiră
de-a lungul celor 4, 5 sau 6 ani de
facultate. Studentul — medic sau agronom, inginer constructor sau geo
log— trăiește și percepe zi de zi va
lorile și specificitatea viitoarei sale
profesiuni, rigorile, dar și frumuse
țile ei. Toate conținuturile și între
gul proces didactic sînt orientate în
perspectiva exigențelor viitoarei pro
fesiuni. Trăiesc oare studenții viitori
profesori, care pătrund și învață în
universități, în atmosfera viitoarei
lor profesiuni ? Sînt preocupați uni
versitarii care predau diferite disci
pline ca, prin exemplele date sau
prin analizele realizate, să-i pregă
tească pe studenți pentru activitatea
didactică ? învață viitorii profesori
in timpul studiilor de la chiar for
matorii lor ce valoare educativă au
comportamentele stimulative, cum se
folosesc modurile eficiente de orga
nizare a învățării, cum se realizează
evaluarea continuă sau cum se pun
în valoare resursele disciplinei în
scopul realizării educației moral-civice, a educației umaniste etc. ? Este
adevărat că misiunea de „formator
al formatorilor", deci al viitorilor
educatori, este mai complexă și mai
pretențioasă decît cea de specialist
preocupat doar de conținuturile unui

domeniu reatrlns, ale unei subdtselpline ; dar avem oare dreptul să
scoatem propria disciplină din con
text, să o suprasituăm șl să Ignorăm
exigențele profesiunii pe care o vor
Îmbrățișa studenții ?
De asemenea, este adevărat eă uni!
dintre studenți vor deveni mai de
vreme sau mai tlrziu cercetători sau
universitari, ghizi in muzee sau oa
meni ai laboratoarelor de chimie, de
biologie etc., care se multiplică în
Întreprinderile noastre industriale
sau agricole. Dar, deocamdată, toți
absolvenții merg in invățămint In
plus, cine nu știe astăzi că econo
miștii sau chimiștii, inginerii sau
biologii care lucrează In întreprin
deri sînt chemați adesea să organi
zeze cursuri și, mai ales, să lucreze
mai mult cu oamenii decit cu mași
nile. Și asta lntrucit, așa cum se sub
liniază in documentele programatice
ale partidului nostru, totul se face
prin oameni *1 pentru oameni, și anume prin și pentru oameni bina
educați ; iar educația tinde șl tre
buie să devină continuă și generală.
O altă problemă deschisă este
aceea a ponderii șl a structurării
pregătirii psihopedagogice a viitori
lor profesori. Aceasta are caracter
teoretic și aplicativ. Pregătirea teo
retică se compune dintr-un ansam
blu de discipline : psihologia școlară,
pedagogia generală, care va dispune
in viitor la toate facultățile cu profil
didactic de cursuri și seminarii eșa
lonate pe două semestre, șl didactica
specială sau metodica specialității.
Aceste trei cursuri vor trebui să fie
mai bine corelate, iar conținuturile
lor concepute astfel Incit să se încor
poreze mai prompt noutățile psiho
pedagogice, să se asigure intra și interdisciplinaritatea, evitîndu-se in același timp repetițiile inutile. Tocmai
pentru că cei trei specialiști consti
tuie o echipă, metodicienii ar trebui
să fie integrați in colectivele sau
catedrele de pedagogie. O astfel de
măsură ar evita și situația cind orele
de metodică (didactică a specialității)
se atribuie uneori, în completarea
normelor, unor persoane care nu cu
nosc școala și practica școlară. Pen
tru viitor, Ministerul Educației și învățămîntului ar putea institui docto
rate bidisciplinare, de pedagogie a
disciplinelor (biologie, istorie, geo
grafie etc.) sau a diferitelor activi
tăți sociale (cultură, turism etc.),
știindu-se că această categorie de
specialiști joacă un rol important in
formarea viitorilor profesori sau în
perfecționarea unor activități sociale.
La rindu-i, cursul de pedagogie va
trebui regindit și modernizat astfel
incit el să satisfacă mai bine trebuin
țele viitorilor profesori și să facă loc
cu mai mult curaj unor concepte sau
achiziții ale domeniului cum ar fi
educația permanentă, articularea în
vățării de tip formal, nonformal și
informai, promovarea metodelor par
ticipative și anticipative, pregătirea
elevilor pentru învățare continuă
etc. în lucrarea de curînd apărută
la Editura politică sub titlul Educa
ția la frontiera dintre milenii am
propus un modul pentru pregătirea
cultural-pedagogică a profesorilor. în
structurarea lui am ținut seama atit
de ceea ce se realizează deja în mul
te țări, cit și de proiecte sau tendin
țe. Profesorul are nevoie de o vizi
une globală asupra educației ca
subsistem social, dar și de un număr
de concepte, de comportamente și de
priceperi specifice profesiunii lui.
N-ar trebui, de exemplu, să mai ig
norăm faptul că cibernetizarea sau
informatizarea accelerată a tuturor
sectoarelor de activitate cer o ini
țiere a tuturor elevilor în domeniul

Informaticii șt că cea mal indicată
modalitate s-a dovedit a fi învățarea
asistată de ordinator (I.A.O.). Ca ur
mare, toți viitorii profesori ar trebui
să cunoască ce reprezintă sub raport
pedagogic acest nou mod de organi
zare a învățării (I.A.O.) care, in mod
progresiv, se va integra in sistemul
denumit tehnologie didactică. Dacă
modulul la care mă refer ar putea
fi luat in considerare in elaborarea
proiectelor vizind cincinalele sau de
ceniile următoare. In schimb unele
componente ale sale și-ar putea găsi
loc in cursurile noastre de pedago
gie. Consider că unul dintre cele
două semestre ar putea fi consacrat
studierii Finalităților, componentelor
și prospectivei educației, constituind
o pregătire a viitorilor profesori ca
educatori eu orizont cultural-pedago
gic și cu respect față de profesiune,
capabili să cerceteze și să inoveze
procesele instructiv-educatlve, să
promoveze interdisciplinaritatea, să
lucreze in echipă și să coopereze. Al
doilea semestru ar trebui, cred, con
sacrat Didacticii, adică activității de
proiectare, desfășurare și evaluare a
proceselor de Învățare școlara șl ex
trașcolare. în acest context ar putea
dobîndi un loc mai important atit
problema sprijinirii elevilor cu difi
cultăți de învățare, cit și cea a iden
tificării, cultivării și afirmării elevi
lor dotați și supradotați. S-ar putea
aborda și tema, din ce in ce mai in
sistent subliniată de specialiști, a
pregătirii viitorilor profesori pentru
autoevaluarea realistă a propriei ac
tivități. Abordată in cadrul cursului,
ea ar putea face obiectul unor exer
ciții formative in cadrul practicii pe
dagogice. In felul acesta viitorul pro
fesor ar asimila „instituția autoper
fecționării" Încă din faza inițială a
formării sale.
Practica pedagogică va trebui să
devină, sub raportul ponderii șl al
conținutului, ceea ce reprezintă prac
tica !n formarea tuturor categoriilor
de specialiști — medici sau ingineri,
arhitecțl sau geologi : un antrena
ment intensiv șl coerent, un exerci
țiu formativ bazat pe informația acu
mulată și conceput in perspectiva
exigențelor profesiunii didactice, o
probă cu rol decisiv în pregătirea
studenților ca viitori formatori. La
sfîrșitul acestui stagiu, fiecare stu
dent va trebui să dispună de un sis
tem de cunoștințe, de comportamen
te și de priceperi indispensabile pen
tru Începerea stagiului. Lecțiile
de probă (finale) ținute de studenții-practicanți, oare au loc in
fața unei comisii, ar trebui să albă
caracter de examen (examen repeta
bil), iar aceste activități ar trebui
înscrise in normele cadrelor univer
sitare la categoria activități didac
tice — examene. Profesorii din învățămîntul preuniversitar care primesc
cu regularitate grupe de studenți la
practică depun un efort suplimentar
important ; s-ar cuveni ca aceasta să
fie avută în vedere în aprecierea
muncii lor. Cred că este cazul să ne
gindim și la pregătirea pedagogică a
unei categorii de profesori care au
pătruns în ultimele două decenii in
școlile noastre ca urmare a integrării
tehnologiei în ansamblul denumit
cultură generală; inginerii și maiștrii
sînt și trebuie să fie pedagogi ai
tehnologiei, capabili să formeze și să
educe elevii în spiritul principiului
unității dintre învățămînt, cercetare,
producție. Ei aparțin școlii și ar tre
bui să urmeze aceleași filiere de for
mare inițială și continuă ca toți cei
lalți profesori.

Prof. univ. <tr,
George VĂIDEANU
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PUTERNICĂ MOBILIZARE, ORDINE ȘI DISCIPLINĂ PENTRU
REALIZAREA INTEGRALĂ A SARCINILOR ECONOMICE

încheierea recoltării griului, executarea

IN CELE MAI RUNE CONRITIIA CELORLALTE LUCRĂRI DE SEZON

ÎN BĂTĂLIA PENTRU MAI MULT CĂRBUNE

Rezultatele bune - amplificate,

acțiuni care trebuie să concentreze in aceste zile toate forțele din agricultură restanțele - grabnic recuperate!
JUDEȚELE GORJ, IALOMIȚA, MEHEDINȚI SI
DÎMBOVIȚA AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL GRIULUI
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, comitetele ju
dețene Gorj, Ialomița, Mehedinți
și Dîmbovița ale P.C.R. rapor
tează că oamenii muncii de pe
ogoarele acestor județe, acționind
în spiritul indicațiilor date de
secretarul general al partidului, au
încheiat recoltatul griului de pe în
treaga suprafață cultivată.
în telegrama județului Ialomița
se subliniază că in acest an a fost
obținută cea mai mare producție de
grîu din istoria județului.
în prezent, în cele patru județe se
acționează cu toate forțele la elibe

rarea terenului de paie și înche
ierea în cel mai scurt timp a se
mănatului culturilor duble și suc
cesive, desfășurarea la timp și in,
cele mai bune condiții a celor<
lalte lucrări agricole de sezon,, o.
atenție
deosebită
acordindu-se;
stringerii și punerii la adăpost alin-,
tregii producții, onorării integrale a ■
obligațiilor către fondul de stat. \
In încheierea telegramelor ' se
arată că lucrătorii ogoarelor din;
aceste județe nu-și' vor pre-'
cupeți eforturile pentru ■ înfăptuirea, •
sub conducerea organelor și brgânizațiilor de partid, a comandamen
telor majore ale noii revoluții
agrare, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de ‘ plan pe acest;
an și pe Întregul cincinal.

ți >'
• i ; ■
foarte ridicat de unități. De altfel,
după cum ne-a informat tovarășul
loin Moga, directorul întreprinderii
de contractare și păstrare a produ
selor'agricole,. activitatea tuturor
bazelor de' recepție din județ cu
noaște :a Cum un simțitor reviriment.
C.aiititătile medii preluate de bâze
ating . in zilele de virf 15 000 tone
grîu. spre deosebire de anul trecut,
cînd s-au' preluat doar 10 000 tone.
■Trebuie remarcat și un alt fapt
legat de activitatea. în baze. în urma
unui control în teren, comitetul ju
dețean de partid a constatat că o
serie de ’ cohtabilî-șefi ai unităților
agricole aflați în baiele de recepție
nu vegheau la livrarea in bune con
diții.' a' griului. în urma măsurilor
luate, situația s-a ' schimbat radical

th bine, respectivii contabili acționînd acum cu mult mai multă răs
pundere pentru stabilirea corectă a
cantităților și indicilor de calitate a
producției livrate.
' ■ ■
Pe măsură oe unele unități vor
încheia recoltarea, se creează condi
ții pentru ca acestea să ajute și pe
cele care întimpiiiălo seamă de greu
tăți in desfășurarea secerișului, aceasta. și datorită numărului relativ
mic de combine, in raport cu supra
fața încă nerecoltată, situație în care
se află cooperativele agricole din
Tătărești și Vetiș. precum și unități
din consiliile agroindustriale Supur.
Negrești si altele.

în județul Satu Mare, secerișul
griului cunoaște ritmuri tot mai ri
dicate. Ziua de joi, 21 iulie, bună
oară, a fost, practic, o zi-record pen
tru toate consiliile unice din județ,
deși trebuie spus că nu s-a reușit să
ie atingă incă viteza zilnică planifi
cată. Dacă de atunci ritmul recol
tării s-a îmbunătățit, faptul se datorește nu numai intensificării lu
crului tn lanuri, ci și bunei organi
zări a activității de preluare a griu
lui în baze. De acest lucru ne-am
edificat și in cursul documentării
efectuate în unele baze de recepție
din județ. Astfel, la baza de recep
ție din zona agricolă a municipiului
Satu Mare, timpul de staționare în
incinta unității a unui mijloc de
- transport încărcat nu a depășit 25—30
de minute. Explicația se află in buna
organ tea re și derularea operativă a
activității de cîntărire și descărcare
a griului. In mod deosebit trebuie
r. relevate măsurile -energice luate sub
i conducerea noului șef ai bazei, ini gimer Vasils Marișca, spre a se asi
gura funcționarea ireproșabilă a ce-

In ritm înalt, dar și cu grijă
pentru prevenirea pierderilor

vaslui :

de oameni au lucrat atunci la pre
în județul Vaslui, secerișul a atins
venirea inundațiilor. în acele două
acum cota sa maximă de desfășu
zile și două nopți, au fost apărate
rare.. Pînă la această .dată a fost re
nu
mai puțin de 1100 ha cu grîu ,și
coltată. aproape jumătate din supra
alte culturi. Avem o recoltă bună
fața cultivată. Chiar și pe dealurile
cum n-am mai avut de multi ani.
din această zonă a tării combinele
De aceea am luat din timp măsuri
sint, grupate in module, urmate da
ca, în toate unitățile și fermele, re
celelalte utilaje.
coltarea să fie organizată in așa fel
'Pe o solă cu grlu a cooperativei
agricole Fălciu se aflau două modu
încât să o efectuăm repede și fără
lor cinci puncte de preluare a griu
să pierdem nici un bob. Cu cele
le a cite șase combine, balotiere și
lui. Spre deosebire de ziua prece
peste 80 de combine, în întreg con
alte mășini pentru transport. După
dentă, cînd unele mijloace de trans
siliul am strîns deja producția de pe
fiecare combină — cite un coopera
port au staționat în afara incintei
aproape 3 000 hectare din cele 5 370
tor controlează dacă nu cumva în
bazei, la poartă, așteptînd chiar și
hectare, rezultate mai bune obținind
paie rămân boabe. La un moment
peste o oră. a doua zi situația s-a
cooperativele agricole Vetrișoaia, Bedat. face semne mecanizatorului, care
schimbat radical In bine. Timpul .de
rezehi și Rînceni. Realizînd zilnic
coboară, stringe și reglează ceva sub
așteptare peste cel stabilit a foșt
cel puțin 480 hectare, cât avem pla
mașină, iar apoi pornesc din nou.
exclus în totalitate. Firește, acest lu
nificat, vom Încheia recoltarea în ur
Totul este în regulă și combina mer
cru a permis și reîntoarcerea, mjilt
mătoarele
zile":
ge mai departe. Specialiștii unității,
mai. rapidă a mijloacelor’ de trans
primarul comunei. Petru Ioniță, sint
Cu aceeași intensitate, tot mai bine
port în lanurile unităților, preluind
printre oameni, organizează, îndru
organizat și cu răspundere se acțio
imediat griul din combine, iar aces
mă concret, • controlează. Aceasta
nează la recoltat și- în unitățile agri
tea, la rîndul lor. au continuat .mult
este cea mai importantă 'sarcină a
cole de stat și cooperatiste din conmai fluent lucrul, întreruperile, fiind
lor < în momentul de față. Și trebuie
siliile unice Huși, Murgeni. ■ Zorleni,
mult diminuate. Explicația acestei
îndeplinită cu . toată răspunderea.
Dimitrie Cantemir, Birlad, Banca și
Griul . este: foarte frumos, unduind
importante reduceri a. timpului ,.de
Crasna, care înregistrează ritmuri
auriu, in adierea caldă. Combinele
staționare rezidă din darea în «ex
superioare mediei pe județ. în ace
taie, fîșii late, iar boabele curg, se
ploatare a unui uscător la baza . de
lași timp, printr-o. bună mobilizare
adună în buncăr • și de aici iau ca
recepție din zona Mărtinești, ceea
a forțelor umane și utilizare a mij
lea ■ hambarelor.
ce a . permis preluarea și depozitarea
loacelor mecanice, a transferului ■ de
> ^Recolta acestui an a fost obținută
utilaje, se lucrează acum tot mai ingriului de la. un număr de unități
tens, folosindu-se eficient figeare
care, pînă în ziua de 20 iulie, traps- ț cu eforturi duble.- ne spune Vasile
președintele consiliului .. clipă prielnică si In celelalte con-*'
portaseră producția la baza înveți- > Talmaciu,
unic Fălciu. Am lucrat pămîntul ca ; silii unice din nordul județului. :
iiaită, unitate care tn unele zile ■ a
la- carte. Dar ploile, torențiale de '
•'
fost de-a dreptul Suirfcată de canti
acum o lună au determinat creștePetru NECULA
tățile mari primite de .la un număr
rea apelor Prutului, Aproape 2 000
corespondentul „Scîriteii"

Sînt piețele oglinzile grădinilor?
Miercurea trecută în Piața Pro
gresul din Capitală am discutat cu
cei ce răspund de acest mare com
plex comercial despre modul în care
furnizorii de legume își îndeplinesc
sarcinile ce le revin. Sesizind lipsa
cartofilor din galantare, întrebăm ce
cantități au primit in primele trei
zile ale săptămînii si ni se. răspun- *
de că mai bine de 7 tone, adică
aproape atît cit prevede graficul.
..înseamnă că acest grafic este sta
bilit mult-sub cerințele reale, de vre
me ce un asemenea produs toarte
căutat lipsește de la vinzare" — ne
dăm cu părerea. „In mod normal
nOi am putea vinde cite 20 tone de
cartofi într-o zi, adică mai mult
decît prevede graficul total pe săptămina aceasta" — ține să preci
zeze șeful complexului de valorifi
care a legumelor și fructelor, to
varășul Tudor Dragoș. A doua zl, joi,
ne îndreptăm spre un alt vad co
mercial important, cel din Calea 13
Septembrie, unde funcționează două
mari magazine de legume și fructe.
Și la una, și la alta din unități lip
seau de la vînzare tomatele. Ce-i
drept, la una dintre ele. la unitatea
nr. 504. se primise in cursul zilei
2 tone de tomate, dar cum cu o zi
înainte în toată această zonă au fost
expediate doar 400 kg de roșii, ele
s-au vîndut în cîteva ore. Cit despre
stocurile de castraveți și dovlecei,
nu ar fi ceva de discutat de vreme
ce chiar și prin grafic ei erau prevăzuti a fi livrați în cantități
cu totul nesemnificative, așa cum
era cazul de fapt și în piața Pro
gresul.
Cu aceste prime informații ne În
dreptăm spre grădinile întreprin
derii pentru producerea legumelor
Uzunu (I.P.L. Uzunu) din județul
Giurgiu. Grădinile de aici nu au fru
musețea și bogăția cu care ne-au
obișnuit în ultimii ani, dar oricum
găsim cantități suficiente de castra
veți si dovlecei, unele dintre aces
tea trecute de acum de starea nor
mală de maturare. Culegătorii, înde
osebi elevi aflați în perioada de
practică, îi adunau mai ales pe
aceștia din urmă spre a asigura
plantelor condițiile necesare pen
tru fructificare în continuare. Di
rectorul întreprinderii, Nicolae Istrate, un om cu merite deosebite în
rentabilizarea acestei unități-gigant,
părea de data aceasta destul de mar
cat de starea generală în care se
aflau grădinile și unitatea în an
samblul său. Lipsa acută a forței de
muncă a dus la intîrzierea nepermisă a producției de legume, cu toate
consecințele ce decurg dintr-un
mod de valorificare în care produ
sele ajung ne Diată într-o perioadă
tn care prețurile de desfacere scad
sub nivelul mediu prevăzut prin
plan. Fapt este că la data documen
tării noastre această unitate se pre
zenta cu multe, foarte multe obli
gații neonorate fată de principalul ei
beneficiar : I.L.F. Berceni. Dintr-un
plan anual de 34 000 tone. Întreprin
derea livrase Capitalei doar 640 tone,
iar sortimentele pe care putea să le
ofere din belșug spre vînzare se
reduceau la ceapă, castraveți, dovle
cei și varză. Suprafețele cultivate
cu tomate timpurii. în adevăratul în
țeles al cuvîntului. erau mult prea
mici fată de ceea ce se pretinde în
cazul unei unități care ar trebui să
reprezinte un exemplu în această
privință.
Desigur, i se pot imputa multe
(și adevărul este că i se reproșează)
actualei conduceri a I.P.L. Uzunu
pentru starea necorespunzătoare în

care se află în acest' an. grădinile de
legume. Am. înțeles că s-ău făctit
aici unele greșeli chiar' în ce pri
vește modul in care a fost angajată
în acord global o parte a producției
de legume. Dincolo insă de aceste
greșeli, marea problemă nesoluționată rămine aici asigurarea forței de
muncă. Eforturile deosebite făcute
de comitetul județean *
12de partid de
a suplini acest deficit, mobilizind la
întreținerea si recoltarea legumelor
un număr destul de mare de oa
meni din diferite întreprinderi 1 și
instituții din municipiul Giurgiu, nu
sînt in măsură’ să rezolve decît par
țial problemele multiple cu care se
confruntă această unitate mare. Ceea
ce produce nedumerire' îhsă i este
faptul că. deși era limpede incă de
la începutul anului că aepste mari
unități se vor confrunta cu proble
me deosebite în ce privește asigu
rarea forței de muncă, ’ organele
centrale din Ministerul Agriculturii

si-bilitățî.. Ni Se, răspunde că deocam
dată livrările se desfășoară conform
graficului săptăminal. grafic care,
se recunoaște, nu reflectă nici pe
departe ceea ce poate oferi grădinile
la această dată. Pornind din Bucu
rești cu imaginea unor goluri in aproviZionarea cu tomate, de exemplu,
ne! este dat să aflăm aici, ca de altfhl 'și în' alte locuri,' că1 ei, produ
cătorii, sint sfătuiți Să fie mai; porid'erâți in ce’ privește solicitările pen
tru suplimentarea graficelor de li
vrare intrucît cele două depozite
din București acuză de' pe acum o
anumită supraproducție la acest sortimeht ! Nu he-arn propus să con
fruntăm aceste informații cu punctul
de vedere al celor ce achiziționează
legumele' intrucît s-ar putea ca ei
să aibă o altă părere. Obișnuiți de
mult pr'ea multă vreme cu răspun
suri mcîlcite si de o parte, si de
alta, nu ne propunem să stabilim
nbi adevărul. Scopul documentării

Pornind de la cîteva situații care impun măsuri imediate
și de perspectivă, precum și, In unele cazuri, schimbarea
opticii fată de activitatea din acest sector
nu au făcut practic absolut ■ nimic
pentru a suplini prin alte mijloace
acest deficit. Ni se pare, printre
altele, anormal și modul în i .căițe
aceste organe au făcut distribuirea
substanțelor chimice: pentru produc
ția agricolă a acestui an. în situația
în care se știa că nu se poate, conta
pe forțe importante care erau folo
site pînă acum în aceste mari uni
tăți legumicole, era clar ca iurtrirta
zilei că suplinirea acestui deficit nu
se poate acoperi decit prin folosirea
pe scară largă a erbicidelor. Or, din
ceea ce am constatat la T.P.L. Uzunu.
dar și în alte mari unități legumi
cole, rezultă că acestea nu numai că
nu au fost favorizate cu repartiții
prioritare, dar nici măcar nu au ’be
neficiat de substanțele pe care le
primeau în anii trecuți. cînd se gă
seau în condiții de producție inebmparabil superioare.
Cel ce străbate în aceste zile gră
dinile de legume ale județului Giur
giu (chiar plecind cu această primă
impresie de la I.P.L. Uzunu. mai pu
țin plăcută) se va convinge insă re
pede că totuși nu aceasta este sta
rea generală a legumiculturii jude
țului Giurgiu. Am văzut la Asociația
legumicolă Izvoarele grădini ce im
presionează prin frumusețea și bo
găția lor. Este drept că a trebuit să
se trudească din greu pentru a le
aduce la starea de productivitate
Înaltă de acum, dar legumicultorii
de aici, în frunte cu directorul aso
ciației, tovarășa Cornelia Bători,
vorbesc acum despre aceste eforturi
cu satisfacția omului care iși vede
răsplătită din plin munca făcută. De
aici au fost livrate peste 1500 tone
de diferite legume, dar. comparind
cu ceea ce există la această dată in
grădină, rezultă că livrările sînt
chiar Ia început. După ce vedem
starea de producție a grădinilor și ne
convingem că există din belșug și
tomate, si castraveți, si dovlecei....și
fasole, ne exprimăm părerea că to
tuși cantitățile care se livreakă
I.L.F. Giurgiu sînt mult sub po

noastre este de a confrunta realita
tea pieței cu realitatea cîmpului.
' Ne îndreptăm deci spre alte grădini
de1 legume, ’ oprindu-ne la aceea a
cooperatorilor din Ghizdaru. Pînă să
ajungem la grădină, oprim la margi
nea satului, unde se află la recol
tarea griului o mulțime de oameni,
de .ayeai parcă impresia că lucrarea
șe face cu secerătorii. nu cu combi
nele. Uitîndu-ne peste drum, la sola
cu cartofi care aveau vrejii uscați
de-acum, întrebăm dacă nu cumva’ ar
fi normal ca o parte din oamenii de
la seceriș să fie îndrumați aici, unde
ar face nu numai o treabă utilă, dar
ar da posibilitatea cooperativei să
obțină venituri imediate. Sîntem sfătuiți să-i întrebăm de acest lucru pe
președintele sau pe inginerul șef al
cooperativei, dar nu le ascultăm sfa
tul pentru că nu departe de locul
respectiv îi văzusem la o altă arie,
unde chiar ei patronau o asemenea
paradă de forțe umane mobilizate
lai.. pierdere de timp. Pierdere de
timp curată, pentru că. în situația
dată de acolo, singurii care făceau o
treabă folositoare erau mecanizatorii.
Ceilalți se plimbau în soare, sau cel
mult îi* supraveghea pe combiner!. O
dată ajunși la grădină aveam să ne
convingem de fapt că nu atît vremea
secerișului i-a îndepărtat pe cei doi
factori de răspundere de grădina de
legume, cit o anume mentalitate pă
gubitoare față de gospodărirea ținui
sector care ar putea aduce coopera
tivei beneficii mari, nu pagube, cum
se întimplă acum. Acolo, la grădină,
pe o întindere de peste 100 hectare se
aflau la cules, la întreținerea legume
lor, la plantat sau la irigarea cultu
rilor doar 50 de oameni. Iar noi, care
am văzut, cum arată culturile, ne ex
plicăm cum o grădină cu condiții
ideale se află într-o asemenea stare
scăzută de productivitate.
Nu am fi insistat asupra celor vă
zute lâ Ghizdaru dacă pe parcursul
ddeuirientării noastre nu ne-am fi
convins că și în alte locuri se gîn-

Așa cum s-a subliniat in ședința Comitetului Po
litic Executiv din 23 iulie a.c„ este necesar ca in
toate unitățile industriale, la fiecare loc de muncă
să se asigure recuperarea restanțelor și realizarea in
tegrală a sarcinilor pe luna iulie, pe semestrul II și
pe întregul an 1988. In toate unitățile economice și
sectoarele de activitate, in centrul preocupărilor co
lectivelor de oameni ai muncii, ale organelor și or
ganizațiilor de partid trebuie să stea realizarea pla
nului la producția fizică, la fiecare produs și sorti
ment in parte.
Tn grupajul nostru de astăzi ne vom referi la mă
surile luatfe, la modul în care se acționează în uni
tăți miniere pentru creșterea producției de cărbune.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinieii"

■ Activitatea in bazele de recepție
se desfășoară acum bine

satu mare

Un domeniu hotărîtor pentru asigurarea bunului
mers al economiei este cel ăl industriei extractive.
Rezultatele bune obținute in ultima perioadă de cele
mai multe întreprinderi miniere vin să demonstreze
hotărirea minerilor țării de a-și îndeplini in condi
ții exemplare sarcinile de plan. Sînt numeroase uni
tățile miniere care, printr-o muncă de inaltă răs
pundere, au reușit să scoată din adincuri cantități su
perioare prevederilor de plan.
Cu toate rezultatele bune obținute, trebuie spus că
pe ansamblul sectorului se înregistrează unele nerealizâri. Sînt o. serie de intreprinderi miniere care, cu
toate că dispun de o dotare corespunzătoare, nu-și
realizează planul, acumulind restanțe Însemnate.

dește și se procedează cam in același
mod păgubitor. Intr-o unitate de
frunte a agriculturii județului Giur
giu — C.A.P. Călugăreni — abia au
fost recoltate și livrate in acest an cu
ceva mai mult de 200 tone de legume,
în ziua documentării noastre, forțele
„mobilizate" aici la cules abia au
reușit să adune 2 tone de tomate.
Am auzit adesea vorbindu-se prin
tre legumicultorii din județul Giur
giu că „sezonul" lor începe o dată cu
șfîrșitul secerișului. Și nu ne îndoim
că așa stau lucrurile de vreme ce,
chiar dacă cu întîrzieri, legumiculto
rii de aci au reușit pină la urmă, an
de an, să adune toate roadele grădi
nilor. Ne întrebăm insă dacă acest
mod de a gîndi activitatea unui sec
tor ce ar trebui să se caracterizeze
prin tirnpurietate și ritmicitate în
realizarea ’producțiilor este ceea ce
se cere astăzi unei, activități norma
le. Ceea ce ni se pare însă și mai
nefiresc este nu atit această atitudi
ne de nepăsare , din partea unor con
duceri de unități, cit modul in care
cei care au datoria, să îndrume si ,să
controleze activitatea din legumicul
tura tolerează asemenea manifestări.
Ne apropiem de sfirșitul lunii iu
lie și considerăm ca este momentul
unei prime analize de bilanț al activi
tății desfășurate în acesț an în legu
micultura județului Giurgiu. O anali
ză care să pună în evidentă tot ce s-a
făcut bun pînă acupi în acest sector,
și s-âu făcut multe lucruri deosebite,
dar mai ales să găsească soluții- prac
tice numeroaselor probleme cu care
se confruntă legumicultura județului.
Una din acestea se referă la cerința
de a se acorda totuși prioritate aces
tui sector nu numai in asigurarea
forței de muncă, ci : si ■ atunci cînd
este vorba să se distribuie apa pen
tru irigarea culturilor. Pentru că, tre
buie să o spunem deschis, modul in
care se procedează acum este necoțespunzător. Chiar dacă aripile de
ploaie în plină funcțiune, înșirate de
o parte și de alta â drumului .națio
nal ce duce spre Giurgiu, impresio
nează plăcut călătorul de rînd, noi
credem că este totuși anormal ca această zonă, care â beneficiat și de
precipitații abundente, să aibă priori
tate față de grădinile de legume'din
zonele Vedea, Izvoarele, Putineiu ' și
Stănești, unde n-a căzut strop de
ploaie de peste șapte săptămîni. Pro
blema cea mai mare rămîne însă va
lorificarea cantităților de legume, care
se apropie acum de un virf de pro
ducție, în această ordine de idei se
impun revăzute actualele grafice de
livrare, care nu reflectă nici pe de
parte actuala bogăție a grădinilor.
Mai ferm și mai eficient trebuie să
acționeze în acest sens și factorii
răspunzători din cadrul organelor
centrale de specialitate, ca și cele de
la nivelul Capitalei, a căror datorie
este' de a pune de acord abundența
grădinilor cu ceea ce se oferă spre
vînzare cumpărătorilor. Ni se pare
simptomatic faptul că dereglările vi
zibile in aprovizionare sînt trecute
cu vederea cu atita ușurință. Pentru
că. orice explicație s-ar aduce, este
anormal ca acum. în plin sezon, să
existe magazine care să nu poată
oferi cumpărătorilor, la orice oră din
zi, tomate sau cartofi, de exemplu, la
discreție.
Dar asupra acestor probleme, ca si
altele ce țin de îmbunătățirea meca
nismului de producere și valorificare
a legumelor, intr-un număr viitor al
ziarului nostru.

Florea CEAUSESCU
Iosif POP

Explicația unor frumoase succese și a unui
procent de 20 Ia sută în minus
Prin nivelul dotării tehnice, dar și
mînerile tn urmă, pentru că moti
prin experiența dobindită de colec
vele și cauzele lor ne sînt clare :
tivul său de muncă. întreprinderea
în primul rînd, nu am reușit să asi
minieră Rovinari este la ora actua
gurăm încărcătura medie orară pla
lă cea mai puternică unitate de ex
nificată, iar unele formații de lucru
tracție a cărbunelui „la suprafață".
de pe utilajele conducătoare nu și-au
Aceste motive constituie de altfel
realizat in mod ritmic sarcinile lu
și temeiul principal al creșterii în
nare de excavare și transport. Pen
1988 a sarcinilor la producția de
tru , a contracara aceste neajunsuri,
sîntem preocupați și acționăm pen
cărbune cu aproape o' treime față
de anul precedent, in condițiile uti
tru controlul și eliminarea punctelor
lizării acelorași capacități producti
vulnerabile din circuitele tehnolove. Ce relevă rezultatele și expe
riența din prima jumătate a aces
tui an ? Este de semnalat mai întîî
faptul că, prin folosirea judicioasă a
La întreprinderea miniera
complexelor de excavare și trans
port, în primul . semestru s-a dis
Rovinari
locat un volum de masă minieră de
peste 23 milioane metri cubi — cel
mai mare de pi-nă acum. Ca:urmare
au fost extrase și livrate economiei
gice, Îmbunătățirea organelor de tă
naționale 5.3 milioane tone lignit
iere de la rotor, selecționarea și au
energetic, iar sarcinile la descopertă
torizarea celor mai buni excavatoau fost depășite cu 700 000 mc de
riști care asigură, practic, comanda
steril. Aceste realizări s-au datorat
întregului flux tehnologic clin carie
cu precădere îmbunătățirii conside
rele de lignit. Punem uri mare ac
rabile a indicelui de folosire exten
cent pe acțiunile preventive — nu
sivă a excavatoarelor cu rotor — re / așteptăm să se rupă banda, să se
zultat al unor ample și susținute, ac
defecteze un motor sau să se pro
țiuni de modernizare . a circuitelor
ducă o împotmolire, ci depistăm în
tehnologice — care, in primul se
fază incipientă aceste defecțiuni și
mestru. s-a situat la, 6,7 la sută, su
le remediem în timpul prevăzut de
perior cu 3,2 la sută, indicelui mediu
revizie a utilajelor conducătoare.
planificate Este, așadar, prima •'dată *'” ApM’Băm soluții "HTai eficientg'tJe vWe
cînd la Rovinari se realizează acest
canizare, dar așteptăm ca șl unită
important indicator. Trebuie, spus
țile furnizoare de benzi transportoa
insă că, deși pe ansamblu activita
re. cu deosebire întreprinderea de
tea întreprinderii miniere Rovinari
articole tehnice din cauciuc din Bo
s-a înscris pe , o linie ascendentă,
toșani, să livreze benzile clin cau
producția de cărbune în primul se
ciuc la o calitate și rezistență cît
mestru nu a fost realizată decît în
mai apropiate de cerințele fluxului
proporție de; circa, 80 la sută.
tehnologic din marile cariere de
— Desigur, ne-a spus directorul
lignit.
întreprinderii, inginerul Nicolae Berîn contextul acestor preocupări
cea, nu căutăm justificări pentru rătrebuie subliniată atenția prioritară
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care se acordă aici ' desfășurării
cursurilor de perfecționare profesio
nală a întregului personal muncitor,
știut fiind că tehnica de care
dispune unitatea poate fi pusă tn va
loare cu eficiență sporiltă numai in
măsura în care oamenii au o înaltă
pregătire politică și profesională.
Este o realitate pe carie o confirmă
activitatea formațiilor de lucru frun
tașe din unitate, așa cum sînt cela
conduse de brigadierii Constantin
Căldărușe, Gheorghe Bobei, Gheor
ghe Lăcătușu ș.a., care, prin folo
sirea judicioasă, cu o înaltă răspun
dere muncitorească, a complexelor
de excavare și transport, au înscris
in bilanțul primului semestru volu- ,
me-record de excavații — de pesta !
. 2 milioane metri cubi. Este de re- i
marcat faptul că, prin poziționarea ’
corectă a excavatoarelor în frontul ’
de lucru, prin respectarea monogra
fiei treptelor, întreținerea și exploa
tarea în cele mai bune condiții a
utilajelor și a liniei de front, for
mațiile de lucru de pe excavatoare- *
Ie 1 400-91 de la cariera Tismanja II ti
și 1 300-03 de la Tismana I au‘. ex-|
tras împreună in primul semestru j
peste 3 milioane tone cărbune, fapt î
ce face dovada înaltului ranttament ’
al acestor utilaje, în condițiile tn >
care sînt bine întreținute și folosite. I
■tȘi Inrift uri'' faptt‘'în luna iunte s-a I
înregistrat un record de productivi- 1
tato : pesta un milion tone de căr- ]
bune și 5 milioane mc de desco- I
pertă. Colectivul dî> la Rovinari este J
hotărît să depășească aceste niveluri J
în luna iulie și în perioada urmă- j
toare, ceea ce permite alimen- <
tarea ritmică a termocentralelor cil
cărbune, asigurarea stocurilor, cît și!
crearea rezervei active pentru peri
oada de iarnă. (Dumitru Prună).

. Ml

în acest an, minerii din bazinul
carbonifer Berbești-Alunu trebuie să
extragă mai mult lignit decît anul
trecut cu aproape 900 000 tone.
Ne-am interesat in aceste condiții
cum a încheiat colectivul de aici
primul semestru. înaintea oricărui
răspuns, directorul întreprinderii,
inginerul Gheorghe Borcean, ne pro
pune să aruncăm o privire asupra
panoului , fruntașilor în întrecerea
socialistă pe ramură, panou din care
rezultă că, la nivelul primelor cinci
luni, întreprinderea minieră Horezu
se situează pe locul II în competiția
muncii și hărniciei,.
— Tot pe locul secund, precizea
ză directorul, ne situăm și la sfîrșitul primului semestru. Chiar dacă
bilanțul total al activității noastre
este pozitiv, înregistrîndu-se însem
nate depășiri la indicatorii de bază,
realizările sînt' încă departe de a ne
da satisfacție. Și, cînd afirm acest
lucru, plec de la 1 întrebarea care
frămîntă deopotrivă și comitetul de
partid, și. consiliul oamenilor muncii:
dacă sectorul Oltețu, după numai
trei ani de Ia deschidere a extras
în primul semestru peste 200 000 tone
cărbune în plus, dacă minele Alunu,
Berbești I șt Cucești au obținut și
ele unele depășiri, cum este posibil
ca alte cîteva cariere și mine să nu
reușească să se încadreze in preve
derile planului ?

l;

— Și ce răspuns ați dat la această
întrebare ?
— Răspunsul a venit numai după
ce am analizat în detaliu carizele lă
fiecare exploatare de suprafață și
din subteran în parte. Deși in cazul
minelor Cerna și Berbești II cau
zele par la prima vedere de natură
obiectivă, ele fiind determinate de

în bazinul carbonifer
Berbești — Alunu
condițiile deosebite ale zăcămîntulul
— infiltrații puternice de borchiș ori
presiuni in front — am ajuns la
concluzia că aceste greutăți pot și
trebuie să fie cit mai repede învin
se, astfel ca, in perspectiva celui
de-al doilea semestru, să fie recu
perate toate răminerile în urmă. în
acest scop, consiliul oamenilor mun
cii a dat sarcină expresă inginerului-șef de subteran, Petre Oncioiu, și
șefului serviciului producție, ingine
rul Gheorghe Chelcea, să se ocupe
prioritar de cele două capacități, să
găsească și să aplice neintirziat so
luțiile adecvate.

Cel de-al doilea semestru repre
zintă pentru bazinul carbonifer
Berbești-Alunu o perioadă hotăritoare și din alt punct de vedere :
este momentul cînd trebuie să se fi
nalizeze prima etapă de dezvoltare
și să se intensifice, lucrările pentru
pregătirea și darea în exploatare a
noilor capacități. E lesne de înțe
les deci că problemele realizării
producției de lignit planificate în cel
de-al treilea an al actualului cinci
nal solicită în continuare soluții op
time și urgente.
Ce acțiuni, ce soluții prioritare are
în vedere organul colectiv de condu
cere al întreprinderii ? O primă ca
tegorie vizează atingerea parame
trilor lâ Instalațiile cu care este do
tată stația de concasare-sortare a
cărbunelui Berbești, definitivarea
gospodăriei de cărbune și a circuite
lor de benzi pentru transportul lig
nitului la minele Cerna și Copăceni
etc.
— Nu sint deloc sarcini ușoare —
subliniază directorul unității — și toc
mai de aceea solicităm întreprinde
rilor furnizoare, cu care am contrac
tat o serie de utilaje și instalații, să
manifeste ca și pînă acum aceeași
promptitudine în executarea și li
vrarea Ia termenele programate a
tuturor echipamentelor. (Ion Stanciu).

INITIATIVE •EXPERIiNJE
*
REZULTATE

• UN NOU ABATAJ. La mina Motru-vest a intrai
în funcțiune un nou abataj prevăzut cu complex meca
nizat de susținere, tăiere și transport de fabricație ro
mânească. De aici se extrag zilnic circa 800 tone de
lignit.
• CĂRBUNE PESTE PLAN. Prin folosirea inten
sivă a complexelor mecanizate, minerii de la Filipeștii
de Pădure au extras suplimentar peste 650 tone căr
bune. De remarcat faptul că de aici zilnic se livrează
termocentralelor cărbune de calitate superioară.
• AMPLU PROGRAM DE MECANIZARE. La Sinersig, sector aparținind întreprinderii miniere Lugoj,
se desfășoară un amplu program de mecanizare a lu
crărilor din subteran. Recent aici a fost dat în ex
ploatare primul complex mecanizat echipat cu 44 de
secții, oare va permite creșterea productivității muncii.

• O NOUA PREMIERA TEHNICA. La mina Valea
de Brazi, mineritul românesc a înregistrat o nouă
performanță tehnică de prestigiu — săparea simul
tană front contra front a 1 000 mc galerie. O premie
ră trecută cu calificativul „foarte bine" atît de minerii
care au săpat galeria, cit și de formația de topognafi
antrenată la execuția proiectului.
• O BRIGADĂ FRUNTAȘĂ. Minerii din brigada
condusă de Ștefan Alba din sectorul IV al întreprin
derii miniere Petrila au raportat încă din 12 iulie
a.c. îndeplinirea sarcinilor de plan pe șapte luni.
Angajamentul acestor mineri este ca pînă la finele
lunii iulie să ajungă la 40 000 tone de cărbune extras
peste plan de la începutul anului.
Grupaj realizat de

Gheorqhe IONITA

SIBIU : Rezultate ale modernizării producției
Organele și organizațiile de
partid, consiliile oamenilor muncii
din unitățile industriale ale jude
țului Sibiu acționează cu consec
vență pentru aplicarea măsurilor
înscrise în programele de organi
zare și modernizare a producției.
Astfel, reorganizarea fluxurilor de
fabricație, perfecționarea organiză
rii muncii, introducerea de noi teh
nologii și generalizarea celor efi-

ciente s-au soldat cu obținerea unei
producții suplimentare, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. Demn de menționat este
faptul că, de la începutul acțiunii
și pînă tn prezent, au fost aplicate 161 de tehnologii mo
deme și asimilate în fabricație
154 de produse noi și modernizate.
De asemenea, măsurile aplicate tn
acest an au condus la un spor de

producție-marfă tn valoare de 319
milioane lei, la o reducere a chel
tuielilor totale Cu 94 milioane lei
și a celor materiale cu 57 milioane
lei. In această acțiune se înscriu cu
rezultate bune întreprinderile :
„Balanța", „Flamura roșie", „7 No
iembrie" și „Dumbrava" din Sibiu,
„Vitrometan" și „8 Mai" din Me
diaș,
întreprinderea
mecanică
Mirșa și „Textila" din Cisnădîe.
(Ion Onuc Nemeș).
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CU POPORUL, PENTRU POPOR
REALITATEA CELEI MAI GLORIOASE EPOCI DIN ISTORIA PATRIEI, ESENȚA
POLITICII PROMOVATE DE PARTIDUL NOSTRU, DE SECRETARUL SĂU GENERAL
In Istorie există evenimente a căror strălucire își sporeș

te intensitatea pe măsura trecerii anilor, îmbogățindu-se și
îmbogățindu-ne cu noi și profunde sensuri și semnificații.
Congresul al IX-lea al partidului nostru este unul dintre aces
te evenimente.
In cuvîntarea rostită la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 23 iulie a.c. consacrată împli
nirii a 23 de ani de la magistralul eveniment, tovarășul
Nicolae Ceaușescu spunea : „Congresul al IX-lea al parti
dului a constituit un moment important, de cotitură, in
activitatea partidului, în construcția socialistă în patria noas
tră. El a descătușat energiile creatoare, gîndirea revolu
ționară a comuniștilor, a poporului nostru, pentru înlătu
rarea a tot ceea ce era vechi - a dogmatismului, a con
servatorismului, a tendinței de ploconire față de tot ceea
ce era străin - și o afirmat forța și capacitatea creatoa
re ole partidului și poporului nostru de a asigura făurirea
socialismului în România, corespunzător năzuințelor poporu
lui, realităților din patria noastră".

Sub conducerea partidului,

făuritori ai unei patrii
înfloritoare
Constnutm cu poporul șl pen
tru popor. In România socia

listă. acesta este un principiu
coordonator al întregii activități,
al amplului efort de dezvoltare
și. In același timp, o realitate
palpabilă' a vieții. Dezvoltarea
este vizibil prezentă pe întreg
teritoriul tării, în structura eco
nomică și socială nouă a tuturor,
zonelor și localităților, în statu
tul social și în munca tuturor
locuitorilor țării, în țesătura în
tregii noastre civilizații socia
liste. Regăsim acest principiu
In toate actele majore care au
guvernat activitatea constructo
rilor socialismului încă din pri
mii ani de după Congresul al
IX-lea, il regăsim in politica
promovată și aplicată consec
vent de către partid de reparti
zare judicioasă și echilibrată a
forțelor de producție în profil
teritorial, astfel Incit să se asi
gure tuturor zonelor baza mate
rială a dezvoltării, posibilitatea
participării practice a tuturor
la Înfăptuirea unor obiective
economice și sociale de mare
amploare prin cate să fie înlă
turate deosebirile de nivel al
dezvoltării dintre o zonă și alta.
In această ordine de idei, însuși
actul reorganizării teritorialadministrative de la care s-au
Împlinit, in vara aceasta, două
decenii, ca și beneficele sale
consecințe, tocmai această rațiu
ne le-au avut. Pe deplin edifi
cator, In această privință, este
ceea ce a spus tovarășul
Nicolae Ceaușescu In cuvîn
tarea de la ședința Comitetu
lui Politic Executiv de omagie
re a Congresului al IX-lea. anume că „Practic, județele care
erau lipsite de orice industrie
au devenit astăzi puternice cen
tre industriale și nu există, din
acest punct de vedere, nici unul
in care industria socialistă, or
ganizată pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii,
să nu reprezinte o forță pu
ternică". Iată, de exemplu,
in județul Vaslui, discutăm cu
muncitoarea Maria Idrlceanu, de
la întreprinderea de aparate de
măsură și control din muni
cipiul Vaslui. Un om, o femeie
In destinul căreia noua realitate
și-a spus cuvintul apăsat.
— Nu o dată — ne declară ea
— am cuprins cu închipuirea
imaginea unui popor angajat cu
toate forțele și unindu-și ener
giile în uriașul efort de reali
zare a idealului său. Această
perioadă de înfăptuiri fără pre
cedent-în existența noastră, ge
nerată de suflul înnoitor al celui
de-al IX-lea Congres, ilustrează
elocvent teza formulată de
geniala gîndlre revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
aceea a construirii socialismului
eu poporul și pentru popor.
Atunci, in fierbintea vară a lui
1965, putem spune că s-a pus
temeiul unui curs nou, cu ade
vărat înnoitor, pentru întreaga
noastră istorie, pentru destinul
fiecăruia dintre noi și al urma
șilor noștri. Prin repartizarea
echilibrată in teritoriu a forțe
lor de producție, toate zonele ță
rii au fost chemate la o viață
nouă și. în această privință, un
convingător exemplu îl consti
tuie impetuoasa ridicare, adevă
rata renaștere economico-socială a județului Vaslui, zonă
altădată mult rămasă în urmă.
In
acest
timp,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, s-a
aflat de multe ori in județul
nostru și flecare dintre aceste
vizite de lucru a Însemnat des-

chiderea unor noi perspective
pentru zona noastră, stabilirea
unor noi obiective ale dezvoltă
rii. Fapt pentru care eu, perso
nal, ca milioane de oameni din
tara asta, am temeinice motive
să-i fiu recunoscătoare, M-am
format și am intrat cu incredere în viață în acești
ani. Șase din cei 12 frați
ai mei din familia unui ță
ran dintr-o comună de lîngă
Huși plecaseră deja în țară, in
București. Brașov, Galați, Con
stanța, Bacău, in căutare de
lucru. O dată insă cu reorgani
zarea administrativ-teritorială,
cu marele volum de investiții
alocate, județul nostru a început
să se dezvolte impetuos. In una
din cele peste 30 de noi unități
economice edificate pe aceste
meleaguri lucrez și eu, împreună
cu alți cinci dintre frații mei,
întorși pe plaiurile natale.
Strungari, operatori chimiști,
mecanici, electroniști, textiliști...
Sînt tot atîtea profesii noi apă
rute ta urmare a dezvoltării
economice a județului, care iși
exportă produsele —*
' rulmenții
utilaje metalurgice, fire sinteti
ce, produse electronice și echi
pamente pentru automatizări,
mobilă șl altele — în peste 70
de țări ale lumii. Dintr-un județ
care ptnă mai ieri nu avea nici
un fel de industrie. în județ au
fost create aproape 70 000 de
noi locuri de muncă, iar în ora
șele Vaslui, Birlad, Huși șl Ne
grești au fost construite in această perioadă 56 000 de lo
cuințe, numeroase edificii de învățămînt, de cultură și de ocro
tire a sănătății oamenilor.
De la această convingătoare
demonstrație, la o alta, la fel de
concludentă, în județul BistrițaNăsăud. Discutăm, pe șantierul
noii hidrocentrale Colibița, de la
poalele munților Călimanl, cu
inginerul Constantin Toma, șef
al brigăzii complexe de con
strucții hidrotehnice. El ne
spune :
— Pe rturlle Budac și Anieș

Atunci, In Iulie 1965, marele forum comunist a morcat pu
ternica ascendență a unui spirit cu adevărat nou, revolu
ționar, a unei viziuni profund științifice cu privire la dez
voltarea societății noastre socialiste. Atunci, în cele șasa
zile ale unor dezbateri cum n-au mai fost, s-a declanșat o
exemplară și necurmată bătălie împotriva inerției, dogma
tismului și mimetismului în gindire și acțiune, împotriva șablonismului și prejudecăților in înțelegerea legităților ge
nerale ale construcției socialiste. Atunci s-a afirmat cu pu
tere marea însemnătate a aplicării creatoare — in strinsă
relație cu condițiile și necesitățile fiecărei țări, cu noile
deziderate pe care le ridică permanent dinamica vieții so
ciale — a principiilor și tezelor socialismului științific.
Privind cu îndreptățită mîridrie epocalele realizări din ul
timii 23 de ani, poporul român le asociază strîns - așa
cum subliniază în opiniile lor și participanții la ancheta de
față — de numele, de activitatea și gîndirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pe care istoricul forum comunist din iu
lie 1965 l-a ales, in consens cu voința întregii țări, în su
prema funcție de conducere in partid.

se află de cîțiva ani in func
țiune cîteva microhidrocentrale.
în construcție mai sînt și altele
de aceeași talie. Insă obiectivul
energetic de la Colibița dispune
de o putere instalată prin care
județul Bistrița-Năsăud va de
veni curind, cu adevărat, pro
ducător și nu consumator de
energie electrică. Față de marile
și atît de numeroasele obiec
tive hidroenergetice construite
in țară, în ultimele decenii, poa
te că nu e mult. Dar obiectivul
nostru are și o valoare simboli
că. el se adaugă efortului dez
voltării acestei zone, valorifică
rii resurselor ei. în acest sens,
munca noastră se adaugă aceleia
a oamenilor care au împlinit
marile platforme industriale ale
Bistriței, Becleanului și Năsăudului, a celor ce au ridicat în
anii atît de fertili ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu" alte între
prinderi de mare importanță la
Singeorz-Băl, Prundu Bîrgăului
și Lechința. Ei au clădit. Intr-un
interval deosebit de scurt, in
dustria județului, care realizează
în prezent, in mai puțin de 23
de zile, tot ce s-a obținut în
acest domeniu în intregul an
1965. Se adaugă aici și răsfrîngerea pe plan social a acestor
împliniri : cele peste 25 000
apartamente noi puse la dispo
ziția oamenilor muncii din
județ din 1968 încoace, ca șl cele
mai bine de 13 000 de case noi.
Ținuturile Vasluiului sau ale
Bistriței... La fel ar fi putut
vorbi oricare dintre locuitorii
altor și altor județe, de la Tulcea la Sălaj, de la Călărași la
Sătu Mare, de la Giurgiu la Bo-,
toșam, de la Olt la Vrancea, de
la Vîlcea la Harghita etc., etc.
A construi cu poporul, pentru
popor a însemnat, în acest isto
ric interval al celui mai sub
stanțial progres din milenara
existență a poporului român, a
construi baza materială a unei
vieți noi și a împlinirii perso
nalității umane pentru absolut
toți fiii Rom&nlei, de pe orice
coordonată geografică a țării.
România, cum atît de frumos
și cuprinzător spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvîn
tarea de la ședința de sîmbătă,
23 iulie a.c. a Comitetului Po
litic Executiv, se deosebește ra
dical de ceea ce fusese în urmă
cu. doar treizeci de ani. Ea este
azi o țară cu totul nouă din
toate punctele de vedere : con
cepția revoluționară, democra
ția, baza tehnico-materială, ști
ințifică, unitatea poporului în
jurul partidului.

Democrația socialistă

istorică realizare

a noului timp al țării
— Intre cuceririle revoluțio
nare ale celor 23 de ani care au
trecut de la istoricul Congres al
IX-lea al partidului — ne spune
tovarășul Pantelimon Ungureanu, secretarul comitetului de
partid de la Combinatul chimic
Rimnicu Vîlcea — un loc da
seamă îl ocupă instaurarea la
toate nivelurile economice șl
sociale a democrației muncitoreștl-revoluționare. Prin orga
nismele acestui sistem sînt, tre
buie să fie încă șl mai mult antrenate la actul de decizie $1
conducere toate categoriile de
oameni al muncii. Care devin
astfel direct și profund respon
sabili față de programele dez
voltării, față de complexa pro
blematică a vieții. Cum spune
secretarul general al partidului
în Tezele din 29 aprilie, „nu mai
este posibil ca activitatea com
plexă a economiei naționale, a
dezvoltării societății să fie re-

O MODERNA PLATFORMA INDUSTRIALA. Ase
menea multor localități și județe ale țării, șl Vasluiul
s-a racordat in anii de după Congresul al IX-lea

zolvată numai de aparatul cen
tral, neglijîndu-se organele de
mocratice din unități". Ceea ce
înseamnă că actul conducerii
societății ți al economiei este,
trebuie să fie o atribuție a tu
turor, îndeplinită de către fie
care, cu răspundere, în cadrul
verigilor amplului sistem ăl
autoconducerii și autogestiunii
muncitorești, Sîntem deci o so
cietate chemată să participe, cu
toți membrii ei, la deciziile care
privesc propriul drum al dez
voltării, propriul destin. ■
— Concret, ce laturi și direc
ții de manifestare cuprinde
acest cadru democratic la nive
lul unei mari unități economice
cum este, bunăoară, Combina
tul chimic Rîmnicu Vîlcea ?
— Funcționarea plenară ■
democrației muncitorești-revoluționare. La nivelul combinatu
lui nostru, a însemnat angaja
rea colectivului de oameni ai

și

muncii la realizarea sarcinilor de
plan in condițiile sporirii preo
cupărilor pentru valorificarea
tuturor resurselor și rezervelor
interne și ale fundamentării ști
ințifice a propriilor decizii,
urmărind cu toată responsabili
tatea reducerea duratei dintre
adoptarea ți aplicarea deciziilor
respective. Am să argumentez
această idee printr-un singur
exemplu : recuperarea produșilor secundari din apele indus
triale și din celelalte reziduuri
tehnologice. Acțiunea nu a avut
la bază o anume sarcină de
plan. S-a născut din ideile, din
propunerile, din opiniile expri
mate în adunările generale ale
oamenilor muncii, preluate apoi
ți directivate în organul colec
tiv de conducere. A rezultat o
acțiune de amploare cu mari
foloase pentru colectiv și pen
tru economie. Sentimentul de
proprietar, producător și be
neficiar se manifestă deci
activ, generat și stimulat tocmai
de mecanismele democrației
muncitorești. Ca rezultat, numai
In ultimii 10 ani structura de
producție s-a diversificat, ajungîndu-se la peste 100 tipuri de
sortimente In cadrul celor 38
de produse de bază cuprinse in
nomenclatura combinatului nos
tru.
Discutăm, pe aceeași temă, la

Iași, cu lăcătușul Mihai Ursu,
membru in C.O.M. la întreprin
derea metalurgică. El ne vor
bește, pentru Început, cu exem
ple din viata colectivului său,
despre adevărul profund pe
care 11 exprimă tovarășul
NicoLae Ceaușescu «u™
atunci uuu,
cind.
în Tezeje din^29 aprilie â.C„
. .k
.---- 
spune că...
largul sistem
demo
cratic , creat în anii de după
Congresul el IX-lea este menit
să ducă nu la o diminuare a
ordinii și disciplinei, ci, dimpo
trivă. el presupune o creștere a
răspunderii pe toate treptele
organizării activității economice
și sociale, o mai directă impli
care a tuturor participanților la
procesul muncii, soluționarea
optimă și operativă a proble
melor, în tot ce poate Însemna
perfecționare, eficiență, pro
gres. Democrație, autoconducere
muncitorească înseamnă, in
primul rind, răspundere și im
plicare. El ne-a dat următorul
exemplu :
— Iată, la secția I, unde lu
crez, fiind prima secție in oare
s-a început producția de țevi la
lași, s-a pus la un moment dat
problema unei modernizări to
tale a proceselor de producție.
S-au comandat utilaje noi, dar
la montare s-a constatat că
forțele constructorilor nu erau
de ajuns și că trebuia să spri
jinim și noi, personalul uzinei,
această operație. Asta am
propus-o eu, într-o ședință a
C.O.M., idee pe cqre o discuta
sem cu toți cei de la întreține
rea utilajelor. Și, lucrînd îm
preună cu montorii, am grăbit
lucrările. Am constatat în final
că nu doar acesta a fost ciștigul.
Lucrînd la montaj, ne-am ridi
cat calificarea, unii dintre noi
ne-am polioalificat. Așa Incit a
devenit la noi o tradiție să lu
crăm. împreună cu constructo
rii și montorii, la toate dezvol
tările și Înnoirile Întreprinderii.
Participarea
conștientă
și
eficace a muncitorului la dez
voltarea întreprinderii lui. și
deci a avuției țării, este cel mai
adevărat și profund act demo
cratic. Asta înseamnă a răspun
de și a-ți construi propriul
viitor si propriul destin. Este
cea mai elocventă expresie a
democrației muncitorești, una
dintre marile cuceriri revoluțio
nare din această epocă.
Procesul regîndirii, lărgirii și
perfecționării continue a demo
crației socialiste, cuprinzind
toate sferele organizării și acti
vității economice și sociale, în
tregul mecanism al guvernării
societății, în consens cu autenticile și majorele ei interese s-a
constituit într-unul dintre cele
mai complexe și mai originale
edificii politice, concretizare a
glndiriî teoretice și activității
practice a ctitorului României
socialiste moderne, tovarășul

partidului ritmului
profundă înnoire
puterIndustrializare. O Ilustrare elocvehtă o constituie
platforma industrială din imaginea de față. Pe

Nicolae Ceaușescu. Democrația
socialistă este, în România de
azi, cu adevărat un mijloc de
antrenare a tuturor capacități
lor și competențelor, a întregu
lui popor, la actele majore de
decizie, la directivarea efortului
tuturor spre unicul scop al pro
gresului general, al înfloririi
patriei.
— Tocmai datorită lărgirii
prerogativelor democratice ale
producătorilor, proprietarilor și
beneficiarilor mijloacelor de
producție,
calitatea
actului
muncii a dobîndit și ea o con
sistentă nouă, superioară, în
consens cu exigentele noi ale
etapei actuale. O nouă calitate
a producției și a muncii, efor
tul modernizării tehnologiilor și
a producției, creativitatea teh
nică, dobîndirea unei Înalte
competențe profesionale. în
ultimă instanță eficiența mereu
sporită au devenit astfel direcții
de acțiune cu valoare de pro
gram personal pentru milioane șl
milioane de participanți la rea
lizarea bunurilor materiale și
spirituale, la actul dezvoltării
— ne spunea și Elena Stoica,
maistru C.T.C. la întreprinde
rea de confecții din Călărași.
— După cum se știe — iși
continuă ideea Elena Stoica —
programul de modernizare este
dezbătut și aprobat în adunarea
generală a oamenilor muncii la
începutul fiecărui an. Pe par
curs, el este îmbogățit prin pro
punerile făcute în adunările generale de partid sau ale grupe-lor sindicale. Ei bine. în ultima

Omul nou, omul zilei de azi,

al celei de mîine
Un om nou est» o conști
ință nouă. Ceea ce înseam
nă și apreciere, și cunoaștere,
convingere, atitudine. Forma
rea unei conștiințe noi presu
pune timp. Cel mai adesea, timp
îndelungat. De altfel s-a și vă
zut. Pentru ca omul să se poa
tă cunoaște multilateral și ju
deca obiectiv a trebuit să se
aștepte apariția unei clase și a
unui partid capabile să ia pozi
ția deplin obiectivă. teoretică
și practică față de om. Pentru
că „omul nu este o ființă ab
stractă, situată în afara lumii.
Omul este lumea omului, statul,
societatea" (Marx).. La noi in
România există o asbmenea
clasă și un asemenea partid. Și
datorită Tor poate să existe și
există „omul nou, însuflețită»'
idealurile nobile ale socialismu
lui, de principiile moralei co
muniste, cu un larg orizont cul
tural" — cum spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Sînt din ce în ce mal multi
asemenea oameni. Cuvintul lor
de ordine a fost, este și fi-va î
slujirea intereselor poporului.
Sint prieteni ai muncii și ai umanismului înțeles ca proble
mă a realității sociale. Motiv
pentru care sint trup șl suflet
înrolați pe viață în oștirile
muncii, Și tot de aceea sint
pentru adevăr și echilibru ;
pentru chibzuință matură și
viziune limpede ; pentru modestie nu numai ca trăsătură de
caracter, ci. mai ales, ca metodă de lucru ; pentru consec
vență în înțelegere și curățenie
sufletească.
Asemenea concluzii am tras
și din discuțiile purtate la Re
șița, unde, ca peste tot în țară,
acum, comuniștii, toți oamenii
muncii Înfăptuiesc ideile Te
zelor din aprilie, nouă șl
strălucită confirmare pe care
timpul o dă opțiunilor politice
și spiritului nou. creator, afir
mat în viața partidului șl a
națiunii o dată cu Congresul
al IX-lea.
Iată ce ne declara In acest
sens maistrul laminorist Petru
Cupșa, secretar al comitetului
de partid de la linia fină.
— Comunistul trebuie să fie
un exemplu din toate punc
tele de vedere. Pe om nu-1 în
veți humai ceea ce știi ori ceea
ce vrei, ci, în primul rînd, 11
înveți ceea ce ești. Iar noi, îna
inte de toate, ne străduim să
fim buni muncitori. Meseria
noastră este grea, chiar dacă
sîntem laminatori la linie fină.
Dar asta-i munca mea, îmi
plac». Are foarte multă drep-
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tate secretarul general al parti
dului nostru,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, atunci dnd
afirmă că socialismul nu este
pavat numai cu Împliniri și
succese. Muncitorul reșițean nu
se sperie însă ușor. S-a călit la
dogoarea flăcărilor din cuptoa
re, în colective muncitorești pu
ternice, el măsoară frumusețea
gindirli și atitudinii prin fapte.
— Oare numai exemplul per
sonal, faptele „educatorului"
contează 7
— Este o convingere pe care
mi-am format-o și confirmat-o
prin ani : munca tn primul
rind, felul In car» lpcre?i. Te
zele'pentru plenară C.C. ne în
deamnă insă să facem o cotitu
ră radicală și in ceea ce pri
vește stilul și metodele de
muncă învechite, cu eficiență
redusă. Ne-a devenit însă clar
la toți că pentru îndeplinirea
Programului partidului, a hotărîrilor Congresului el XIH-lea
și Conferinței Naționale avem
nevoie de oameni cu un înalt
nivel de conștiință,
bina
educați, hotărîți să elimine tot
ce e vechi în activitatea lor,
tot ceea ce nu mai corespunde actualelor exigente si să
promoveze noul, Această cerință o plasăm în centrul activitaților educative desfâșurate în
organizațiile de partid
„___ T.
si___
de
tineret, în tot ceea ce întreprin
dem pentru sporirea eficienței
muncii organizatorica și politico-ideologice.
— Opinați deci că atunci cind
vorbim de un om nou, construc
tor conștient și devotat al so
cialismului. trebuie să ne refe
rim în primul rind la faptele
sale, la realizările obținute în
producția de bunuri materiale
și spirituale.
— Absolut obligatoriu trebui»
făcută această raportare. Fap
tele de muncă sînt — cred eu
— singurul „instrument" de
măsurare și evaluare a conștiin
ței comuniste, revoluționare, a
devotamentului față de patrie,
partid și popor. Pentru a fl cu
adevărat un om nou, un comu
nist demn, trebuie să fii per
manent capabil să răspunzi ma
rilor cerințe ce-ți stau in față,
trebuie să înveți permanent, să
te pregătești continuu pentru
muncă și viață, pentru a stăpini marile adevăruri ale lumii,
tainele naturii și societății uma
ne. cele mai moderne dotări și
tehnica de vîrf pe plan mon
dial. Acesta este spiritul în care
am învățat să gindim și să ac
ționăm în glorioasa epocă revo
luționară deschisă de Congresul
al IX-lea.

Comuniștii, noile și marile
lor răspunderi
Fiecare etapă de dezvoltare a
pus în fața comuniștilor, a
partidului sarcini noi, probleme
noi, ceea ce a însemnat o per-

manentă — $1 obligatorie 1 —
creștere a orizontului răspunde
rii colective impletită orga mo
cu răspunderile individuale.

locuri unde altădată
fel de industrie,
in prezent iși înalță siluetele moderne întreprinderi con
structoare de mașini, ale industriei chimice, electrotehnicii ș.a.

■>
b

vreme, oamenii nu mai așteap
tă asemenea „ocazii specia
le". în momentul In care
au o propunere sau o su
gestie. vin la comitetul de
partid și cer să se pre
zinte la fața locului comisia
de modernizare. Asemenea ca
zuri sint tot mai frecvente. Oa
menii nu mai sînt doar executanți ai programelor de măsuri
propuse de specialiști, ci devin
autori ai acestor programe.
Este, cred, un mod nou, superi
or, de înțelegere a răspunderii
și, implicit, un mod superior
de exercitare a atribuțiilor în
cadrul democrației socialiste.
Ne spunem cuvintul și asupra
problemelor majore ale condu
cerii, dar și trecînd direct la
acțiune, intervenind în perfec
ționarea activității prin fapte,
prin directa implicare. Auto- %
conducere, de fapt, asta în- ■'
seamnă în primul rînd. Conști
ința acestei răspunderi și a
acestui mod de funcționare a
democrației. este un imens
ciștig pentru societatea noastră.
Un primordial factor de pro
gres pentru societatea noastră
socialistă, în toată istorica perioadă de după Congresul al
IX-lea al partidului, l-a constituit și îl constituie intregul
sistem de organisme democratice — unitar, cuprinzător și ori
ginal — care de două decenii
funcționează eficient, dovedindu-și justețea și superioritatea,
_________ __
_________
contribuind
la
substanțiale
creșteri calitative In toate sferele vieții economico-sociale.

i

8

Nicolae Ilea, lăcătuș la între sîntem chemați să fim promo
prinderea „Electrometal" Timi torii acestei lupte. Și o des
șoara, vorbindu-ne despre ac fășurăm cu toată energia. Mal
tualele răspunderi ce la revin lntii printr-o acțiune de ino
vare a propriei activități pro
comuniștilor, afirma :
— Eu înțeleg aceste răspun fesionale. Ca să ilustrez această
derii ca fiind astăzi cu mult nouă stare de spirit a comu
maj complexe, comunistul tre niștilor, am să vă vorbesc des
buind să fie nu doar uh sus pre o situație. Se referă la acti
ținător al politicii generale a vitatea în domeniul invențiilor
partidului, ci un militant prin și inovațiilor, criteriu de bază
și preocupările noas
fapte, prin implicare, prin par în munca
Cu cîtva timp in urmă, in
ticipare directă și eficientă la tre.
înfăptuirea acestei politici, așa comitetul de partid s-a semna
că această activitate nu se
ciim se cere ea aplicată concret lat
situează la noi la cota nor
în fiecare colectivitate de mun mai
mală,
zicem așa. Am ana
că, intervenind cu promptitu lizat cuca să
comuniștii Impasul in
dine și înțelepciune oriunde și care ne aflam
in această pri
oricînd este nevoie de fermi vință și din dezbateri
a reieșit
tate în respectarea unui princi că în ultima vreme slăbise
spi
piu, de înțelepciune și chibzu ritul de competitivitate între
ință in rezolvarea unei situații, proiectanții noștri. Cum știți, nu
de exemplu personal in preci poți da cuiva sarcina să reali
zarea unei atitudini «au afir
invenții ; invenția, inven
marea unui climat, de cu zeze
nu pot fi planificate.
noaștere a legităților poli tivitatea
pot fi sprijinite activ starea
tice și sociale in înțelegerea Dar
creativitate, ambiția căutării
Interesului general. Cînd am de
noului. Asta am si făcut.
citit in expunerea tovarășului Am
creat atmosfera inventivită
Nicolae Ceaușescu din 29 apri
am stimulat ambițiile. Prin
lie că „îndeplinirea rolului de ții,
importanței acestei
forță politică conducătoare pre evidențierea
prin conștiința nece
supune implicarea activă, cu în activități,
ei, dar și prin funcțio
treaga răspundere, a fiecărei or sității
ganizații, a organelor de partid, narea unor mijloace de infor
mare
promptă
asupra noutăților
a fiecărui membru ai partidului, tehnice din domeniul
nostru.
în înfăptuirea politicii partidu Apoi
întocmit un „clasa
lui, in desfășurarea in ceie mai ment" am
periodic al situației Între
bune condiții a activității din
toate domeniile...", am înțeles o cerii dintre grupele de prolectanți.
Rezultatul
: în 1987 s-au
dată mal mult că această cali
tate pe care o am, de comunist. înregistrat 16 propuneri de in
Înseamnă o foarte importantă venții și 123 inovații, cifre cu
investitură de a acționa cu mult peste cele ale nivelului din
toată puterea și priceperea pen anul anterior. Acest an, după
tru ca munca mea și a celor cum arată situația la sfîrșitul
din jurul meu să dobîndească primului semestru, cînd enau
strălucirea lucrului bine făcut, Înregistrate deja 9 invenții și
iar felul nostru de a gîndi să 61 de Inovații, 4 brevete și 35
fie cel oare să ducă la un ast de inovații în curs de aplicare
fel de rezultat. Și, credeți-mă, — se anunță și mai rodnic.
în atelierul în care lucrez, așa
Conștiința necesității... In ca
mă comport. Și eu și mulți alții zul dat a fost, fără Îndoială,
dintre tovarășii mei de muncă vorba despre o conștiință politi
și de organizație. Datorită aces că, a răspunderii comuniste. A
tui comportament, tot mai rari necesității de a acționa in spirit
sînt cei care se întimplă să comunist. A Înțelege comanda
treacă indiferenți pe lingă o mentele economice sau sociale,
neglijență sau o neregulă. Și, în dintr-un anume loc și timp, și
felul acesta, multe se schimbă a acționa prompt și energic in
In munca noastră. Avem, de sensul cerut de ele, in fapt și
exemplu, de făcut revizia unui nu prin declarații și discuții,
utilaj. Pentru asta trebuie să-l iată cea mat concludentă expre
scoatem din producție. Ne inte sie a răspunderii comuniste
resează azi ca timpul reviziei să astăzi. Un șef de echipă dintr-o
fie cît mai scurt. Găsim greu cooperativă agricolă. Ion Duță,
piese de schimb ? Recondițio- de la C.A.P. Mozăceni, județul
năm, refolosim, punem în joc Argeș, ne istorisea următoarele:
toată dibăcia noastră. VI se
— Nu cu mulți ani In urmă
pare, poate, un exemplu mă- cooperativa noastră nu prea
runt. Eu cred că nu e. El re- avea rezultate cu care să se
flectă, la noi, o schimbare de mindrească. Pămint aveam des
optică, in sensul responsabili tul, nu din cel mai bun, dar
tății .sporit» pentru interesul În aveam ; erau șl oameni destui
tregii colectivități.
care să-l muncească. Ca și cele
Și-a exprimat opiniile pe ace lalte unități, dispuneam șl noi
eași temă un om, un comunist de utilaje. Îngrășăminte și spe
dintr-un domeniu de activitate cialiști. Rezultatele Insă... Dar
in care responsabilitatea comu- iată că anul trecut, unitatea
nistă se traduce in rezultate ale a fost distinsă cu titlul de
creației, ale efortului de con „Erou al Noii Revoluții Agrare"
cepție t ing. Romulus Alexan- pentru producția da orz. Anul
drescu, secretarul comitetului acesta producția de orz a trecut
de partid de la CEPROM Satu din nou peste ștacheta celor
Mare (filială a CCSIT-UMMR 8 000 kg la hectar. Asta nu mal
Timișoara) :
este o lnttmplare._
— Această etapă nouă pune
Organizația noastră de partid
In fața noastră cerințe noi,
mult mal complexe, după cum și-a înțeles. In cele din urmă,
tot mai complexe și mai mari îndatorirea de a-șl Îndeplini
sînt și cerințele economiei noas altfel menirea. Am acționat
tre naționale astăzi. Noi. comu pentru Întronarea unui nou
niștii din acest centru de cer- spirit, a unei noi atitudini
oetare, ne simțim matur și res față de munca In coopera
ponsabil angajați în înfăptuirea tivă. După ce ne-am lămurit
procesului amplu de moderniza noi, tn organizație, ce avem de
re, de pătrundere impetuoasă a făcut, fiecare comunist a devenit
progresului tehnic în economie. un propagandist de la om la om.
Conștiința acțiunii, a faptei,
Sîntem, în această privință,
recunoscători tovarășei academi conștiința comunistă, revoluțio
cian doctor inginer Elena nară a activității politice efec
Ceaușescu pentru înțeleaptă tive și eficiente, iată una dintre
coordonare a efortului dezvoltă ideile și, in același timp, reali
rii științei românești, a efi tățile pe care le regăsim acum
cienței productive a cercetării în viața organizațiilor de partid
și creației științifico-tehnice. și în activitatea comuniștilor.
Lupta pentru promovarea nou Este impactul pe care l-au avut
lui se confruntă adesea cu men asupra tuturor conștiințelor țării
talități ale vechiului, ale iner ideile cuprinse tn Tezele din 29
ției, ale atitudinii refractare aprilie. Și, desigur, efectul evo
față de Înnoiri. înnoirea, pro- luției pe care a urmat-o, ascen
movarea noului Înseamnă, în- dent. intregul demers politic al
totdeauna, abandonarea a ceea activității partidului după Con
ce. prin rutină, devenise co- gresul al IX-lea, de acum 23 de
mod. Tocmai noi, comuniștii,
ani.

Sînt, acestea, doar cîteva ginduri alese dintre altele, mil. Ele
vorbesc limpede despre eroica viață și muncă a unui întreg
popor care, sub conducerea partidului, o încercatului său
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, după Congresul al
IX-lea al partidului, înfăptuiește cu entuziasm, cu nestrămutată
încredere și profund devotament cele mai înalte idealuri și
aspirații naționale, pe drumul construcției comuniste a patriei
române.
Totodată sint, aceste opinii, omagiul vibrant adus unei prodigioase activități teoretice și practice de transformare revoluționară a societății, de luptă ți muncă pentru fericirea
poporului, activității unui mare conducător, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Erou pe măsura acestui timp eroic, ctitorul
României contemporane, făuritorul epocii de aur care îi poartă
numele dinspre prezentul nostru plin de lumină către viitorul
comunist al României.
Reporterii și corespondenții „Scinteil"

Produsele realizate de aceste unități satisfac nu numai Im
portante cerințe ale economiei naționale, cl șl diferite »olicitări ale partenerilor străini,
foto: S. Cristian
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Mîndrie pentru înfăptuirile
prezentului, voință fermă pentru
marile realizări viitoare
(Urmare din pag. I)

(I Ia măsurile pentru îndeplinirea
prevederilor de pian pe luna august
și pe Întreg semestrul II 1988 in
industrie și agricultură. Comitetul
Politic Executiv a cerut să se acor
de cea mai mare atenție înfăptuirii
programelor privind mai buna or
ganizare a muncii și modernizarea
proceselor de fabricație, creșterea
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consumurilor de
materii prime șl materiale, sporirea
mai accentuată a productivității și
eficienței economice a întregii acti
vități. Au fost examinate și apro
bate în același spirit de lucru mă
guri privind valorificarea prin re
distribuire, reparare și moderni
zare a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor care sînt In prezent neutili
zate, precum și propunerile privind
dezvoltarea ca orașe agroindustria
le a unor localități din județul
Giurgiu și din alta județe unde
se manifestă rămîneri în urmă in
acest domeniu.
Abordarea unitară, în etrlnsă In
terdependență, a problemelor poli
ticii interne și externe a partidului
și statului nostru, trăsătură defini
torie a activității partidului în pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-lea, și-a găsit o exemplară
ilustrare în analiza consacrată lu
crărilor Consfătuirii Comitetului
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia. care a avut loc în capi
tala Poloniei în zilele de 15—16 iu
lie 1988. Dind cea mai înaltă ex
presie activității desfășurate de
secretarul general al partidului.

președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în cadrul con
sfătuirii șl al intîlnirii conducăto
rilor delegațiilor statelor partici
pante la tratat, s-a relevat cu acest
prilej că schimbul larg de păreri
efectuat în probleme de cea mai
mare Importantă, ca șl documentele
semnate si adoptate. înțelegerile
convenite dau noi perspective în
tăririi colaborării statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia,
atit în domeniul construcției socia
lismului. al înfăptuirii cu succes
a programelor de dezvoltare economico-socială a fiecărei țări, cit
și în lupta pentru dezarmare, secu
ritate și pace.
Pornind de la rezultatele obținu
te în dezvoltarea capacității econo
mice a tării, a industriei, științei
și tehnicii românești, care au creat
condiții pentru intensificarea ac
țiunilor de cooperare economică
internațională a României. Comi
tetul Politic Executiv a examinat
în ședința sa din 23 Iulie un pro
gram special în această direcție.
Sînt preocupări ce se înscriu în
mod firesc în orientările principiala
ale politicii externe de pace si coo
perare a României socialiste. între
inițiativele politicii externe româ
nești pentru crearea unui climat
trainic de cooperare și pace in
lume. In ultimii 23 de ani au de
venit larg cunoscute, bucurîndu-sa
de un ecou pozitiv în rîndul opi
niei publice internaționale, inițiati
vele constructive ale României pe
plan extern, contribuția personală
a tovarășului. Nicolae Ceaușascu in
această direcție, concepția sa pri
vind căile de soluționare a proble

melor vitale ale vieții Internațio
nale contemporane, crearea unui
climat favorabil cooperării, pro
gresului și păcii în lume. Mesajul de
pace al României socialiste trans
mis cu prilejul vizitelor Întreprinsa
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. în numeroase țări ale
lumii poartă amprenta acestor tră
sături definitorii ale politicii ex
terne românești.
împlinirea a 23 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului —
eveniment politic major, cate a
deschis o etapă de mari si profun
de transformări revoluționare in
viata societății noastre, dinamizind
întregul proces al construcției so
cialiste si conferind politicii inter
ne și externe a României caracte
ristici noi. superioare — are pentru
poporul nostru profunde semnifi
cații actuale. în perspectiva trece
rii la o etapă nouă, superioară a
înfăptuirii Programului partidului,
a orientărilor conținute în tezele
pentru plenara Comitetului Central
aflate în această perioadă în dezba
terea comuniștilor, a întregului
popor, acest moment aniversar con
stituie un strălucit prilej de a
afirma încă o dată hotărirea
nestrămutată a întregului nostru
partid, a națiunii noastre so
cialiste. strîns unite în jurul
marelui său conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor
de tară nouă, de a înfăptui exem
plar hotărîrile Congresului al
XHI-lea și ale Conferinței Națio
nale. de a face totul pentru
triumful cauzei socialismului si
comunismului în România, al păcii
in lume.

Sarcinile de plan realizate integral!
(Urmare din pag. I)

losirea sub capacitate a utilajelor dș
execuție, absențele nemotivate de la
program, neutilizarea decît parțială
a „capetelor" de săptămînă sînt in
definitiv expresia unul mod necores
punzător de organizare și conducere
ale activității pe șantiere.
Creșterea susținută a ritmurilor de
lucru este, așadar, condiționată
hotărltor de organizarea exemplară
a muncii pe șantiere. Fiecare con
structor șl montor să știe cu precizie.
In orice moment, ce are de făcut.
Nici una din sarcinile stabilite să nu
fie aminată pentru mai tîrziu, nici o
problemă care apare nu trebuie lăsa
tă în suspensie, lntrucît ziua urmă
toare ridică exigențe și mai mari,
pune probleme noi, necesită eforturi
suplimentare.
Zile și săptămînl prețioase mai pot
dștiga constructorii și montorii prin
promovarea unor metode și tehno
logii moderne de execuție. Adică,
printr-o investiție de inteligență,
care să determine un clștig impor
tant d« timp cu o considerabilă eco
nomie de mijloace tehnice și mate
riale — condiție esențială pentru
creșterea eficienței economice a in
vestițiilor. Dimpotrivă, practica întîlnită pe unele șantiere, și anume
recuperarea intlrzierilor prin concen
trări exagerate de forțe, prin efor
turi suplimentare, depuse în „asalt",
nu duce decît la folosirea necores
punzătoare a forței de muncă, a altor

mijloace, la diminuarea activității
de pe acele șantiere de unde oameni
și utilaje au fost luate și distribuite.
Utilajele tehnologice rămîn pentru
numeroase șantiere de investiții,
printre care amintim pe cele ale în
treprinderii de rulmenți grei din
Ploiești, întreprinderii „Semănătoa
rea" din București, întreprinderii
mecanice navale și de prelucrări la
cald din Drobeta-Turnu Severin,
principala cauză a Intlrzierilor actua
le. După cum am arătat, lipsesc can
tități importante de echipamente
tehnologice de bază, altele au sosit
dezasortate sau in altă ordine decît
cea impusă de tehnologia de montaj,
în sfîrșit, există și utilaje defecte,
care au nevoie de remedieri. Motive
le invocate de furnizori pentru a
justifica restanțele în livrări sînt des
tul de numeroase, dar pot fi lesne
sistematizate. Este vorba, în primul
rînd, de „sincopele" apărute în coo
perarea interuzinală, neajuns impor
tant dacă ținem seama că majorita
tea echipamentelor tehnologice este
realizată prin colaborarea mai mul
tor întreprinderi furnizoare. Slnt întlmpinate, de asemenea, greutăți în
aprovizionarea
tehnico-materială,
mal ales că o serie de unități din in
dustria metalurgică — Combinatul
siderurgic Galați, întreprinderile de
țevi din Roman și „Republica" din
București etc. — slnt și la această
oră datoare cu o bună parte din li
vrările la oare s-au angajat.
Livrarea rapidă a tuturor utilaje-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH. • La Casa tineretului din
Timișoara au Început luni Întrece
rile Campionatului mondial de șah
pentru copii și juniori, ce se desfă
șoară sub genericul „Copiii și pacea".
• în runda a 6-a a turneului
internațional de șah de la Nalenchowe (Polonia), Eugenia Ghindă a
cîștigat la cubaneza Frometa. în
clasament conduce sovietica Irina
Levitina cu 5,5 puncte. Eugenia
Ghindă se află pe locul 4 cu 4 punc
te (1). în turneul masculin, după 8
runde, se menține lider bulgarul Bo
gomil Andonov cu 6,5 puncte. Dan
Bărbulescu, care în runda a 8-a a
pierdut la Hawelko, se află pe lo
cul 5 cu 4 puncte (1).
CAIAC-CANOE. Proba de canoe
simplu 1 000 m, din cadrul compe
tiției internaționale de caiac-canoe
„Regata Brandenburg" a fost ciștigată de J. Schmidt (R.D.G.) cu
timpul de 3’57”88/100, urmat de
Larry Cain (Canada) — 3’58”28/100
și Vasile Condrat (România) —
3’58”49/100. La canoe dublu 1 000 m,
echipajul României (Lehaci, Afanasle) s-a clasat pe locul al treilea
cu 3’40”24/100, victoria revenind echipajului R.D. Germane (Spelly,
H. Neukrodt), în 3’36”84/100.
FOTBAL. • Azi șl mîine, sta
dionul „1 Mai" din Constanța găz
duiește un turneu de fotbal la care
participă echipele : F.C. Union Ber
lin (R.D.G.), Sportul studențesc
București, F.C. Constanța și Selec
ționata de tineret a României. Azi,
de la ora 17, se va desfășura parti
da dintre F.C. Union Berlin și Se
lecționata de tineret a României, iar
Ia ora 19 F.C. Constanța — Sportul
studențesc. Mîine, de la ora 17 se
întîlnesc echipele Învinse și, în con
tinuare, echipele învingătoare din
prima zl. • Turneul internațional

cinema
• In flecara zl mi-e dor de tine :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine :
SCALA (11 03 72)
— 9; 1'1; 13; 15;
17,15; 19.30, FAVORIT (45 31 70) — 9;
1.1; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Să-ți vorbesc despre mine : LIRA
(317171) — 9; 1.1; 13: 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Rezervă la start: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
• Flăcări
pe
comori :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Niște băieți
grozavi :
DOINA
(16 35 38) — 17; 19
• Program de vacanță :
Căpitanul
vasului Pelerin : PACEA (71 30 85) —
9; 11; 13
• Cineva in fata ușii : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor t EXCELSIOR (65 49 45) — 9;

de fotbal desfășurat la Mielee (Po
lonia) a fost cîștigat de echipa lo
cală Stal, care în ultimul meci a în
trecut cu scorul de 3—1 (0—0) for
mația S.C. Bacău.

ATLETISM. • In cadrul campio
natelor de atletism ale R.F. Ger
mania de la Frankfurt pe Main,
Harald Schmid a. cîștigat proba de
400 m garduri, cu performanța de
48”23/100, Iar Dietmar Mogenburg
s-a clasat pe locul întii la săritura
în înălțime, cu 2,25 m. în proba fe
minină de aruncare a greutății vic
toria a revenit Claudiei Losch —
19,84 m. • în ultima zi a concursu
lui de selecție a atleților americani
pentru Jocurile Olimpice, desfășurat
la Indianapolis, Florence GriffithJoyner a cîștigat proba de 200 m,
cu timpul de 21”85/100, iar Mary
Decker-Slaney a trecut prima linia
de sosire în cursa de 1500 m cu
3’58”92/100.
TENIS. Turneul Internațional fe
minin de tenis „Racheta de aur",
disputat la Aix-en-Provence (Fran
ța) a fost cîștigat de austriaca Ju
dith Wiesner, care a învins-o în fi
nală cu 6—1, 6—2 pe vest-germana
Sylvia Hanika.
NATAȚIE. La Potsdam, în cadrul
campionatelor de națație ale R.D.
Germane, Daniela Hunger a termi
nat învingătoare în proba de 200 m
mixt, cu timpul de 2’13”24/100, iar
Anke Moehring a ocupat primul loc
la 800 m liber, în 8’24”69/100.
VOLEI. în penultima zl a tur
neului internațional masculin de vo
lei de la Cannes, reprezentativa Bra
ziliei a învins cu scorul de 3—1
(15—7, 11—15, 15—10, 15—9) forma
ția Franței, iar selecționata Argen
tinei a întrecut cu 3—0 (17—15,16—14,
15—13) echipa Bulgariei.
11,15; 13,3»; 11.41; 18; 20, BUCUREȘTI
(15 SI 54)
—
9; M; 13,15; 15,10;
17,45; 20
• Privighetoarea in oraș : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• șatra: UNION (13 49 04) — 0; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20
• Reexaminarea : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 10

teatre
• Opera Română (13 18 57) ; Recital
de canto (in foaier) — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda
scriitorilor din Clșmigiu) ; București,
oraș al poeziei (spectacol de sunet
șl lumină) — 21
• Teatrul „Nottara"
(59 31 03.
la
Expoflora din parcul
Herăstrău) :
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) :
Ciută, ciocirlie
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70,
Ia sala Majestic) : Cum se cuceresc
femeile — 18,30

lor tehnologice solicitate pe șantiere
condiționează intr-o măsură hotăritoare punerea in funcțiune la ter
men a noilor obiective planificate.
De la această realitate trebuie por
nit și sub prisma acestei necesități
trebuie acționat cu maximă răspun
dere. Furnizorii nu sînt doar simpli
producători de echipamente tehnolo
gice sau de diverse alte materiale.
Ei sînt, înainte de toate, participant!
nemijlociți la procesul de realizare a
investițiilor, cu atribuții și răspun
deri clar precizate prin lege, prin
celelalte reglementări în vigoare. Ca
atare, este absolut necesar ca fiecare
dintre ei să-și concentreze la maxi
mum forțele, să-și programeze mai
bine producția, să dea dovadă de re
ceptivitate sporită față de cererile
constructorilor și montorilor. Nimic
nu este mai important pentru între
prinderile „Vulcan" și de mașini
grele din București, întreprinderea
de utilaj tehnologic din Bistrița,
întreprinderea mecanică de utilaj
tehnologic Moreni și altele decît re
cuperarea grabnică a restanțelor exiștente, livrarea ritmică, la termen
a celorlalte utilaje contractate. Bine
înțeles, în contextul acestei cerințe,
nu poate fi omisă nici un moment
grija permanentă pentru calitatea
ireproșabilă a utilajelor, în scopul
evitării defecțiunilor și remedierilor
ulterioare.
Introducerea disciplinei în livrări
reclamă,
totodată,
îmbunătățirea
hotărîtă a relațiilor pe filiera întreprindere-centrală-minister, asuma
rea cu răspundere, de către fie
care dintre acestea, în spiritul
indicațiilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 29 aprilie, a obligațiilor
și răspunderilor ce li revin. Numai
așa vor putea găsi unitățile furni
zoare de utilaje sprijinul firesc de
care au nevoie din partea propriilor
centrale industriale, numai așa va
putea fi coordonată mai bine activi
tatea de producere și livrare a echi
pamentelor tehnologice pentru ne
voile obiective de investiții.
Realizarea planului de investiții pe
acest an hotărltor al cincinalului cere
eforturi mari, eforturi susținute, dar
în deplină concordanță cu capacita
tea pe care constructorii și montorii,
furnizorii și beneficiarii de investiții
au dovedit-o în atitea rînduri. Fie
care zi trebuie prețuită și folosită cu
maximum de randament. Cerință le
gată de o exigentă condiție : ca toți
cei angajați în procesul de realizare
a investițiilor să acționeze, zi de zi,
cu răspundere și spirit de solicitu
dine, într-un climat de conlucrare
permanentă și rodnică, pentru solu
ționarea operativă a problemelor cu
care sînt confruntați și îndeplinirea
ritmică a sarcinilor ce le revin.

Cristian ANTONESCU

Cronica zilei
Tovarășul Stefan Andrei, viceprlmmlnlstru al guvernului, s-a întîlnlt,
luni, cu Antoine Joubrane, ministrul
Industriei al Republicii Arabe Sirie
ne, care se află intr-o vizită în țara
noastră la invitația Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. în
timpul întrevederii au fost abordate
probleme privind dezvoltarea coope
rării economice româno-siriene, po
sibilitățile lărgirii schimburilor co
merciale.
★
Cu prilejul Zilei insurecției na
ționale cubaneze, luni a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în cadrul căreia au fost prezen
tate aspecte ele dezvoltării economico-sociale din această țară.
Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.
Au fost prezenți membri a! Am
basadei Republicii Cuba la Bucu
rești.
Cu același prilej s-a vizionat o
expoziție de afișe documentare din
Cuba.

Ziua insurecției naționale
q

Republicii Cuba
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-seeretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat' și Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a Zilei insu
recției naționale eubaneze, ne face o deosebită plăcere
să vă transmitem din partea Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat al
Republicii Socialiste România, a guvernului și poporului
român, cit și din partea noastră, un salut frățesc, îm
preună cu cele mai călduroase felicitări, dumneavoastră,
Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba,
Consiliului de Stat al Republicii Cuba, Consiliului de Mi
niștri și poporului cubanez prieten.
Insurecția de la 26 iulie 1953 a deschis poporului cu-

î

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 26 iulie, ora 20 — 2» iulie,
ora 20. In țară :
După o răcire de
scurtă durată, vremea se va încălzi
din nou. Cerul va fi variabil, cu înnorărl mal accentuate în prima parte
a intervalului în estul șl sud-estul tă
rii, unde, pe alocuri, vor cădea ploi
care vor avea și caracter de averse.
In rest, averse izolate. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat, cu unele Inten
sificări în estul țării din sector nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, in general, între 12 șl 22 gra
de, iar cele maxime, între 24 și 34
?rade, pe alocuri mal ridicate in sud.
n București : După o răcire de scurtă
durată, vremea se va încălzi din nou.
Cerul va fi variabil. Condiții de aver
se de ploaie la începutul intervalului.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor oscila în
tre 18 șl 21 grade, iar cele maxima în
tre 30 șl 34 grade.

Cursă directA TAROM
Constanța—Bala Mare
în perioada 26 iulie—31 august a.e.,
Compania de transporturi aeriene
TAROM a deschis o nouă cursă direc
tă pa ruta Constanța—Baia Mare.
Cursa, bisăptămînală, RO 175/176,
parcurge distanța in mai puțin de o
oră și jumătate și decolează de pe
aeroportul „Mihâlî Kogălniceănu" —
Constanța, marțea și joia, la ora
16,40, iar de la Baia Mare în ace
leași zile, la ora 18,40.
(Agerpres)

Casa de Economii
și Consemnațiuni
informeazâ
Depunătorii care economisesc pe
unele instrumente de economisire
la care dobînda sau o parte din
aceasta se acordă sub formă de
ciștiguri, sînt informați de Casa
de Economii și Consemnațiuni că
tragerile la sorți pentru trimestrul
II 1988, precum și tragerea la sorți
a obligațiunilor C.E.C. pentru luna
in curs vor avea loc astfel :
— joi 28 iulie, ora 16, în sala din
str. Zalomit nr. 6 din Capitală,
tragerea la sorți pentru acordarea
cîștigurilor în numerar la librete
le de economii cu dobîndă șl ciș
tiguri emise de unitățile C.E..C din
municipiul București care in tot
cursul trimestrului au avut un sold
de 5 000 de lei, precum și tragerile
la sorți ale libretelor de economii
pentru construirea de locuințe, cu
ciștiguri în materiale de construc
ție, și libretelor de economii pen
tru turism ;
— sîmbătă 30 iulie, ora 11, în sala
din str. Zalomit nr. 6 din Capita
lă, tragerea la sorți pentru acor
darea ciștigurilor in numerar la
libretele de economii cu dobîndă și
ciștiguri emise de unitățile C.E.C.
din țară care in tot cursul trimes
trului au avut un sold de 5 000 de
lei, precum și tragerea la sorți a
obligațiunilor C.E.C. pentru luna
iulie 1988.
Casa de Economii și Consemna
țiuni invită pe cei interesați să
ia' parte la lucrările de efectuare a
tragerilor Ia sorți.

CONSTANTIN DASCALESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a Zilei insurecției naționale cu
baneze, președintele Marii Adunări
Naționale, Nicolae Giosan, și mi-

Havana începutului d« vară 1988
ne-a întîmpinat cu o revărsare
de lumină și o vreme caniculară,
cu o vegetație luxuriantă, de un
pitoresc aparte. Pe măsură ce ne
apropiem de centrul orașului, stră
zile și bulevardele devin tot mai
largi și mai animate, deși ne aflăm
la ceas de amiază toridă. O dată
cu apropierea serii, cind briza
mării adie peste Havana, piețele șl'
străzile, parcurile și grădinile sale,
unice în felul lor. devin parcă tot
atitea scene ale unui grandios
spectacol, la care iau parte toți cei
peste două milioane de locuitori ai
orașului. De pe terasa hotelului
„Habana Libre" — un edificiu
superb, cu 27 de etaje — le urmă
rim mersul legănat, unduitor,
parcă stîfnit. de o melodie interi
oară, numai de ei știută. Dar,
oricît de captivantă ar fi panorama
care se înfățișează privirii, nu poți
eunoaște un oraș dacă nu-1 străbați
la pas, ceea ce și facem, spre
bucuria lui Josâ Mario, care a lu
crat și a urmat un curs de specia
lizare de cîțiva ani la marea între
prindere bucureșteană „23 August".
Cum toate drumurile duc spre El
Malecdn, bulevardul străjuit, pe o
latură, de edificii monumentale,
iar pe cealaltă se însoțește cu
țărmul oceanului, ne îndreptăm și
noi pașii spre acest faimos loc de
promenadă al marinarilor, pescari
lor ’ Și Ihdfagostjților, al tuturor
celor care vor să cuprindă cu pri
virea necuprinsul apelor de o im
presionantă limpezime. Ca si pri
virile cubanezilor din jur. exube
ranți și ospitalieri.
în zilele urfnătoare aveam »ă-l
cunoaștem mai îndeaproape la
locurile lor de muncă și Învățătu
ră, străbătind în lung și în lat
Havana. Mal bine-zis, cele două
Havane — una veche, cealaltă mo
dernă. în Piața Revoluției se
înalță Impresionantul obelisc de
peste o sută de metri, înălțat în
memoria eroului național Jose
Marti, ilustru literat, om politic și
militant revoluționar, căzut la sfîrșitul secolului trecut în lupta pen
tru libertatea și independența
Cubei. Numele lui Jose Marți,
rostit cu venerație. îl poartă astăzi
numeroase străzi. instituții, scoli.
Dar. mai presus de toate. îl poartă
în inimile lor cubanezii. Ideile
pentru care Jose Marti a luptat și
s-a jertfit aveau să izbîndească și
să rodească în anii revoluției si
construcției socialiste. Ani pre
fațați de o pagină memorabilă
în multiseculara si zbuciumata
istorie a poporului cubanez, pa
gină de epopee, scrisă cu foc șl
singe de un grup de tineri patrioți
revoluționari, in frunte cu Fidel
Castro, cind au pornit să ia cu
asalt, la 26 iulie 1953, cazarma
Moncada, simbol la opresiunii re
gimului dictatorial din acea vreme.
Pagină de eroism, care a semnat,
de fapt, actul de naștere al revo
luției cubaneze, victorioasă șase
ani mai tîrziu, Cuba devenind
prima țară socialistă de pe conti
nentul american.
Din Piața Revoluției pornesc
principalele bulevarde ale Havanei,

die welt : „După mai bine de 70 de ani,

Otto von Habsburg vizitează Ungaria4

Budapesta și Republica Populară
Ungară trăiesc cea mai mare senza
ție. chiar dacă aceasta nu este „ofi
cială" : deputatul in Parlamentul
vest-european, Otto von Habsburg,
„arhiduce de Austria" (titlul a fost
desființat oficial in 1918). fiul ulti
mului împărat al Austriei Si rege al
Ungariei, a pășit în aceste zile, după
mai bine de șapte decenii, pe Pămintul tării al cărei rege urma să
fie, in cazul în care evenimente
le din perioada 1918—1921 ar fi ur
mat un alt curs.
în continuare, autorul articolului
precizează :
în contradicție cu regimul amira
lului Horthy, care i-a interzis Iul
Otto venirea in țară, actualul regim
nu i-a făcut nici un fel de greutăți :
Împreună cu soția sa. arhiducesa
Regina, șl fiica sa. Walburga, Otto

von Habsburg a venit In Ungaria la
volanul propriei sale mașini, pentru
a face o vizită de cinci zile prin
țară. Peste tot a fost salutat cu sim
patie de turiști — și mai ales de
unguri, care iși priveau „pretenden
tul la tron" cu un amestec de cu
riozitate, simpatie si respect. Un tînăr ungur î-a spus : „Pentru mine
reprezentat! istoria ungară".
Ce mai relatează ziaristul de la
„Die Welt" despre vizita in Ungaria
a lui Otto von Habsburg 7
O atenție aparte este acordată
momentului vizitării de către „ar
hiduce" a Muzeului Național : în
fața coroanei Sfintului Ștefan, emo
ționat. el a privit acea coroană pe
care a purtat-o ultimul monarh, ta
tăl său, Împăratul KarI, în 1916, cînd
a fost încoronat rege al Ungariei.
El a văzut coroana, sceptrul șl sabia

nistrul afacerilor externe, loan Totu,
au adresat omologilor lor din Repu
blica Cuba telegrame de felicitare. Cu
același prilej, organizații de masă și

obștești, instituții centrale din țara
noastră au adresat telegrame de fe
licitare organizațiilor și instituțiilor
similare din Cuba.

Ritmurile devenirii socialiste

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ’

In urmâ cu citeva zile, cotidianul vert-german „Die Welt
*
o publicat
un articol intitulat „După mai bine de 70 de ani, Otto von Habsburg
vizitează Ungaria
*.
Din cuprinsul »âu, cititorii luau cunoștință de vizita
recentă in Ungaria a cetățeanului vest-german Otto de Habsburg. Au
torul articolului, Carl Gustav Strohm, urmărindu-și îndeaproape eroul de
reporta], înainte de a relata despre ce face șl ce gindește, îl prezintă
cititorilor, subliniind următoarele i

NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
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HAVANA
banez calea care a dus la eliberarea șa socială șl națio
nală. Poporul român se bucură sincer de succesele obți
nute de poporul cubanez, sub conducerea Partidului Co
munist din Cuba, in construirea noii societății, și li urează
mari și Însemnate realizări în Înfăptuirea hotărlrilor
Congresului al III-lea al partidului.
Dorim să reafirmăm și cu acest prilej încrederea că
raporturile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre
partidele, țările si popoarele noastre sa vor întări in
continuare, spre binele popoarelor român și cubanez, al
cauzei socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.

pentru ultima dată acum 72 de ani,
cind era in virstă de 4 ani.
Mal departe, ziarul relatează :
„Este oars adevărat
se Întreba
un vizitator al muzeului in clipa in
ears l-a văsuț pe Otto von Habsburg.
Un lucrător din muzeu a făcut o
plecăciune adincă și i-a sărutat mi
na arhiducesei. Apoi au urmat auto
grafele. Chiar și reportera televi
ziunii ungare, care intervieva vizita
torii, a solicitat un autograf. Iar
oaspetele a semnat, conform uzanței
limbii maghiare : „Habsburg Otto".
Aflăm din articol că Otto von
Habsburg le-a vorbit însoțitorilor
săi despre „Teologia coroanei Sfin
tului Ștefan" și despre importanta
sa, ca simbol al statului ungar, pre
cum si despre faptul că tatăl său nu
a renunțat niciodată la tronul Unga
riei. căci „un rege încoronat nu
poate să abdice". Apreciind însă că
„problema nu mai este actuală"
pentru el, Otto von Habsburg ține
să atragă atenția că „în prezent tre
buie să ne ocupăm de situația con
cretă a Ungariei, și nu de probleme
care nu au legătură cu această si
tuație". După cum a afirmat, a fost
Impresionat mai ales de „raportul
netulburat pe care 11 au ungurii cu

artere Încărcate de Istorie, care îți
poartă pașii spre Universitate, una
din cele mai vechi din America
Latină, sau spre magistrala La
Rampa, cu numeroasele ei teatre,
cinematografe, cluburi și alte așe
zăminte ale spiritualității capitalei,
ale țării. Din loc în loc, pe toate
străzile din Havana veche se înalță
schele. Deși construite în secole,
stiluri și cu destinații diferite
(bănci, hoteluri, agenții comerciale,
instituții, castele și vile de locuit),
vechile clădiri ale Havanei se con
stituie într-un veritabil muzeu, cu
o arhitectonică armonioasă și
originală. Cu sprijinul statului și
eu contribuția în muncă a oameni
lor, cei mai buni arhitecți, proiec
tant! și constructori au Început o
vastă șl migăloasă lucrare de res
taurare, pentru a reda clădirilor a
doua tinerețe.
în momentul de față Insă, ade
vărata tinerețe a Havanei poartă
numele noilor sale cartiere Înălțate
din temelii în anii construcției so
cialiste. Neîndoios că, după ce am

Însemnări de călătorie
străbătut citeva din ele, gazdele
ne-au rezervat surpriza de a ne
duce la Alamar, primul și cel mai
mare cartier al Havanei construit
după triumful revoluției. Este un
adevărat „oraș in oraș", cu peste
100 000 de locuitori și cu toate do
tările social-culturale și edilitare
moderne. Ni se spune că la înălța
rea pe verticală a noului cartieroraș Alamar, pe locul unui fost să
tuc cu case sărăcăcioase, dar și cu
vile luxoase ale celor avuți, au con
tribuit decisiv brigăzi de voluntari,
Alamar devenind o veritabilă școa
lă a constructorilor. Mulți dintre el
au pornit apoi pe șantierele noilor
cartiere și ansambluri de locuințe
din Santiago de Cuba, Villa Clara,
Pihar del Rio, Cienfuegos, Mafanzas, Guantanamo și din celelalte
provincii ale Cubei, din orașele și
așezările sale rurale, cu tot atitea
nume cantabile. Din cele aproa
pe 2,5 milioane de locuințe exis
tente In tară, jumătate sînt noi.
Cu alte cuvinte. în mai puțin
de trei decenii, în Cuba s-au con
struit tot atitea locuințe cît în
aproape cinci sute de ani de cînd
a descoperit-o Cristofor Columb.
O asemenea amploare a con
strucției de locuințe, al căror număr
a sporit in 1987 cu 37 000 și cărora
li se vor adăuga in acest an alte
aproape 50 000 — efort absolut ne
cesar, datorită grelei moșteniri din
trecut — nu ar fi fost posibilă fără
o dezvoltare accentuată a forțelor
de producție, care să valorifice,
superior și eficient, resursele ma
teriale și umane. Iată de ce, în
strategia hotărlrilor Congresului al
III-lea al Partidului Comunist din
Cuba pentru cincinalul 1986—1990
și în perspectivă pînă în anul 2000
s-a stabilit ca obiectiv fundamen
tal accelerarea procesului de in
dustrializare a țării. Au fost adop
tate programe speciale de creștere

propria lor Istorie", mărturisind ei
o asemenea conștiință a istoriei a
intilnit-o Ia puține popoare.
Ziarul vest-german nu ține să ne
facă cunoscute rațiunile pentru care
s-a decis să relateze despre acest su
biect. El nu lasă însă dubii in ceea
ce privește motivele care au deter
minat pe desuetul personaj să plece
în pelerinaj la locul ce adăpostește
coroana Sfintului Ștefan. Dincolo de
amănuntele risipite în articol referi
toare Ia „curiozitatea, simpatia și
respectul localnicilor" față de „re
prezentantul istoriei ungare", autorul
articolului spune fără ocolișuri des
pre ce este vorba. „Ungurii — remar
că cu involuntar umor ziaristul de la
„Die Welt" — și-au găsit un purtător
de cuvint în persoana Iul Otto von
Habsburg atunci cind este vorba de
problema Transilvaniei". Și, într-adevăr, în declarațiile și Interviurile acordate presei in timpul vizitei în
Ungaria, Otto von Habsburg se arată
foarte „preocupat" de soarta Transil
vaniei, a locuitorilor săi. Aflăm acest
lucru și din interviul pe care fostul
„arhiduce" îl dă ziarului „Magyar
Nemzet" din Budapesta, care in
timpul*
* vizitei i-a aținut calea cu
întrebări pentru a-i da prilejul să
facă declarații pe măsură. Aflăm din
interviul publicat cu generozitate de
ziarul ungar că Otto de Habsburg,
coboritor din vajnicii Habsburgi,
obișnuiți cindva să privească harta
Europei în întregul ei ca pe un obiect
de inventar de familie, este frămîntat acum de soarta Transilvaniei și
dispus „să se bată" pentru dreptu
rile el.(!?l).
Nu este lipsit de semnificație nici
răspunsul pe oare Otto von Habsburg

intr-un ritm mai alert a producției
de mașini și utilaje, de electronică
și electrotehnică, autobuze și va
goane, de petrol și energie electri
că, aparate de radio și televizoare,
materiale de construcții și teh
nică de calcul. Toate acestea
au nevoie de un număr sporit de
muncitori și specialiști cu înaltă
calificare. Cum răspunde învățămîntul acestei cerințe ? La această
întrebare ne-a dat un răspuns cu
prinzător ministrul educației, Josă
R. Fernandez, care ne-a spus :
— Ca să vă dați seama de sta
diul în care se află acum învățămîntul din Cuba, trebuie mai întîi
să vă spun că în anul revoluției
noastre aveam teribil de mulți
analfabețl. Am depus eforturi
uriașe pentru a lichida analfabe
tismul și apoi pentru a construi
multe, foarte multe școli, ateliere
și laboratoare ca să-i putem cu
prinde pe toți copiii. Nu spun
vorbe mart, subliniind că revoluția
a oferit tuturor capiilor de vîrstă
școlară, tinerilor și adulților șansa,
marea șansă de a învăța, de a-și
însuși o meserie, de a se pregăti
pentru muncă și viață. Astăzi nu
mai avem nici cea mai mică așe
zare fără cel puțin o unitate de
învățămînt. în afară de școlile
elementare, am extins an de an
învățămlntul secundar, profesional
și tehnic, iar iriStitutefe de‘învăță
mînt superior și-au sporit numărul
de la 3 la 47. Așa cum spunea
marele nostru erou națipnaj Jos 6
Marți; lumea noiiă are nevbie de
o școală nouă. Cu toate că a fost
un mare poet, Marti susținea cu
tărie că in Învățămînt trebuie să
predomine spiritul științific. în
tregul nostru proces înstructiv-educativ urmărește o legătură tot mal
strînsă qu viața, cu practica de zi
cu zi a construcției socialiste.
Acordăm o mare atenție pregătirii
cadrelor didactice, dar in egală
măsură și familiei, rolului ei în
educarea șl formarea copiilor, pen
tru că nimeni și niciodată nu poate
înlocui înrîurirea benefică pe care
mama și tata o au asupra copilului
în educarea și formarea lui. Ne
mîndrim că avem un tineret mi
nunat. El s-a născut, crește, se
formează și muncește în acești ani,
anii cei mai frumoși și mai
generoși din întreaga noastră isto
rie. Dacă șansa tineretului nostru
a fost triumful revoluției, șansa
amplificării in viitor, a împlinirilor
noastre socialiste este tineretul, iar
pentru pregătirea și formarea lui
nici un efort nu este prea mare.
Din cifrele șl datele pe care ni
le-a prezentat ministrul educației
am reținut, totodată, că în Cuba
de astăzi, la mai puțin de patru
locuitori unul este elev sau stu
dent. Și apare cît se poate de
semnificativ faptul că fosta cazar
mă Moncada — asaltată cu 35 de
ani în urmă de un grup de patrioți
revoluționari, acțiune care a
aprins scînteia speranței în victo
ria revoluției — a fost transforma
tă într-un lăcaș de școală, de lu
mină și civilizație socialistă.

Petre POPA

tine să-l dea ziaristului de la „Ma
gyar Nemzet" la întrebarea acestuia
„De ce ați vizitat mai întîi orașul
Szombathely 7“ „Pentru că — răspun
de el cu nonșalanță — in manualul
de istorie scrie că tatăl meu (adică
ultimul Împărat al Austriei și rege
al Ungariei — n.n.) a locuit alei în
timpul incercării sale de a realiza
restaurația".
Restaurația I ? I
Se pune, pe bună dreptate, Între
barea i Ce se ascunde In spatele acestor „declarații
*
? Ce se ascunde
în spatele interesului cu care este
urmărit atit de insistent un astfel de
personaj căruia pînă și Horthy a re
fuzat sâ-i deschidă porțile ? Ce urmă
resc cei care țîn să-i readucă în ac
tualitate, pe el ți pe toți ai lui,
de a-i face publice emoțiile stîrnits
de „coroana, sceptrul și sabia
*
de
care se despărțea, sub loviturile im
placabile ale luptei popoarelor, în
urmă cu șapte decenii ?
Ambițiile stranii ale Iul Otto de
Habsburg de a căuta cu orice preț
un alt loc în memoria istoriei decit
cel pe care îl merită nu pot decît
să provoace zîmbete, să sfîrnească
milă. Rămine însă de neînțeles, și
este regretabil, că se mai găsesc
astăzi oameni care, fascinați de pe
rorațiile unei fantome, se lasă ade
meniți în speranța recrutării de
„avocați" — cum ii numește „Dio
Welt” — pentru cauze de mult pier
dute, de ideea „restaurării" unui
trecut definitiv condamnat de is
torie.

Activității tovarășului Nicolae Ceausescu la consfătuirea Congresul Partidului Comunist din Ecuador
și la intilnirea de la Varșovia - cea mai înaltă
apreciere a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.B.

ZIUA

In interesul cauzei păcii, dezarmării,
securității în Europa și în întreaga lum
Pe bună dreptate, perioada deschi
să de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a fost apre
ciată. la gedlnta Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. care a
marcat Împlinirea a 23 de ani de la
acest istoric eveniment, ca perioada
unor mărețe izbinzi în dezvoltarea
multilaterală a patriei noastre socia
liste. a unor contribuții de excep
țională Însemnătate aduse de Româ
nia. de secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceausescu, la afir
marea unor relații noi. de prietenie
Si colaborare. pe bază de deplină
egalitate si avantaj reciproc, intre
toate statele lumii, la promovarea
cauzei dezarmării, în .primul rînd a
dezarmării nucleare, la realizarea
unei lumi mai bune si mal drepte,
a progresului, securității și păcii. Cu
deplină Îndreptățire, într-o apreciere
sintetică asupra acestor contribuții,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
sublinia. In cuvîntarea rostită la șe
dința Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. : „Putem să afirmăm
cu mîndrie că in cei 23 de ani ne-am
făcut datoria ca țară socialistă, ca
un detașament activ al forțelor care
se pronunță pentru o lume mai
dreaptă și mai bună — o lume a
dreptății, egalității, a bunăstării, in
dependenței și libertății fiecărei na
țiuni".
Exprimlnd sentimentele Întregii
noastre națiuni socialiste. Comitetul
Politic Executiv a adus un profund
omagiu conducătorului partidului si
statului pentru neobosita sa activi
tate revoluționară pusă in slujba ce
lor mai Înalte idealuri de prosperi
tate. libertate, independentă si pact
«le poporului român.
O nouă expresie a acestei vaste
activități a prilejuit analiza de către
Comitetul Politic Executiv a infor
mării prezentate In legătură cu lu
crările Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia,
care a avut loc recent. Astfel. Comi
tetul Politic Executiv a dat cea mal
înaltă apreciere activității desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
In cadrul consfătuirii și al întâlni
rii conducătorilor delegațiilor parti
cipante, modului În care a înfățișat
poziția României socialiste în proble
mele discutate, în deplină concor
danță cu hotărfrile Congresului al
XlII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, cu aspirațiile supreme de
pace și progres, de largă colaborare
internațională ale poporului român.
Urmărită cu deosebit interes da
opinia publică din tara noastră, ală
turi de opinia publică din celelalte
țări, consfătuirea de la Varșovia s-a
Încheiat, asa cum este cunoscut, prin
adoptarea unui șir de documente —
care au fost aprobate de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Pe
bună dreptate se poate aprecia că.
prin conținutul lor. prin propunerile
formulate, ele dau încă o dată ex
presie spiritului de răspundere al
statelor socialiste fată de soarta
păcii, hotărîrii lor de a acționa. îm
preună cu celelalte state si popoare,
pentru îndepărtarea primejdiei de
război, pentru crearea condițiilor
menite a garanta dezvoltarea pașni
că a propriilor popoare, a tuturor
popoarelor lumii. Pentru între
gul nostru popor este un mo
tiv de satisfacție că In docu
mentele consfătuirii, în înțelegerile
convenite se regăsesc idei, cerințe,
măsuri în sprijinul cărora România
s-a pronunțat si a militat statornic,
în Întreaga perioadă de la Congresul
al IX-lea. corespunzător aspirațiilor
și Intereselor vitale ale națiunii
noastre, ale tuturor națiunilor.
Referlndu-se la rezultatele con
sfătuirii, în toastul rostit la Varșovia,
în numele delegațiilor participante,
cu prilejul dineului oficial, tova
rășul Nicolae Ceaușescu declara :
„In analizarea situației internaționa
le actuale am pornit de Ia necesi
tatea unei noi gindiri și unei noi abordări a problemelor păcii și războ
iului, a tuturor problemelor, deosebit
de complexe, ce confruntă epoca
noastră. Se poate spune că hotăririle adoptate dau noi perspective în
tăririi colaborării noastre atit in do
meniul construcției noii orinduiri, al
Înfăptuirii cu succes a programelor

rI

de dezvoltare socialistă, cit șl In
lupta pentru dezarmare, securitate și
pace in Europa și in lume".
Este o apreciere pe deplin justifi
cată de modul în care au decurs lu
crările consfătuirii, de înțelegerile la
care s-a ajuns. Definind momentul
politic actual, Comunicatul adoptat
arată, pe bună dreptate, că, în ciuda
anumitor tendințe favorabile, în via
ța internațională nu s-a produs încă
acea cotitură radicală spre mai bine
așteptată de popoare, situația se
menține gravă și contradictorie, acu
mulările de arme nucleare și alte
tipuri de arme continuă, pericolul
distrugerii omenirii, a însăși vieții
pe planeta noastră nu a fost înlă
turat
Tocmai în lumina acestei realități,
pornind de la aprecierea că problema
fundamentală a contemporaneității o
constituie preintimpinarca războiului,
oprirea cursei înarmărilor și trecerea
hotărită la dezarmare, in primul rind
nucleară, Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a subliniat im
portanta măsurilor și propunerilor
făcute de statele participante la
Tratatul de la Varșovia.
Animate de dorința ca această
problemă să-și găsească o soluțio
nare conformă cu interesele întregii
omenjri, participant^ la consfătuire
eu adresat din nou statelor membre
ale N.A.T.O., țărilor care iau parte
la Conferința pentru securitate și
cooperare în Europa, întregii comu
nități internaționale chemarea de a
se intensifica eforturile pentru în
cheierea cît mai curînd posibil a unor
înțelegeri privind reducerea arma
mentelor și forțelor armate, întărirea
securității și a stabilității generale,
în acest scap, au fost formu
late un șir de propuneri con
crete și s-au evidențiat obiective
prioritare, cum ar fi încheierea tra
tatului privind reducerea cu 50 la
sută a armelor strategice ofensive
ale U.R.S.S. și S.U.A., în condițiile
respectării stricte a prevederilor tra
tatului cu privire la apărarea antirachetă, în forma' în care a fost sem
nat în 1972 și nerenunțării la el in
decursul unui termen convenit ; in
terzicerea totală și completă a expe
riențelor nucleare și, ca un prim pas,
convenirea măsurilor necesare de
control pentru ratificarea cît mai
grabnică a acordurilor sovieto-americane din 1974 și 1976 privind limi
tarea puterii și a numărului expe
riențelor nucleare efectuate de cele
două țări ; încheierea convenției
privind interzicerea completă a ar
mei chimice șl distrugerea stocurilor
existente ; reducerea forțelor armate
și armamentelor convenționale din
Europa și, in mod corespunzător, a
cheltuielilor militare ; folosirea in
scopul dezvoltării economico-șociale a
sumelor eliberate prin înfăptuirea
acestor măsuri — toate la un loc al
cătuind un program realist de ac
țiune, a cărui transpunere în prac
tică ar avea o însemnătate hotăritoare pentru consolidarea efectivă a
păcii mondiale.
Pornind de la recunoașterea rea
lităților continentului european, unde
se află cea mai puternică acumulare
de arsenale militare, consfătuirea a
adoptat ca un document distinct,
semnat de șefii delegațiilor, „Decla
rația statelor participante Ia Trata
tul de la Varșovia cu privire la ne
gocierile pentru reducerea forțelor
armate și armamentelor convențio
nale in Europa". Se preconizează un
șir de măsuri — eșalonate de-a lun
gul mai multor etape și însoțite de
un control eficient —, începînd cu
lichidarea reciprocă, pe baza unui
schimb de date inițiale, a asimetriilor și dezechilibrelor existente atît
pe plan general european, cit și în
diferite regiuni ale continentului în
ce privește diferitele, tipuri de arme
și categorii de forte armate ale ce
lor două alianțe, urmînd a se trece
apoi la reduceri substanțiale ale po
tențialelor militare, astfel incît, în fi
nal, forțele armate ale ambelor ali
anțe să aibă un caracter strict defen
siv, să fie înlăturată primejdia lansă
rii unui atac prin surprindere, ceea
ce ar corespunde intereselor primor
diale ale tuturor statelor și popoare
lor europene, ar întări securitatea
Întregului continent.

ILE DE PRESA

e scurt
In

capitala mozambicului

ș-au încheiat lucrările celei de-a
doua Conferințe Naționale a Parti
dului FRELIMO. Potrivit agenției
A.D.N., în centrul dezbaterilor s-au
aflat probleme privind rolul con
ducător al partidului in stat și în
societate, stilul și metodele muncii
de partid și educația ideologică a
membrilor FRELIMO. De aseme
nea. au mai fost analizate aspec
te ale dezvoltării democrației, ale
luptei Împotriva bandelor contra
revoluționare, ale asigurării unită
ții naționale și ale evoluției eco
nomice și in alte domenii a Mo
zambicului. Cei 391 de delegați au
adoptat tezele pentru cel de-al
V-lea Congres al
Partidului
FRELIMO.

VIZITA. La invitația ministrului
afacerilor externe al R.P.S. Alba
nia, Reis Malile, ministrul de ex
terne al Republicii Turcia. Mesul
Yilmaz, va întreprinde o vizită ofi
cială la Tirana, în perioada 1—4
august, transmite agenția A.T.A.
Vor fi examinate, cu acest prilej,
modalitățile de extindere a tradi
ționalelor relații de prietenie din
tre cele două țări, precum și unele
aspecte ale situației internaționale
actuale, de interes reciproc.
PLENARĂ. La Nicosia a avut loc
o plenară a C.C. al Partidului Pro

gresist al Oamenilor Muncii din
Cipru (A.K.E.L.), oare a examinat
probleme legate de evoluția situa
ției interne și internaționale. Ple
nara a salutat reluarea dialogului
intercomunitar cipriot, apreciindu-1
un pas extrem de important pe ca
lea soluționării problemei Cipru
lui. In același timp, s-a relevat că
numai o conferință internațională
este în măsură să soluționeze toate
aspectele acestei probleme.

CONTROL. Un grup de inspec
tori americani, care a sosit, la 22
iulie, în R.D. Germană, în baza
Tratatului sovieto-american pri
vind lichidarea rachetelor nucleare
cu rază medie și mai scurtă de
acțiune, și-a încheiat activitatea de
control la bazele de rachete so
vietice.
RESPINGERE. Convenția Fron
tului de Eliberare Națională Kanak
Socialist (F.L.N.K.S. — mișcarea
autonomistă din Noua Caledonie)
a respins acordul de compromis,
semnat la 26 iunie, la Paris, între
conducătorii F.L.N.K.S. și ai Adu
nării pentru Caledonia Republica
nă (R.P.C.R. — care se opune in
dependenței acestui teritoriu fran
cez de peste mări). Delegații la
convenție au apreciat că acordul
„nu conține garanții sigure pentru
populația kanak și necesită modi

Paralel cu negocierile în acest
sens, propuse a începe încă în cursul
anului 1988, statele participante se
pronunță pentru inițierea într-un
viitor apropiat a unor negocieri se
parate vizind reducerea și ulterior
lichidarea armelor nucleare tactice,
inclusiv componentele nucleare ale
mijloacelor de luptă cu dublă între
buințare — măsuri ce se impun în
mod deosebit mai ales în împrejură
rile cînd în cercurile alianței atlan
tice se manifestă preocupări și in
tenții de a se „compensa" prin mo
dernizarea acestor mijloace retrage
rea rachetelor cu rază medie și mai
scurtă de acțiune.
Primejduind grav pacea lumii, În
săși existenta popoarelor, cursa înar
mărilor constituie, în același timp,
una din sursele cele mai nocive de
deteriorare a mediului înconjurător,
are consecințe din cele mai serioase
asupra echilibrului ecologic na
tural. în temeiul unor aseme
nea considerente, consfătuirea a
avansat, — prin documentul „Con
secințele cursei înarmărilor asupra
mediului înconjurător și alte as
pecte ale securității ecologice" —
un șir de propuneri concrete în ve
derea adoptării unor principii și
norme obligatorii pentru toate sta
tele, care să asigure protecția natu
rii, condițiile unei vieți sănătoase,
în deplină securitate pe Pămînt.
în cursul consfătuirii au fost abor
date și alte aspecte ale actualității
internaționale, cum ar fi necesitatea
reglementării pe oale politică a
conflictelor și focarelor de încordare,
înfăptuirii drepturilor omului în
complexitatea și interdependența
lor, respectării stricte a principiilor
noi de relații între state.
Cît privește situația economiei
mondiale — în continuă înrăutățire,
cel mai greu afectate fiind statele
în curs de dezvoltare — consfătuirea
a pus în evidență cerința inten
sificării eforturilor pentru depășirea
acestei situații, pentru lichidarea
subdezvoltării șl instaurarea noii
ordini economice mondiale, înteme
iată pe relații de deplină egalitate și
echitate.
Desigur, ansamblul problemelor
abordate prezintă o complexitate
deosebită și ele nu pot fi soluțio
nate doar de cîteva state. în lumina
acestei realități, subliniată stăruitor
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
impune în mod necesar participarea
egală în drepturi a tuturor țărilor,
indiferent de mărime sau orînduire
socială, aceasta reprezentînd cheză
șia elaborării șl adoptării unor solu
ții viabile.
în acest spirit, se poate aprecia,
așa cum arăta secretarul general al
partidului nostru, în toastul rostit la
Varșovia, că dezbaterile și înțelege
rile la care s-a ajuns vor răspunde
pe deplin cerințelor și așteptărilor
popoarelor din țările participante la
consfătuire, ale forțelor progresului
și păcii de pretutindeni.
Relevind însemnătatea consfătuirii,
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a. subliniat că, prin rezulta
tele sale, aceasta a pus cu putere în
evidență hotărîrea partidelor și sta
telor participante de a face totul
pentru a se trece în mod ferm la
dezarmare, in primul rînd nucleară,
pentru promovarea înțelegerii și co
laborării între națiuni, pentru unirea
tuturor forțelor în lupta pntru fău
rirea unei lumi fără arme și războaie.
Hotărîrea ca următoarea consfătuire
a Comitetului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratatul
de la Varșovia să aibă loc la
București constituie un motiv în
plus pentru ca poporul român, parti
dul și statul nostru să-și reafirme
voința de a acționa ferm, alături de
celelalte state socialiste, de toate
statele și popoarele, pentru înfăp
tuirea acestor măsuri și obiective,
astfel ca Europa și întreaga lume să
fie ferite de primejdia unui nou
război, ca marile probleme ale
contemporaneității- să-și afle rezol
vări constructive, iar omenirea să
pășească, o dată cu zorile noului
mileniu, într-o lume a păcii, înțe
legerii și conlucrării, a dezvoltării
libere și prospere a tuturor națiuni
lor.

Romulus CĂPLESCU

ficări profunde, în special în ceea
ce privește definirea unor măsuri
concrete de decolonizare".
ALEGERI. Potrivit rezultatelor
oficiale definitive ale alegerilor
parlamentare desfășurate, dumini
că. în Thailanda, nici una dintre
formațiunile politice care au pre
zentat candidați pentru ocuparea
celor 357 de locuri ale Camerei
Reprezentanților nu a întrunit ma
joritatea absolută. Astfel se impu
ne formarea unei noi coaliții gu
vernamentale, în termen de 15 zile
de la data alegerilor.

RAPORT. Potrivit datelor difu
zate de Organizația Internațională
a Muncii, în prezent, în lume
există peste un miliard de oameni
fără adăpost. Problema locuințelor
se pune cu deosebită acuitate în
țările în curs de dezvoltare, re
levă un raport al O.I.M.
CAPRICII ALE VREMII. în ac
tualele condiții meteorologice, R.P.
Chineză trebuie să facă față difi
cultăților provocate de secetă în
unele zone ale țării, și inundați
ilor — în altele, transmite agenția
China Nouă. Seceta afectează largi
regiuni situate la sud de fluviul
Huaihe, unde au fost afectate te
renuri arabile însumînd peste 11,3
milioane hectare. în același timp,
în numeroase zone din provinciile
Jiangxi, Gansu, Sichuan, Qinghai
și Shandong apele au acoperit 6,2
milioane hectare cultivate. Peste
500 de persoane și-au pierdut viața
din cauza inundațiilor.

APARAT COSMIC. Uniunea So
vietică urmează să lanseze, în 1994,

Tovarășul Rene Mauge Mosquera a
fost reales în funcția de secretar
general al partidului.
La congres au fost prezente dele
gații din partea unor partide comu
niste. muncitorești, social-democrate
din diferite țări.

Salutul adresat de reprezentantul P.C.R.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceausescu, delegaților la lucrările celui de-al XIlea Congres al P.C. din Ecuador le-a
fost adresat un mesaj de salut de
către reprezentantul P.C.R.
în mesaj se exprimă satisfacția
pentru bunele relații de prietenie șl
solidaritate între Partidul Comunist

Român șl Partidul Comunist din
Ecuador, bazate pe stimă. încredere
și respect reciproc și se reafirmă
convingerea că aceste raporturi se
vor dezvolta în continuare, ceea ce
va contribui la lărgirea colaborării
dintre România si Ecuador. în inte
resul popoarelor român și ecuadorian. al cauzei păcii și înțelegerii din
întreaga lume.

Situația din sudul Africii si problema

Namibiei
Poziții exprimate după acordul de principiu
survenit la convorbirile cvadripartite de la New York
LUANDA 25 (Agerpres). — Lulnd
țat. la Luanda. Hidipo Hamutenya,
cuvîntul la reuniunea Biroului Po
secretar al S.W.A.P.O. pentru pro
litic al C.C. al M.P.L.A. — Partidul
blemele informației. El a apreciat
Muncii din Angola, președintele Jose
că acordul creează un cadru potrivit
Eduardo dos Santos a declarat că
pentru negocierile ce vor urma în
recentul acord de principiu, realizat
vederea soluționării pașnice a stării
la New York, privitor la reglemen
de tensiune din sudul continentului
tarea situației din sudul Africii și
african.
Namibia, constituie o victorie a
realismului politic, a respectării
Ministrul de externe al Mozambi
principiului că nici un stat nu tre
cului. Pascal Mocumbi. a apreciat
buie să folosească forța pentru a-si
ca un „eveniment pozitiv" recentul
atinge scopurile. Din aceste motive.
acord cvadripartit încheiat la New
Angola l-a aprobat și se pronunță
York în problemele Africii australe
pentru fixarea cît mai grabnică a
și Namibiei. Acest acord poate con
unei date de începere a aplicării
duce la rezolvarea Pe cale pașnică a
Rezoluției 435 a Consiliului de Secu
problemelor, la pace și stabilitate în
ritate. privind independența Nami
regiune, a adăugat ministrul mobiei. si a acordurilor convenite — a
zambican.
adăugat șeful statului angolez.
în Republica Capului Verde s-a
LUANDA 25 (Agerpres). — Orga
desfășurat o reuniune a delegațiilor
nizația Poporului din Africa de Sudcelor patru țări angajate în procesul
Vest (S.W.A.P.O.). își manifestă sa
de pace din Africa australă — An
tisfacția fată de aprobarea de către
gola. Cuba. S.U.A. și R.S.A. Au fost
Angola. Cuba și Republica Sudabordate probleme referitoare la aAfricană a Acordului de principiu
plicarea Rezoluției 435 a Consiliului
privind situația din sudul Africii și
de Securitate al O.N.U. privind in
problema Namibiei, survenit în
dependența Namibiei și retragerea
urma convorbirilor cvadripartite
forțelor armate «ud-africane din su
desfășurate la New York — a anun
dul AngoleL

LIBERIEI
ti

Tovarășul Rene Mauqe Mosquera —
reales secretar general al partidului

QUITO 25 (Agerpres). — La Quito
s-au desfășurat lucrările celui de-al
XI-lea Congres al P.C. din Ecuador.
Congresul a dezbătut probleme pri
vind activitatea partidului în actua
lele condiții din Ecuador și a trasat
sarcinile pentru perioada următoare.
Au fost alese noile organe de con
ducere ale partidului.

NAȚIONALĂ A

Domnului SAMUEL KANYON DOE
Președintele Republicii Liberia
MONROVIA ’

Cu prilejul celei de-a 141-a aniversări a proclamării Independenței d«
•tat a Republicii Liberia îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări.
Exprim convingerea că, acționînd pe baza acordurilor și înțelegerilor pa
care le-am convenit împreună la Monrovia și București, raporturile de prie
tenie și colaborare statornicite între România și Liberia se vor dezvolta tot
mai mult în viitor, in interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei
păcii, securității, înțelegerii și colaborării internaționale.
Doresc să vă transmit cele mai bune urări de sănătate șl fericire perșonală dumneavoastră, de progres șl prosperitate poporului liberian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU

|

Președintele
Republicii Socialiste România

■-?

Astăzi se Împlinesc miei naționale au In
141 de ani de la pro tervenit o serie de
clamarea independen
modificări. Deși agri
ței , de stat a Liberiei
cultura continuă să
— prima republică de constituie ocupația de
pe continentul afri
bază a locuitorilor ță
can. Aniversarea arii, minereul de fier a
devenit, alături de
cestul eveniment gă
cauciuc,
principalul
sește poporul liberian
in plin efort de va produs de export. Au
apărut
mari
exploa
lorificare a resurse
tări. ; la Buchanan, pe
lor naturale si de
făurire a unei eco țărmul oceanului, au
nomii
diversificate. fost așezate impor
Liberia (suprafața —
tante instalații de pre
111 369 kmp ; popu
parare a minereuri
lația — circa 2 mili
lor. Cu o producție aoane de locuitori) dis
nuală de circa 16 mi
pune, așa cum se lioane tone, Liberia se
știe, de rezerve apre
situează pe primul loc
ciabile de minereu de în rîndul țărilor pro
fier, cupru, zinc, aur,
ducătoare de minereu
diamante, iar pe tere
de fier din Africa.
nurile destinate agri
Procesul de valorificulturii se cultivă . care a resurselor na
orez, manioc, cafea,
turale a intrat însă
cacao și mai ales ar
într-o fază nouă la
borele de cauciuc. La începutul
actualului
Harper, pe țărtnul Odeceniu. în dorința de
ceanulul Atlantic, s-a
a accelera mersul îna
dezvoltat cea mai inte al Liberiei, au
mare și mai modernă toritățile care au pre
plantație de cauciuc luat puterea în 1980
din lume, lnsumlnd
au adoptat o serie de
11 milioana de arbori
măsuri vizînd moder
de hevea.
nizarea unor exploa
în ultimele decenii. tări miniere, sporirea
In structura econo
producției agricole și

extinderea căilor de
comunicații.
Eforturile
depuse
de poporul liberian
pentru
dezvoltarea
economică și consoli
darea independenței
sînt urmărite cu inte
res și simpatie de po
porul român. între
Republica
Socialistă
România și Republica
Liberia s-au statorni
cit relații de prietenie
și colaborare. care
cunosc un curs ascen
dent. Momente de cea
mai mare însemnăta
te în această direcție
le-au constituit convor
birile de la București
(octombrie 1986) și
Monrovia (martie 1988),
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele Samuel
Kanyon Doe, acordu
rile și înțelegerile
convenite cu aceste
prilejuri
deschizînd
noi perspective con
lucrării româno-liberiene, în conformitate
cu aspirațiile de dez
voltare pașnică șl pro
gres ale celor două
țări, ale tuturor națiu
nilor lumii.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALDIVELOR
Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM

Demersuri pentru încetarea conflictului
dintre Iran și Irak
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres),
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a cerut Ira
nului și Irakului să manifeste reține
re, încetind acțiunile militare. într-o
declarație făcută la postul american
de televiziune ABC — relatează
agenția T.A.S.S. — el a evidențiat
necesitatea reglementării atotcuprin
zătoare' a conflictului iranianoirakian. încetarea focului, a spus el,
nu înseamnă și încetarea eforturilor
noastre. Secretarul general al O.N.U.
și-a exprimat speranța Că cele două
părți vor depune maximum de efor
turi pentru aplicarea tuturor preve
derilor Rezoluției 598 a Consiliului
de Securitate.
După cum informează agenția ira
niană de presă IRNA, duminică a
sosit la Teheran echipa de experți
tehnici ai Națiunilor Unite, care are
sarcina de a analiza situația prizo
nierilor de război irakieni deținuți
de Iran.

în zilele următoare, misiunea
O.N.U., condusă de general-locotenent Martin Vadset, se va deplasa
în Irak.
Ulterior, experțll Națiunilor Unita
vor elabora un raport pe care îl vor
prezenta secretarului general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, pre
cum și celor două state beligerante.
TEHERAN 25 (Agerpres). — Noi
cercetări au fost inițiate în apele
Golfului pentru găsirea „Cutiei ne
gre" a avionului iranian de pasageri
de tip „Airbus", lovit de rachete lan
sate de forțele navale ale S.U.A. dislocate în Golf. în zona căderii restu
rilor aparatului a fost plasat un dis
pozitiv electronic britanic, informează
agenția IRNA. Se speră în obținerea
unor rezultate pozitive, deși există o
fluctuație puternică a curenților ma
rini, în acest sezon, în apele Golfu
lui.

Intensificarea cooperării economice
latino-americane
MONTEVIDEO 25 (Agerpres). —
La sediul din Montevideo al Asocia
ției Latino—Americane de Integrare
(A.L.A.D.I.) s-a anunțat că țările
membre ale organizației au semnat
un acord privind intensificarea schim
burilor comerciale și a cooperării
economice regionale — transmite
agenția Prensa Latina. S-a precizat
că acordul permite crearea condi
țiilor necesare înlocuirii unor im
porturi din țările occidentale prin
schimburi comerciale reciproc avan
tajoase în regiune.
LIMA 25 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Lima, secretarul
executiv permanent • al Sistemului
Economic Latino-American (S.E.L.A.),
Carlos Perez del Castillo, s-a pro
nunțat pentru consolidarea unității
de acțiune a țărilor din regiune în
eforturile lor consacrate depășirii
dificultăților social-economice na
ționale — relatează agenția Prensa

în direcția planetei Marte un apa
rat cosmic automat. Acesta va rea
liza sondarea planetei de la distan
tă, lansarea unor aerostate ce vor
studia atmosfera lui Marte și a
unui vehicul „Marsohod", care va
preleva probe de rocă și va stu
dia relieful. Expediția va consti
tui preludiul unei a doua misiuni
snațiale, care va avea loc în anul
1998 în scopul prelevării unor pro
be de rocă marțiană și al aducerii
lor pe Pămînt.
ACCIDENT. Un avion „Boeing
747“ al companiei „Air France" a
deviat de pe pistă în timp ce de
cola de pe aeroportul capitalei in
diene și a continuat să ruleze pe
cîmp, ceea ce a dus la avarierea
gravă a celor patru motoare ale
sale. Pompierii, sosiți de urgență
la fața locului, au reușit să stingă
incendiul. Nu s-au înregistrat vic
time. cu toate că și în corpul avio
nului au apărut fisuri datorate tre
pidațiilor puternice.

EVOLUȚIE DEMOGRAFICA. Po
trivit Ministerului indian al Sănă
tății și Bunăstării Familiale, popu
lația Indiei poate atinge. în anul
2000, cifra de 1 000 milioane oa
meni. în 1981 populația indiană era
de 750 milioane locuitori.

URAGAN. După ce a afectat. In
nagptea de sîmbătă spre duminică,
mai multe regiuni din Franța, Bel
gia și Elveția, uraganul a ajuns
duminică seara deasupra teritoriu
lui Olandei. Vîntul și ploile toren
țiale au produs pagube agricultu
rii, au fost deteriorate unele linii
de înaltă tensiune, s-a întrerupt
circulația pe unele șosele.

Latina. El a arătat că realizarea unei
poziții unitare a țărilor latino—ame
ricane în cadrul dialogului cu sta
tele occidentale industrializate va
determina sporirea capacității de ne
gociere a țărilor din regiune, accelerînd procesul găsirii unor soluții la
problemele stringente ale actualității
latino-americane.

ATENA : 0 noua rundă
de negocieri asupra
bazelor militare ale S.U.A.
ATENA 25 (Agerpres). — La Atena
a început o nouă rundă de negocieri
între reprezentanți ai guvernelor
Greciei și Statelor Unite privind sta
tutul bazelor militare americane am
plasate pe teritoriul elen.
Referindu-se la actuala rundă de
negocieri — a opta de la începerea
acestora — agențiile de presă re
amintesc că Grecia a notificat S.U.A.
hotărîrea de a anula acordul de
cooperare economică și de apărare
grecO-american care reglementează
prezența bazelor militare ale State
lor Unite pe teritoriul elen. Aceas
tă notificare oferă Statelor Unite un
răgaz de 17 luni, începind de la
31 decembrie — data expirării acor
dului în vigoare semnat în 1983 —,
pentru a-și închide bazele militare
în cazul în care pînă atunci nu va fi
.încheiat un nou acord.
Presa elenă apreciază că urmă
toarea rundă de negocieri va avea
loc în cursul lunii septembrie, proba
bil la Washington.

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 25 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei a reafirmat
sprijinul țării sale față de mișcarea
de protest palestiniană din teritoriile
arabe ocupate, pronunțîndu-se pen
tru respectarea drepturilor legitime
ale poporului palestinian. într-un
discurs rostit Ia Amman, suveranul
hașemit a relevat, de asemenea,
importanta consolidării solidarității
țărilor arabe, informează agenția
Q.N.A.

în teritoriile de pe malul vestic al
Iordanului și Gaza, ocupate de Israel,
a continuat mișcarea de protest pa
lestiniană.
în diferite zone au avut loc cioc
niri între manifestanți și militarii israelieni, care au folosit grenade cu
gaze lacrimogene și arme cu gloanțe
de cauciuc. în orașul Bethlehem a fost
declarată o grevă generală. Starea de
tensiune se menține în teritoriile de
pe malul vestic al Iordanului și din
zona Gaza, unde forțele israeliene au
desfășurat noi efective.
(Agerpres)

Președintele Republicii Maldivelor
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Cu prilejul aniversării zile! naționale, îmi este deosebit de plăcut să
vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului maldivian pace și prosperitate.
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Republicii Socialiste România
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Demonstrație împotriva transferării de avioane militare
americane in Italia
ROMA 25 (Agerpres). — O amplă
manifestație împotriva amplasării avioanelor militare americane de tip
„F-16" în Italia s-a desfășurat îp
localitatea Isola di Capo Rizzuto,
din regiunea Calabria. La inițiativa
unor organizații obștești, în această
localitate a fost instalată o mare
tabără a păcii — acțiune prin care
militanții pentru dezarmare își ex

primă dezacordul cu hotărîrea au
torităților italiene de a accepta trans
ferarea unui mare lot de avioane
de vînătoare-bombardament. care in
prezent au baza în Spania. Acțiunea
se bucură de un sprijin larg în rîn- :
durile opiniei publice italiene, lntrucit avioanele care urmează să fie
transferate din Spania pot fi utila
te cu arme nucleare.

Pentru interzicerea totală a experiențelor nucleare
WASHINGTON 25 (Agerpres). —
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani
de la semnarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor
cu arma nucleară în atmosfe
ră. în spațiul cosmic și sub
apă, în Statele Unite organizațiile
antirăzboinice desfășoară diverse ac
țiuni urmărind sensibilizarea opiniei
publice față de pericolul izbucnirii
unui conflict atomic. în cadrul unor
demonstrații, mitinguri și simpozioa
ne se atrage atenția asupra faptu
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fără

arme

TOKIO 25 (Agerpres). — Ziarul
japonez „Asahi Shimbun" a organi
zat un sondaj de opinie în rindul
unui număr de 1 500 de studenți din
Opt universități din U.R.S-.S., S.U.A.,
R.F. Germania, Japonia și Coreea de
Sud pentru a afla opinia acestora în
problemele dezarmării.
\
Aproape 97 la sută dintre cei
chestionați în U.R.S.S., 62 la sută
dintre cei din S.U.A., 75 la sută din
eșantionul de chestionați în R.F.G.,
85 la sută dintre cei din Japonia și
67 la sută dintre cei din Coreea de
Sud au sprijinit ideea unei lumi fără
arme nucleare și necesitatea conti
nuării negocierilor ' in vederea
dezarmării.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — în
orașul-port sovietic Nahodka, din
Extremul Orient, au luat sfîrșit lu
crările unei reuniuni internaționale a
oamenilor de știință tineri din țări

.'■>

lui că a trecut un sfert de se
col de la semnarea acordului res
pectiv, fără a se ajunge la un do
cument care să interzică oprirea ori
căror teste cu armele nucleare, iar
experiențele subterane cu astfel de
arme continuă nestingherit. Po
poarele lumii sînt chemate să-șl
unească eforturile pentru a determi
na scoaterea totală în afara legii a
oricăror teste nucleare, înfăptuirea
în practică a dezarmării generale șl
totale.

ideea

unei lumi

și războaie
ale Asiei și regiunii Oceanului Pa
cific, consacrată problemelor păcii și
dezarmării. Au fost, de asemenea, examinate aspecte ale colaborării din
tre statele din zonă în domeniile economiei, ocrotirii mediului înconju
rător, desfășurării în comun a unor
experiențe științifice, precum și o
serie de alte probleme referitoare la
cooperarea între organizațiile de ti
neret.
BONN 25 (Agerpres). — Potrivit
rezultatelor unui sondaj de opinie
realizat in R.F. Germania de un in
stitut specializat și publicate de co
tidianul „Frankfurter Allgemeine
Zeitung", majoritatea locuitorilor se
pronunță pentru eliminarea tuturor
armelor nucleare de pe teritoriul ță
rii, cît mai curînd posibil. De asemenea, 79 la sută din cei ches
tionați se pronunță în favoarea unul
continent european lipsit de arme
nucleare.
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