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CLUJ : O nouă
și modernă capacitate
de producție

’

La Combinatul da fibre, celu
loză si hirtie din Dej, județul
Cluj, a intrat in funcțiune in
stalația de sulfură de carbon —
materia primă din care se ob
ține celuloză pentru fabricarea
fibrelor chimice. Aceasta a fost
echipată cu utilaje furnizate de
întreprinderi
ale
industriei
noastre constructoare de mașini,
situindu-se, așa cum ne-a re
latat ing. loan Ungur, directo
rul combinatului, la nivelul ce
lor mai bune instalații similare
realizate in alte țări, iar une
le componente au parametri
funcționali superiori celor pro
duse pină acum pe plan mon
dial. Pentru exploatarea acestei
investiții a fost pregătit din
timp și specializat personalul
muncitor necesar. Datorită gra
dului inalt de automatizare a
procesului de fabricație, instala
ția asigură obținerea unui vo
lum sporit de sulfură de carbon
de cea mai bună calitate. La
realizarea acestei investiții si-au
adus contribuția colective de
constructori, instalatori și montori din cadrul Trustului-ant.repriză generală de construcții ind'ustrîale Cluj. Trustului de mon
taj utilaje chimice și Trustului
de lucrări speciale și izolații
tehnologice București, care, au
realizat și alte obiective de înal
tă tehnicitate pe platformele
industriale din această parte a
tării. (Marin Oprea).

BIHOR : Noi abataje
in exploatare
Pregătirea
temeinică.
din
timp,
a frontului de lu
cru. a producției, organizarea
exemplară
a
activității
la
nivelul fiecărei formații, a fie
cărui loc de muncă au condus
la finalizarea, inainte de ter
men. a unor noi capacități pro
ductiva la Întreprinderea minie
ră Voivozi. După ce in cursul
lunii trecute au fost puse în ex
ploatare două abataje m sec
toarele Cuzap si Budoi. acum in
miezul preocupărilor se află fi
nalizarea lucrărilor la alte pa
tru noi abataje. Primele două
urmează să fie racordate circui
tului productiv in această săptămină in sectoarele Vărzari și
Cuzap. iar celelalte două, pină
la sfîrșitul celei de-a doua de
cade a lunii
septembrie. îrr
sectoarele Jurteana II și III.
Dotat cu complex mecanizat ro
mânesc de mare productivi
tate. fiecare din aceste abataje
va asigura zilnic extragerea a
minimum 600 tone lignit..
— Depășind cu aproape 22 la
sută lucrările de pregătire pre
văzute pe 8 luni — preciza ingi
nerul Mihai Iosub. directorul în
treprinderii — am asigurat și
un nivel ridicat al extragerii de
cărbune. Folosirea intensivă a
mijloacelor mecanice din dota
re s-a soldat cu realizarea.- in
condiții de eficiență sporită, de
la, începutul anului, a unei pro
ducții suplimentare de peste
46 000 tone lignit. Un bilanț care
ne dă garanția depășirii planu
lui' anual cu 100 000 tone lignit
(loan Laza).

CRAIOVA : Locomotiva
numărul 3 650
De pe fluxul de montaj al
fabricii de profil a întreprinde
rii „Electroputere" Craiova a
ieșit locomotiva cu numărul
3 650, realizate aici de la înce
perea activității
productive.
Nomenclatorul fabricii cuprin
de o gamă largă de locomotive
diesel electrice și electrice pen
tru linii magistrale cu largi uti
lizări in tracțiunea feroviară, I
atît de necesare economiei na
ționale și solicitate la export.
Printre ultimele produse asimi
late la Craiova se remarcă
LDE de 2100 CP pentru mane
vră grea și locomotivele elec
trice de 180 kW pentru cocserii.
(Nicolae Băbălău).

CONSTANȚA :
Șantierelor, cantități
sporite de materiale
de construcții

<

I

Ca urmare a unei mai* bune
organizări a activității produc
tive, prin valorificarea judicioa
să a întregului potențial de care
dispune, colectivul de oameni ai
muncii de la Întreprinderea de
materiale de construcții Con
stanța a .înregistrat, lună de
lună, substanțiale creșteri la
producția fizică și valorică. Față
de planul pe primele 8 luni, s-a
obținut un plus de 13,4 milioa
ne lei la producția-mărfă in
dustrială materializat in 1 700
mc prefabricate din beton, din
care 575 mc panouri mari pen
tru locuințe, 10 670 produse din
beton celular autoclavizat ș.a.
In spiritul măsurilor stabilite
de comitetul județean de partid
muncitorii și specialiștii între
prinderii și-au propus ca, pe
luna septembrie, planul la producția-marfă să fie depășit cu
o jumătate milion lei. Sint pre
văzute sporuri de producție fi
zică de 1 500 mc prefabricate
din beton, din care 800 mc pa
nouri, 1 200 mc produse din be
ton celular autoclavizat. canti
tăți suplimentare de agregate de
carieră, cărămizi, utilaj tehno
logic ș.a. (Lucian Cristea),

Realizarea lucrărilor de investiții

MAI REPEDE, MAI BINE!
Nu de mult au fost finalizate lu
crările de' construcții la o modernă
uzină de medicamente. Lucrări,
firește, pretențioase in cazul unei
întreprinderi cu un asemenea profil
de fabricație, realizate nu numai la
un nivel calitativ fără reproș, dar și
intr-o perioadă de timp cu o trei
me mai mică decit cea stabilită.
Iată insă că, in altă parte, construc
ția unui pod rutier durează de peste
șapte ani, iar perspectivele de a fi
tn sfirșit terminat rămîn încă nesi
gure. Un alt exemplu : pe șantierul
unui important obiectiv energetic,
lucrările s-au desfășurat în perma
nență in ritmuri rapide. Bineințeles,
obiectivul în discuție a fost conectat
la sistemul national: înainte de ter
men. iar contribuția sa la asigurarea
energiei electrice și termice nece
sare desfășurării
normale a unor
importante activități industriale și
sociale este cea așteptată. Există, in
schimb, destule grupuri energetice
in construcție, cu termene de fina
lizare depășite de ani de zile, la
care eforturile depuse pentru recu
perarea întirzierilor sint in conti
nuare nesemnificative.
Se poate construi mai repede și
mai bine ? Iată întrebarea firească,
de maximă actualitate, generată de
această realitate complexă, uneori
contradictorie, înregistrată in dome
niul investițiilor. Pentru că a deve
nit un fapt curent ca, alături de nu
meroase obiective și capacități a că
ror execuție se inscrie cu prepizie
in limitele de timp și în costurile
stabilite, să intilnim, din păcate,
multe altele la care greutățile intimpinate, problemele ce trebuie so
luționate de pe o zi pe alta sint și
numeroase și mari. Se apelează,
deseori, pentru depășirea acestor
dificultăți, la practica concentrării
masive de forțe umane și mijloace
tehnice pe șantiere. Măsură
care
însă nu dă rezultate in orice coli*
Mai precis, nu dă rezultate
atunci cind. nu sint pregătite și. conunui
randament
dițiile obținerii
deplin in munca oamenilor.
Așa cum a subliniat în repetate
rinduri secretarul general al parti
dului, construim încă scump și
încet. în unele cazuri mult mai încet
în comparație chiar cu obiective
similare realizate numai cu cițiva
ani in urmă. Dar
timpul exercită
tot mal mult, in activitatea de in
vestiții, ca și în orice altă activitate
economică, o influență majoră,
a devenit un puternic factor de pre
siune. Firesc să fie așa, dacă ținem
seama că pe durate de luni și
ani
realizarea investițiilor echiimobilizarea
unor
valează
cu
apreciabile fonduri financiare și
materiale,
cu
antrenarea
mijloace
unor importante resurse umane.
Efortul este evident și deloc negli
jabil. Interesele generale ale econo
miei naționale, ale societății au. de
sigur, în vedere ca, de la început,
acest efort, să fie dimensionat la
strictul necesar și să dea rezultate
maxime intr-o perioadă de timp cit
mai scurtă.
De altfel, la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a fost subliniată cu claritate
necesitatea accelerării ritmurilor de
lucru pe șantiere și punerii în func
țiune a tuturor noilor obiective pro
ductive planificate —.exigență izvo-

rind din necesitatea ca investițiile
să-și aducă o contribuție sporită la
înfăptuirea planului economic pe
acest an.
Practica a demonstrat, de. fiecare
dată, că prin intrarea mai rapidă in
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție se asigură cantități suplimen
tare de produse, deci satisfacerea
intr-o proporție sporită a unor nece
sități economice și sociale bine , pre
cizate. Dimpotrivă, tot realitatea a
dovedit că imobilizarea vreme Înde
lungată in investiții neterminate a
fondurilor materiale si financiare
alocate constituie o pierdere pentru
societate. Prelungirea duratei de exe
cuție a investițiilor implică nerealizarea. producției planificate pentru pe
rioada respectivă, cu consecințe eco
nomice negative in diverse alte sec
toare ale economiei, dar mai implică
și reducerea duratei de serviciu a
mijloacelor de producție, ca urmare
a uzurii lor morale.
Iată, așadar, importanta deosebită
pe care o are. in activitatea de in
vestiții, competiția cu timpul, „com
primarea" acestuia, in ultimă in
stanță, finalizarea mai rapidă a noi
lor obiective și capacități planifi
cate. Alături de cheltuielile efectua
te cu construirea lor și rezultatele
economice obținute pe seama aces
tor cheltuieli, timpul sau durata de
execuție a lucrărilor, cum i se mai
spune, măsoară direct eficiența cu
care sint realizate investițiile.
Așa cum nu poate fi conceput nici
un sector, care să nu-și întemeieze
activitatea pe principiile eficienței,
tot așa in. domeniul investițiilor,
eficienta nu . trebuie și nu poate fi
privită ca o sumă de „plusuri" și
„minusuri", de obiective introduse
in circuitul producției la timp și de
altele terminate cu intirziere sau
chiar
neterminate. Cu atit mai
mult cu cit, in actualul cincinal, inveș'tițiile sint orientate intr-6 mă
sură importantă spre .țnodernizarea
și modelarea structurilor economiei
naționale, proces decisiv pentru
adincirea laturilor calitative ale
dezvoltării intensive a acesteia.
Pentru a-și Îndeplini insă pe un
plan superior și mai activ funcția
de accelerator al întregii
creșteri
economice, activitatea de investiții
este confruntată cu cerința acută de
a-și îmbunătăți modul de organizare
și conducere, cadrul de realizare a
lucrărilor, in care diferitele etape
ale procesului investițional se cer
abordate intr-o concepție înnoită
structural, intr-o viziune larg inte
gratoare. Prin forța lucrurilor . obli
gate să țină pasul cu celelalte • sfere
ale vieții economice, investițiile se
găsesc in fața unui examen complex
și, tocmai prin aceasta, extrem de
important. Cel al perfecționării și
modernizării propriei activități in
toate fazele sale. Cerință care por
nește, in primul rind. de la necesi
tatea creșterii mai accentuate a efi
cienței lor
obiectiv , central de
cea mai mare actualitate al întregii
noastre -activități-economice, subli
niat cu stăruință de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
care duc la
Analizînd cauzele
prelungirea exagerată a duratelor de
execuție, numeroși specialiști evi
dențiază faptul că acestea se circum
scriu. de regulă, unui neajuns mai
amplu : pregătirea necorespunzătoa-

re a investițiilor. O serie întreagă
de lucrări sint începute inainte de
a fi soluționate aspecte importante
pentru . executarea lor in ritmuri
rapide — in principal, este vorba de
proiecte predate cu întirziere sau
insuficient fundamentate, de ampla
samente neclarificate, de utilaje
tehnologice necontractate sau con
tractate cu termene de livrare neco
relate cu cele de punere in func
țiune. Ceea ce determină, de obicei,
scăderea ritmului de lucru pe șan
tiere și, uneori, chiar sistarea tem
porară a unor lucrări. Eventualele
reprogramări ulterioare ale terme
nelor de punere in funcțiune nu pot
„acoperi" pierderile reale suportate
de economia națională
datorită
nerealizării producției planificate și
imobilizării îndelungate a unor im
portante fonduri de investiții.
Din această perspectivă, eficiența
investițiilor, realizarea lor in ter
mene mai reduse depind înainte de
toate de munca de concepție depu
să, mai exact de gradul de funda
mentare a necesității .și oportuni
tății noilor capacități prevăzute, de
stabilirea realistă a indicatorilor lor
tehnico-economici. de soluțiile teh
nologice și constructive adoptate in
proiecte. Mai depind insă de so
luționarea completă a tuturor Pro
blemelor de organizare și conducere
ale activității de construcțiî-montaj :
planificarea riguroasă a lucrărilor ;
întocmirea pentru fiecare obiectiv
de investiții a unor programe deta
liate de lucrări ; stabilirea de sar
cini precise pentru toți factorii in
teresați : coordonarea strictă a acti
vității
executanților : organizarea
corespunzătoare a locurilor de mun
că. Nu trebuie ■ uitai, nici un mo
ment. că elementele principale ale
unei investiții sint utilajele, instă-’

Cristian ANTONESCU

(Continuare in bag. a B-a)

Spirit revoluționar
- conștiință revoluționară
„Să dezvoltăm puternic spiritul revoluționar în muncă, în
gîndire, în toate domeniile, să acționăm cu hotărîre împotriva a tot
ce este vechi și perimat, a ceea ce nu mai corespunde actualei etape
și să promovăm cu îndrăzneală noul, ceea ce se afirmă ca o nece
sitate a dezvoltării societății, atît în ce privește forțele de produc
ție, cît și în știință, în invățămint, în cultură, în întreaga dezvoltare
economico-socială /”
NICOLAE CEAUȘESCU
Document programatic de uriașă
valoare teoretică și practică, ce
orientează intr-o limpede perspectivă
întreaga activitate de perfecționare
a organizării și conducerii vieții so
ciale, Tezele din aprilie pun cu
pregnanță in relief marea forță a
spiritului revoluționar, însemnătatea
deosebită pe care conștiința socialis
tă, gindirea și acțiunea revoluționară
o dobindesc in epoca pe care o
străbate acum societatea noastră —
epocă a înfăptuirii celor mai cuteză
toare programe de dezvoltare econorpico-socială
din întreaga noastră
istorie. Se relevă încă o dată, și cu
acest prilej, faptul că educarea oa
menilor muncii în spirit revoluționar
a devenit acum o cerință primordia
lă pentru înaintarea neabătută a pa
triei pe calea progresului economicosocial, pentru valorificarea cu înaltă
eficiență a uriașului potențial tehnico-material făurit în anii socia
lismului, cu deosebire în epoca rodni
că inaugurată de Congresul al IX-lea
al partidului.
pentru amplificarea
contribuției fiecăruia dintre fiii
țării la dezvoltarea multilaterală a
acesteia.
Preocupările sistematice pentru în
tronarea fermă în viață a spiritului
revoluționar pornesc de la adevărul,
afirmat in repetate rinduri de secre
tarul general al partidului, că numai
cu oameni temeinic pregătiți, a căror
muncă și viață sint statornic așezate
sub semnul spiritului revoluționar,
gata să facă totul pentru înfăptui
rea politicii partidului, se pot reali
za mărețele obiective pe care și le
propune astăzi poporul. Tntr-adevăr.
punerea, deplină in valoare a mo
dernei baze tehnico-materiale de
care dispune astăzi societatea româ
nească, realizarea unor noi perfor
manțe in activitatea ecanomico-socială se află în legătură nemijlocită
cu transformarea radicală a modului
de gindire și acțiune al oamenilor.
Preocuparea
statornică
pentru
dezvoltarea conștiinței noi socialiste
se întemeiază pe neabătuta încredere
a partidului in oameni. în marile lor
resurse și posibilități de a se trans
forma pe ei inșiși, de a se perfec
ționa și autodepăși. de a-și mobiliza
tortele creatoare sub semnul unor
inalte comandamente sociale. Spiriti.il revoluționar, conștiința înaintată
au dobindit, astfel, statuțul de
autentice forte motrice ale 'acceleră*
rii dezvoltării
multilaterale a so-

Timp de două săptămîni locuito
rii comunei Teremia Mare din ju
dețul Timiș au fost rugați să răs
pundă la întrebări ca acestea : în
ce an a fost construită locuința
dumneavoastră ? Cite camere de lo
cuit. (fără bucătărie) are casa dum
neavoastră ? Din ce materiale este
construită ? Ce finisaje au pereții ?
Locuința dumneavoastră are ce do
riți să aibă : bucătărie in locuin
ță ? bucătărie de vară ?
baie !
W.C. in locuință ? in curte ? pris
pă ? verandă ? balcon ? pod ? piv
niță ? instalație de apă in interior?
canalizare ? pompă de apă ? Aveți
in gospodăria dumneavoastră sau
doriți să cumpărați in viitor ur
mătoarele obiecte (urmează o listă
care începe cu „aragaz cu butelie"
și se încheie cu „sonerie la intra
rea M curte"). In gospodăria actua
lă aveți sau doriți să creșteți in
viitor : vaci, animale de tracțiune,
porci, oi, capre, păsări, iepuri, al.bine, altele ? Cultivați sau doriți
să cultivați zarzavat, legume, car
tofi, varză, porumb, pomi fructi
feri... ? Ce mijloace de transport
proprii aveți in gospodărie ? Cum
credeți că este bine să locuiască
o familie tinără ? Cu părinții ? Se
parat ? Ce meserii doriți să îmbră
țișeze copiii dumneavoastră ? tn ce
tip de localitate (comună, oraș) ați
dori să se stabilească cu locuința

Deși pare lungă, vă asigurăm,
lista întrebărilor
a fost
sever
scurtată de către noi, reporterii. Iar
cele de mai sus au fost conținute
doar într-unul dintre cele cinci (!)
chestionare pe care o echipă pluri
disciplinară — formată din trei ar-

Pe șantierul centralei termoelectrice „Progresul" București, se desfășoară
pe un front larg lucrările de construcții și montaj la un nou grup energetic
Foto : E. Dichiseanu

dovedește seriozitate, temeinicie și
statornicie in aplicarea indica
țiilor și orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului. Pentru că
dezvoltarea si modernizarea satelor
nu sint și nici nu trebuie să fie con
siderate o simplă lucrare de birou
sau de planșetă, cu termen sca

La Teremia Mare, însoțind o echipă
de cercetare multidisciplinară
hitecți, cinci sociologi, un arhitect
specializat in informatică, un sta
tistician, doi ingineri, doi
etno
grafi și un folclorist, toți specialiști
cu inaltă calificare din București
și Timișoara (între care trei doc
tori in respectivele științe și un
dr. conferențiar universitar) — le-a
aplicat la Teremia Mare. Echipa a
lucrat in localitate la cererea con
siliului popular al comunei. De ce
așa ? Pentru că,Teremia Mare (dar
nu numai, asemenea studii s-au fă
cut și se fac in continuare, ele
fiind cuprinse în prevederile Legii
nr. 58/1974) este o comună care poa
te și vrea să-și apropie viitorul,
dar nu oricum, ci pe baze riguros
științifice.
„Studiul de caz" — așa cum îl
numesc sociologii — Teremia Mare

(Continuare in pag. a IlI-a)

INVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
-implicat activ in soluționarea
problemelor economice și sociale

Comuna își proiectează viitorul pe temeiul
unei profunde cercetări
copiii dumneavoastră ? Cite familii
sta ți în aceeași locuință ? etc. etc.

în viața colectivului, implicare înțe
leasă ca o contribuție susținută la
crearea unui climat propice înfăptui
rii la cote mereu mai înalte a sarci
nilor încredințate. Aceasta înseamnă
a crea cimp larg de afirmare iniția
tivei creatoare, noului, a face cu
noscute și însușite experiențele va
loroase; totodată, inseamnă a mani
festa intoleranță față de tendințele
de automulțumire și autoliniștire, de
scădere a atitudinii critice și auto
critice, de îngăduință față de lipsuri
ori față de încercările de mu
șamalizare și justificare a aces
tora. Spiritul revoluționar se află, de
asemenea, in necontenită înfruntare
cu formalismul ori activitatea de
paradă, cu inchistarea și rutina ori
stereotipia in gîndire. Definit, prin
larga receptivitate față de nou. prin
lupta hotărită impotriva a tot ceea ce
este perimat, spiritul revoluționar in
gindire și acțiune presupune încrede
re neabătută în potențialul creator
al poporului, convingere fermă că —
prin muncă unită, mai spornică, mal
rodnică — stă în puterea poporului
să înlăture neajunsurile, să biruie
dificultățile, asigurindu-se mersul
neabătut inainte al societății. Spiri
tul revoluționar se exprimă în ase
menea împrejurări în hotărirea de a
nu da înapoi in fața greutăților, prin
voința de a pune cu abnegație și
dăruire umărul la inlăturarea lor.
Sumă a unor asemenea înalte tră
sături morale și politice, spiritul re
voluționar se îngemănează in epoca
pe care o străbate acum țara cu
cerința permanentei ridicări a pre
gătirii profesionale, de specialitate,
a îmbogățirii neîntrerupte a cunoș
tințelor științifice, tehnice, politice,
ideologice, economice și de cultură
generala. Astăzi, mai mult ca oricind,
inalta competentă profesională in
soluționarea problemelor tot • imai
complexe, capacitatea de a îndeplini
la înalți parametri calitativi sarcinile
încredințate reprezintă dimensiuni
definitorii ale spiritului revoluționar,
expresii concrete ale unui mod su
perior de înțelegere a îndatoririlor
sociale ce decurg din noul statut al
oamenilor muncii — acela de pro
prietari, producători și beneficiari ai
roadelor muncii lor.
A gindi. a
acționa in spirit revoluționar inseam-

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR

(DEZVOLTAREA LOCALITĂȚILOR-PARTE INTEGRANTĂ A EDIFICĂRII SOCIALISTE A PATRIEI

Conform cerințelor
științifice

cietății românești, ale mersului nos
tru neabătut pe calea progresului și
civilizației socialiste și comuniste.
Dintr-o asemenea perspectivă și in
consens cu exigentele manifestării la
un nivel superior a rolului factorului
conștient in edificarea
noii.orinduiri, documentele de partid cheamă
să se acționeze permanent, cu stă
ruință, prin conjugarea eforturilor
tuturor factorilor educaționali ai so
cietății. prin convergența 'întregului
ansamblu al formelor și mijloacelor
de inriurire a conștiinței, pentru ca
spiritul revoluționar să fie ferm
întronat în munca și viața fiecărui
colectiv, a fiecăruia dintre membrii
societății.
Spiritul revoluționar păstrează în
substanța sa, in prețiosul său aliaj
trăsături de permanență — forjate
și probate de partid in focul bătăli
ilor împotriva exploatării și a inega
lităților sociale, impotriva fascismu
lui. revizionismului și războiului,
pentru construirea unei lumi mai
bune și mai drepte pe pămintul
scump al României —. adăugindu-și
însă, corespunzător fiecărei etape a
.evoluției sociale, cerințelor in necon
tenită modificare ale fiecărui mo
ment Istoric, dimensiuni noi. forme
noi de exprimare. Și astăzi, ca și
întotdeauna, spiritul revoluționar se
caracterizează prin abnegație și dă
ruire. prin fermitate și cutezanță,
prin nestrămutată încredere în jus
tețea liniei politice a partidului, prin
voința de a nu precupeți nimic pen
tru înfăptuirea acesteia.
A gindi și a acționa in spirit revo
luționar înseamnă inainte de toate a
fi angajat cu Întreaga energie și
putere de creație in îndeplinirea
sarcinilor de zi cu zi, a munci cu
inaltă răspundere, a contribui cu
abnegație la îndeplinirea exemplară
a sarcinilor, a fi preocupat perma
nent de creșterea avuției naționale,
de gospodărirea și valorificarea su
perioară a proprietății socialiste de
stat sau cooperatiste, pornind de la
convingerea.
strălucit
confirmată
de-a lungul întregii opere de con
strucție socialistă, că acestea repre
zintă trainica temelie a independen
ței și demnității țării.
a creșterii
bunăstării generale și a fiecăruia in
parte.
Spiritul revoluționar are astăzi
drept dimensiuni fundamentale ati
tudinea înaintată și conștiincidzitaiea in muncă, implicarea profund^

dent, aflată Ia bunul plac ori la in
tersecția intereselor de moment. Și
în acest domeniu dorințele — oricit de înaripate, de bine intențio
nate — nu trebuie confundate cu
realitățile, vechile tradiții cu noile
condiții ori cu ambițiile. Tocmai
de aceea modernizarea localităților
rurale se refuză incompetenței,
aleatorului, măsurilor confuze, pri
pite, insuficient gîndite, Imobile și
ineficiente, lipsite de perspectivă,
de clarviziune ori — și mai rău —
arbitrare. Modernizarea satelor im
plică în primul rînd știință și con
știință, educație patriotică. aten
ție, finețe de spirit, răbdare, inte
ligență. deopotrivă cunoașterea tre
cutului, a prezentului și rosturilor
viitorului, echilibru dinamic in gind
și faptă, permeabilitate la nou, la

progres. Numai așa România anu
lui 2000 va deveni, așa cum sub
linia Raportul la Congresul al
XIII-lea, „o (ară industrial-agrară,
multilateral dezvoltată, care va asi
gura condiții de viață, conform ce
rințelor științifice, pentru dezvol
tarea sănătoasă, fizică și intelec
tuală, a tuturor cetățenilor".
Modernizarea și dezvoltarea lo
calităților — proces amplu, com
plex, de lungă durată, „front de
lucru", pentru noi, cei de azi, dar și
pentru nepoții noștri — este parte
integrantă a edificării socialiste
a țării. Edificare, cum se știe,
fundamentată pe rigorile științei.
Și în acest caz amatorismul, volun
tarismul au — trebuie să aibă —
comun cu dezvoltarea doar fap
tul că... n-au nimic comun. Ca ori
care altă lucrare specializată și
deosebit de importantă, covîrșitor
de importantă, modernizarea se
face și trebuie să fie făcută de
specialiști, de profesioniști, de cei
care se pricep intr-adevăr, de oa
meni care cunosc toate secretele
meseriei. în același timp, fiind
concepută pentru binele și feri
cirea oamenilor. modernizarea și
dezvoltarea localităților țării im
plică
—
trebuie
să
implice
— consultarea
și
participarea
oamenilor.
Deciziile
importante

Mircea BUNEA
Cezar IOANA

(Continuare in pag. a IlI-a)

Dezvoltarea școlii românești repre
zintă o parte integrantă a cuceriri
lor revoluționare ale poporului-nos
tru. ridicate pe o treaptă superioa
ră a revoluției socialiste o dată cu
etapa istorică inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului. înscris
cu litere de aur in istoria României,
Congresul al IX-lea a deschis o pa
gină nouă in viața țării, cea mai fer
tilă din întreaga noastră istorie mul
timilenară. Această etapă, legată in
disolubil de numele și activitatea re
voluționară a celui mai iubit și sti
mat fiu al poporului român, o
numim
cu legitimă m î n d r i e
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU. Ea
este și pentru invățămint epoca cea
mai densă în realizări.
Opera teoretică a secretarului ge
neral al partidului a fundamentat,
între alte contribuții profund crea
toare, o originală concepție asupra
locului și rolului școlii în condițiile
contemporane, un model românesc,
viabil, al integrării invățămintului
cu cercetarea și producția. în scopul
legării școlii de muncă și viață, al
educării multilaterale a tineretului.
Integrarea invățămintului cu cer
cetarea și producția reprezintă un
principiu fundamental care stă la
baza dezvoltării și perfecționării în
tregului proces de formare, pregă
tire. calificare și reciclare a forței
de muncă. El exprimă situația de
interdependentă și de intercondiționare funcțională existentă între învățămint.. cercetare și producție.
Acest principiu reflectă in ultimă
instanță o caracteristică a realității
noastre sociale privită ca sistem in
tegrat, in care formele fundamen
tale ale activității oamenilor — în
vățarea și educația., producția de bu
nuri și valori, cercetarea (in sens
de creație in general) — asigură
funcționalitatea și dinamica siste
mului.
Prin grija arătată și prin orientă
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului. învățămintul superior se prezintă as
tăzi atit ca o instituție a formării
viitorilor specialiști necesari econo
miei naționale in continuă diversifi
care, cit și ca o inaltă instituție a
educației patriotice, a cunoașterii și
promovării valorilor patriei, implicit
a celor general umane. Integrarea
școlii cu cercetarea și producția ga
rantează, in ordinea ei. accesul la
actul de cultură, de instruire profe
sională a tuturor fiilor țării, oferind
condiții reale și egale întregului ti
neret pentru educarea prin muncă.
Incit după absolvirea oricărei trepte
de invățămint fiecare tinăr să fie apt
pentru a desfășura o activitate utilă
societății, iar aceasta din urmă să-i
asigure tin loc de muncă corespun
zător pregătirii sale și nevoilor reale
ale economiei.

Prin aplicarea concepției conlucră
rii organice dintre invățămint. cer
cetare si producție, ca o strategie pe
termen lung în domeniul pregătirii și
perfecționării cadrelor, in strinsă co
relație cu exigențele actuale și de
perspectivă ale societății, școala ro
mânească beneficiază acum de pe
urma valorificării unui vast poten
țial de energie socială, se dezvoltă
și-și perfecționează sistematic struc
tura și funcțiile sale specifice. își
amplifică necontenit puterea forma
tivă asupra generațiilor tinere și' ri
dică la o nouă demnitate rolul so
cial atribuit dintotdeauna la noi în
vățăturii de carte. Fiecare unitate de
invățămint. sub conducerea organi
zației de partid, dobindește astfel
posibilitatea de a deveni o citadelă
a gindirii științifice creatoare, a spi
ritului patriotic și revoluționar, cul
tivat cu pricepere si pasiune în rindurile tineretului școlar și universi
tar, tot astfel cum. sub incidența în
vățării permanente, statornicite în
procesul aceleiași conlucrări, fiecare
unitate de producție se înfățișează
din ce în ce mai mult ca o scoală a
muncii, împlinirii și afirmării per
sonalității pe calea participării com
petente și sub impulsul propriei ini
țiative la sporirea valorilor materiale
și spirituale românești. Se poate deci
spune cu deplin temei că, prin apli
carea neabătută a principiilor inte
grării, , educația multilaterală este
permanentizată și orientată astfel in
România socialistă incit să accen
tueze continuitatea necesară între
pregătirea noilor
generații prin
muncă, pentru muncă și capacitatea
acestora de autoperfecționare necon
tenită, iar școala de toate gradele
contribuie din ce in ce mai mult la
realizarea programelor de dezvoltare
și modernizare elaborate pentru fie
care domeniu de activitate.
în virtutea acestei corelații orga
nice și pe baza caracterului sistema
tic, care inspiră astăzi evoluția școlii
românești, in fiecare nou an de in
vățămint se adoptă obiective precise
și mijloace adecvate de a le îndeplini.
Aceasta facilitează mobilizarea și utilizarea superioară a
energiilor
creatoare din primele săptămîni de
școală, cultivă
in rindul tinerelor
generații increderea în forțele, în
capacitatea lor de a se pregăti te
meinic. favorizează, cu alte cuvinte,
buna organizare și desfășurare a
procesului de invățămint in lumina
exigentelor și autoexigențelor spe
cifice.
Efervescenta climatului socio-politic și cultural-ideologic pe care il

Prof. univ. dr.
Cameluta BELDIE
rectorul Institutului
din lași

politehnic
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Cel mai sigur criteriu de apreciere a unei propuneri RECOLTAREA Șl ÎNSĂM/NȚĂRILE
valoroase - transpunerea ei în faptă
- lucrări de mare amploare, care necesită
în vasta structură a democrației socialiste românești, creată după
Congresul al IX-lea al partidului, structură unieă în felul său. consi
liile oamenilor muncii constituie o verigă esențială. Organ prin interme
diul căruia își găsește, în intervalul dintre adunările generale ale oame
nilor muncii, continuitate în viața întreprinderilor democratismul eco
nomic. consiliilor oamenilor muncii le revin responsabilități majore pe
linia afirmării spiritului democratic propriu societății noastre, stimulării
energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii, mobilizării tot mai puter
nice a acestora la Îndeplinirea sarcinilor de plan, la exercitarea plenară
a principiilor autoconducerii și autogestiunii muncitorești.
Din perspectiva acestor cerințe am urmărit modul în care acționează
consiliile oamenilor muncii din două unități industriale, respectiv de la
întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 August'* din Tg. Mureș și
Întreprinderea „Hidromecanica** din Brașov.

Cind propunerile mem
brilor consiliului oamenilor
muncii sintetizează gindurile și voința oamenilor din
secții Cei 35 de membri ai consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de prelucrare a lemnului
„23 August'* din Tg. Mureș, reprezentind toate cele 15 secții mari de pro
ducție — inclusiv de pe platformele
din Sighișoara, Sovata, Luduș și Sărmașu — au un rol hotărîtor in so
luționarea tuturor problemelor pro
ducției. Cu condiția ca propunerile
făcute în acest cadru să fie nu nu
mai ascultate ori consemnate într-un
proces-verbal, ci și urmărită înfăp
tuirea lor. O primă constatare. Viața
argumentează faptul că aici mem
brii C.O.M. acționează ei înșiși,
în marea lor majoritate, cu răspun
dere pentru afirmarea rolului pe care-1 are acest organism democratic.
„Ca membru în C.O.M. — ne spu
ne Viorel Bercea, maistru principal
la secția nr. 2 de confecții mo
bilă — am ajuns la concluzia că o
propunere, făcută în cadrul C.O.M.,
oricit de bună ar fi, nu are va
loare dacă autorul ei — ca repre
zentant al unui anume loc de muncă
— nu acționează, împreună cu colec
tivul din care face parte, pentru în
făptuirea ei. Or, pentru a realiza acest lucru, personal obișnuiesc ca îna
intea oricărei ședințe să mă consult
cu lucrătorii secției, să cunosc pro
blemele ridicate în cadrul grupelor
sindicale sau la ședințele lunare de
fundamentare a planului, astfel incît
în cadrul C.O.M. să mă prezint în
deplină cunoștință de cauză, pen
tru ca propunerile mele să repre
zinte, în fapt, dorința oameni
lor pe care-i reprezint. Procedînd astfel. în perioada de cind
sînt membru al C.O.M., am propus,
dar și rezolvat, împreună cu lucră
torii secției sau in cooperare cu alte
secții, probleme vizind perfecționarea
activității de producție. Fără a intra
în detalii, pot spune că în cazul
nostru numeroase reușite au avut la

bază propuneri făcute în cadrul
C.O.M., a cărui perseverență în
urmărirea realizării obiectivelor sta
bilite a avut o mare înrîurire asu
pra bunului mers al producției. Bu
năoară, într-una din ședințe
am

gan de conducere colectivă nu acțio
nează, în unele cazuri, cu prompti
tudine pentru îmbunătățirea coope
rării interuzinale, așteptînd ca aceas
ta s-o realizeze centrala și ministe
rul. Urmarea 1 înregistrarea perio
dică a unor goluri în aprovizionarea
cu accesorii, lacuri și alte materiale
provenite de la unități de profil din
țară. Totodată, pentru a-și îndeplini
rolul pe care îl are, interlocutorul
apreciază că
organul colectiv de
conducere trebuie să acționeze mai
perseverent, mai eficient — așa cum
cere secretarul general al partidului
— pentru conștientizarea fiecărui
om al muncii, la toate nivelurile,
asupra răspunderii ce-i revine pen
tru îndeplinirea neabătută a sarci
nilor încredințate. Aceasta impune
ca. în unele cazuri, problemele pro

Din activitatea consiliilor oamenilor muncii
din două unități industriale
arătat — la sesizarea lucrătorilor —
faptul că pentru a indeplini planul
la export, intr-o etapă importantă
de început de an, esențială era
atunci, ca și în perioada următoare,
perfecționarea sistemului de croire a
masei lemnoase. Problema, însușită
de organul colectiv de conducere, a
fost inclusă pe agenda de lucru a
factorilor de resort, fiind soluționată
în mai puțin de o lună de un grup
de lucrători și tehnologi. Soluția adoptată, pe lingă faptul că asigură
o mai judicioasă destinație a fiecă
rui material, indiferent de dimen
siune, a dus la diminuarea accentuată
a consumurilor specifice și încadra
rea strictă în normele de consum'*.
Că așa s-a procedat în numeroase
alte cazuri — C.O.M. receptînd
și urmărind pas cu pas propunerile
făcute de membrii săi în ședințele
lunare — aveam să constatăm și in
secția nr. 4 sculptură, al cărei repre
zentant in organul colectiv de con
ducere — lucrătorul Bartha Ioan —
a ținut să relateze : „Experiența dobindită in cadrul atelierului de
sculptură
în privința introducerii
normelor Individuale în cadrul lu
crului în acord global a stat la baza
extinderii și generalizării acestei
forme superioare de organizare și
retribuire a muncii în întreprindere.
Nu este însă mai puțin adevărat
că spațiul de acțiune al C.O.M.
nu-i întotdeauna explorat cu maxi
mă eficiență de membrii săi. Cei
puțin așa ceva lasă să se înțeleagă
Viorel Bercea cind apreciază că, în
pofida propunerilor făcute, acest or

puse spre a fi soluționate să fie „con
trolate" nu doar prin raportări ver
bale sau pe hîrtie, ci și verificate la
fața locului. Or, numai asigurîndu-se creșterea efectivă a răspun
derii la fiecare loc de muncă și realizindu-se mobilizarea forțelor între
gului colectiv hotăririle consiliului
oamenilor muncii vor prinde viață,
se va înfăptui o democratizare reală
a conducerii activității economice".
O opinie la care subscriem întru
totul.

Consiliul oamenilor mun
cii vă informează... La lntra’
rea în întreprinderea „Hidromecani
ca" din Brașov, alături de „gazeta
de perete" și „Panoul fruntașilor",
a apărut, cu cîteva luni în urmă, un
nou panou de aceleași dimensiuni,
în fața căruia se opresc zilnic nu
meroși oameni ai muncii. Ce anume
îi atrage spre acest panou, ce anume
le trezește interesul aflăm chiar din
titlul scris cu litere mari, care sună
cît se poate de clar : „Consiliul oa
menilor muncii vă informează...'*.
Dar să dăm cuvîntul faptelor.
— Panoul, ne spunea tovarășul
loan Dragu, secretarul comitetului
de partid pe întreprindere și pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii. se înscrie printre măsurile pe
care le-am inițiat în întreprindere
în cadrul programului de perfecțio
nare și adincire a democrației noas
tre muncitorești-revoluționare. După
cum se știe, in ședințele C.O.M. și
ale biroului executiv al acestuia se
dezbat problemele cele mai impor

Bine cunoscută pentru calitatea produselor sale,'întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală este angajată cu toate
forțele la îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor de plan pe acest an. Imaginea surprinsă la standul de probe,
unde este testat un nou lot de componente electronice, evidențiază inalta răspundere cu care se acționează pe
întregul flux al producției
Foto : S. Cristian

Realizarea lucrărilor
de investiții!
I
(Urmare din pag. I)
lațiile și aparatele care intră In
componența liniilor și fluxurilor
tehnologice. Ele dau producție, dar
tot ele creează problemele cele mai
dificile în finalizarea unul obiectiv
sau a altuia. Ca urmare, coman
darea, contractarea, execuția și li
vrarea utilajelor tehnologice trebuie
să devină problema centrală a tu
turor celor implicați in realizarea
investițiilor. Fapt care presupune
un uriaș efort organizatoric, dar și
însușirea unei autentice strategii de
asigurare a mașinilor și utilajelor —
capitol Ia care numeroși beneficiari
și furnizori sînt și la ora actuală
serios datori.
Rezerve importante pentru scurta
rea termenelor de execuție există
insă pe șantiere. Pentru construc
tori și montori modernizarea activi
tății proprii, promovarea unor teh
nologii de lucru avansate, de mare
productivitate devin exigențe care
exclud prejudecățile tehnice, lipsa
de informație și imaginație, prefe
rințele pentru metodele de lucru
care au satisfăcut anterior și a că
ror reluare pare comodă și lipsită
de riscuri. Preocuparea pentru valo
rificarea evantaiului larg de posibi
lități oferit de introducerea progre
sului tehnic in munca de zi cu zi
trebuie însă întărită printr-o acti
vitate organizatorică de aceeași
anvergură și intensitate. Respectarea
disciplinei tehnologice, a disciplinei
in muncă in general, folosirea inte
grală a fiecărei ore din programul
de lucru sînt atu-uri incontestabile
în lupta cu timpul.
Trecind in revistă asemenea ce
rințe. preocupările și eforturile care
trebuie să Ie însoțească, se poate
răspunde : da, este pe deplin posibil
să se construiască mai repede și mai
bine ! Nu numai pe un șantier sau
altul, ci pe toate șantierele, fără
excepție. Cu condiția ca potențialul
uman și tehnic existent in domeniul
investițiilor să fie folosit la nivelul
competenței și bogatei sale expe
riențe. Acestea sînt și motivele pen
tru care. incepind cu articolul de
față, rubrica noastră se va opri
asupra principalelor probleme legate
de realizarea rapidă, integrală, in
condiții superioare de eficiență, a
prevederilor planului de investiții.

tante și stringente pentru activitatea
întreprinderii.
Evident, de fiecare
dată și in fiecare caz în par
te
se adoptă hotărîri, se emit
decizii, se fac recomandări etc.
Aspecte, probleme care, de re
gulă, sînt aduse de îndată la cu
noștința oamenilor muncii de către
cei care-i reprezintă în cele două
organisme ale democrației munci
torești-revoluționare. Uneori însă,
această modalitate de informare se
asigură mai greu, dat fiind lucrul în
trei schimburi, plecările în concedii
etc. De aceea, comitetul de partid și
biroul executiv al C.O.M. au ajuns la
concluzia că. pentru a asigura o in
formare temeinică și operativă a oa
menilor muncii din întreprinderea
noastră, este necesar să fie creat
panoul respectiv, unde să fie afișate
hotăririle si deciziile adoptate în șe
dințele celor două organisme, moda
litate prin care aceștia sînt invitați
să participe în mod direct și nemij
locit la transpunerea lor în viață și,
implicit, la conducerea întregii vieți
economice și sociale a uzinei.
în acest mod, oamenii muncii de la
„Hidromecanica" au putut lua cu
noștință, de exemplu, că, într-una din
ședințele biroului executiv al C.O.M.,
s-au aprobat repartizarea fondului
de premiere pentru rezultatele obți
nute de uzină în trimestrul II. pre
cum și normele de consum la o serie
de materiale destinate fabricației in
perioada care urmează. în ședința
C.O.M. care a urmat două zile mai
tîrziu. s-a analizat modul în care s-a
realizat planul la principalii indica
tori pe perioada care a trecut de la
Începutul anului. în aceeași ședință
s-a aprobat raportul serviciului de
pregătire și urmărire a producției, pri
vind lansarea si urmărirea sarcinilor
de plan la producția fizică și producția-marfă. la nivelul secțiilor și
formațiilor de lucru și constituirea
unui colectiv care să analizeze cum
se realizează programul de fabricație
pentru piesele turnate care au pro
dus unele greutăți în îndeplinirea
planului de producție în prima parte
a anului. Ultima problemă dezbătută
de către C.O.M. în ședința respectivă
a fost aceea a modului în care sînt
aplicate măsurile din programul de
pregătiri pentru perioada de iarnă.
Indiscutabil, eficacitatea panou
lui „C.O.M. vă informează"
este
mare și ea se reflectă în interesul
crescînd pe care personalul muncitor
al întreprinderii îl manifestă față
de problemele dezbătute și de hotărîrile și deciziile adoptate în șe
dințele celor două organisme demo
cratice. Iar expresia acestui interes
este participarea lui activă la rezol
varea problemelor pe care le ridică
activitatea productivă, viata uzinei
și în primul rînd realizarea sarcinilor
de plan — domeniu în care „Hidro
mecanica" ocupă un loc fruntaș pe
județ.
Investigațiile in cele
două
unități au pus in evidență citeva concluzii. Prima dintre ele
are in vedere necesitatea menți
nerii unui permanent contact
intre membrii C.O.M. și colec
tivele de oameni ai muncii din
secții și ateliere. Acest contact
se dorește a avea o funcție bi
valentă, in cadrul căreia să se
afirme cu deplină greutate atit
răspunderea
celor aleși in
C.O.M., cit și cea a colectivelor
pe care le reprezintă.
tn al doilea rind, se dovedește
de mare utilitate ținerea perma
nentă la curent a colectivului
cu toate hotăririle și inițiativele
C.O.M. Cu cit este mai deschi
să calea comunicării cu oame
nii muncii, cu atit mai rapid este
și procesul de activizare a tutu
ror oamenilor muncii la viața
intreprinderii.

Gheorqhe GIURGIU
Nicolae MOCANU
corespondenții
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o bună organizare, participarea la muncă

a tuturor locuitorilor de la sate
ialomița

, sfecla se recoltează, transportul intirzie

Județul Ialomița, cu cele
aproape 14 000 hectare cul
tivate cu sfeclă de zahăr,
se numără printre marii
producători din tară. în aceastâ zonă desfășurîndu-și
activitatea si două fabrici
de prelucrare, la Tăndărei
și Urziceni. cu o capacitate
de 4 500 tone în 24 de ore
fiecare. Acum, cînd recolta
rea a fost declanșată, iar
pentru industrializarea sfe
clei de zahăr se așteaptă
doar materia primă, pro
blema numărul unu o con
stituie corelarea culesului
cu transportul sfeclei, pen
tru ca cele două fabrici să
funcționeze la maximum de
capacitate, să obțină randa
mentele planificate. La această dată, în depozi
tele fiecărei fabrici ar
trebui să fie 10 000 tone
sfeclă de zahăr, iar zil
nic să se primească, atît
la Tăndărei, cît și la Urzi
ceni. cel puțin 4 500 tone
rădăcini. Aceasta presupune
ca unitățile producătoare
din județul Ialomița să re
colteze peste 320 hectare,
iar recolta obținută să fie
operativ transportată. în
vederea bunei desfășurări a
campaniei de industrializa
re. la fabrica din Tăndărei,
dar și la cea din Urziceni
s-au adus îmbunătățiri pro
cesului tehnologic, s-au mo
dernizat mijloacele de des
cărcare și locurile de depo
zitare. în așa fel încît. în
15—20 de minute, mijloace
le de transport să poată ple
ca din nou in cursă. Ba mai
mult, la fabrica din Tăndă
rei s-au creat posibilități ca
în 24 de ore să se preia
peste 6 000 tone rădăcini. în
cadrul lucrărilor de remont
absolut toate instalațiile au
fost verificate, reparate și
apoi testate. In urma mo
dernizărilor realizate pe
fluxul tehnologic, capacita
tea de prelucrare la fabri
ca din Tăndărei a crescut
cu 80 tone în 24 de ore. iar
la randament sînt garanții
pentru un spor de 0.2 la
sută, fată do cel planificat.
Remontul a constituit o adevărată probă a capacită
ții profesionale, ca de fapt
și un mijloc de ridicare
a calificării personalului
muncitor. Pe fiecare insta
lație. formație și loc de
muncă se cunosc cu riguro
zitate sarcinile și răspun
derile. modul cum trebuie
intervenit în cazul unor
defecțiuni. S-au pregătit
piesele de schimb necesare,
marea lor majoritate fiind
recondiționate.
Directorul
întreprinderii de industria
lizare a sfeclei de zahăr
Tăndărei, inginerul Florin
Dinu, vorbind despre modul
cum a fost pregătită cam
pania de industrializare din
acest an. ne-a spus : ..Am
asigurat toate condițiile
pentru ca întreg procesul
de prelucrare să se reali
zeze conform tehnologiilor

stabilite. Acum, totul de
pinde de ritmicitatea cu
care ni se va asigura ma
teria primă. Deficientele
anului trecut, cînd. datorită
necorelării recoltării cu
transportul, au fost unele
întreruperi, iar In alte zile
instalațiile n-au funcționat
la capacitate, au fost dez
bătute cu unitățile produ
cătoare și cele care au da
toria să asigure transportul
materiei prime din cîmp la
fabrică. Din păcate, se pare
că acest lucru nu s-a înțe
les de unitățile specializa
te în transporturi".
Comandamentul județean
pentru agricultură a stabi
lit ca pentru fabrica din
Tăndărei să se recolteze
zilnic 200 hectare și să se
transporte cel puțin 4 500
tone. Dar deși campania
s-a declanșat din data de
5 septembrie. în depozitul
fabricii pentru prelucrare,
simbătă. 10 septembrie, se
aflau abia 2 500 tone, trans
portate în zilele de miercuri
și Simbătă, pentru că joi și
vineri, datorită precipitații
lor. nu s-a putut intra în
cîmp. Adevărul este însă
că deși, simbătă. în coope
rativele agricole de produc
ție din consiliile agroindus
triale Tăndărei, Gura Ialomiței. Movila. Cosîmbești și
Grivița erau recoltate im
portante cantități de sfeclă
de zahăr, acestea nu au
putut fi transportate dato

rită lipsei mijloacelor de
transport. Din capacitatea
contractată cu I.T.A. și
I.T.S.A.I.A. Ialomița nu so
sise decît jumătate, iar de
la I.T.A. Galați — 40 la
sută.
La întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de
zahăr Urziceni situația era
și mai precară. Sîmbătă. 10
septembrie, la ora 14, Jn
baza din curtea fabricii
erau aduse doar 260 tone
rădăcini. Cît despre începe
rea campaniei de pre
lucrare. se discuta pentru
ieri după-amiază. Din cele
15 000 tone rădăcini, care
trebuiau transportate din
unitățile ialomitene. sosise
ră 200 tone, din județul
Prahova, din 6 000 tone —
70 tone, iar din sectorul
agricol Ilfov, din 1 500 tone
nici măcar un kilogram.
Aceste cantități trebuiau să
fie preluate în săptămîna
5—10
septembrie.
Dacă
avem în vedere cantitățile
recoltate numai în unitățile
ialomițene, rezultă că pînă
la această dată se puteau
aduce cel puțin 5 000 tone
de sfeclă, dar coloana de la
I.T.A. Galați, cu o capaci
tate de 800 tone, era repre
zentată doar de două auto
camioane cu remorci. Di
rectorul întreprinderii de
industrializare a sfeclei de
zahăr, inginerul Talat Amet,
își exprima, pe bună drep
tate. amărăciunea : „Este

de-a dreptul îngrijorătoare
superficialitatea cu care
unitățile de transport își
îndeplinesc obligațiile ce le
revin din contractele în
cheiate cu noi. La coope
rativele agricole din Jilave
le.
Armășești, Ciocirlia,
Manasia si Coșereni. care
se află la 6—10 kilometri
depărtare de fabrică, avem
acum materie primă recol
tată. dar nu avem cu ce
s-o transportăm. Facem pe
această cale apel la unită
țile de transport, ca să asi
gure grabnic capacitățile
contractate. De asemenea,
este absolut necesar ca toa
te unitățile producătoare să
organizeze formații specia
lizate pentru încărcarea
mijloacelor de transport. în
vederea înlăturării stațio
nărilor în cîmp a autoca
mioanelor".
Această situație a fost
analizată de biroul comite
tului județean de partid, și,
prin măsurile luate — du
minică s-a lucrat la recol
tarea și transportul sfeclei
de zahăr —, campania de
industrializare a sfeclei de
zahăr va putea decurge
normal. Totul depinde acum ca toate capacitățile
de transport să fie pre
zente la cele două fabrici,
și nu oricum, ci în stare
de funcționare.

MIhai VIȘO1U
corespondentul

„Scînteii"

Și in unitățile agricole din județul Vrancea campania de toamnă se
în plină desfășurare. Specialiștii și cadrele de conducere din unități urmăresc
starea culturilor și a terenului, stabilind unde trebuie să se acționeze cu priori
tate. Așa se procedează și la I.A.S. Focșani (după cum se poate vedea și în ima
gine), unde mecanizatorii lucrează intens la pregătirea terenului în vederea
însămînțărilor. (Eugen Dichiseanu).

CUM SE INDEPIINESTE PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SIEVIUil
în județul Bihor, pădurile dețin
mai mult de un sfert din suprafață.
Păduri falnice, vădind mina de gos
podar. care devin cu fiecare an mai
productive, rod al aplicării măsuri
lor ce decurg din Programul națio
nal de .dezvoltare a silviculturii.
„Prin întreaga noastră activitate ur
mărim să asigurăm, în spiritul orientărilor programelor adoptate, ri
dicarea productivității pădurilor —
preciza inginerul Nicolae Noja,
inspector-șef al inspectoratului sil
vic județean. In acest scop, sint pro
movate în cultură speciile autohtone
valoroase, se face regenerarea pă
durilor cu precădere pe cale natu
rală, se reface arboretele slab pro
ductiv. Alte măsuri vizează respec
tarea riguroasă a densității arborilor
la hectar, in așa fel incît terenurile
forestiere să fie folosite cit mai ra
țional". Concret, cum se materiali
zează aceste obiective ? Iată ce a re
zultat din investigația noastră.
Regenerarea naturală — cale si
gură și eficientă de dezvoltare a fon
dului forestier. Pădurea bine păstra
tă și îngrijită ne atrage pe toți prin
farmecul și măreția ei. Mai cu seamă
prin arborii ajunși la virsta exploa
tării, cu trunchiuri robuste, cu tinere
vlăstare crescînd la adăpostul lor.
Păduri care sînt rezultatul regene
rării naturale, al aplicării unor tra
tamente silvice intensive.
Dar lucrurile nu au stat întotdeau
na așa. Ne-o dovedesc numeroase
situații. în ocolul silvic Remeti, de
pildă, la cantonul Murgașu pe Valea
Iadului, ori pe Valea Sebișelului in
amonte de Lacul Drăgan constați
lesne efectul negativ al tratamentelor
extensive. îndeosebi al tăierilor rase,
care au pleșuvit pentru cîtăva vreme
versanții. De la tehnicianul Aron
Pașcalău aflăm că in 1952. cînd s-a
realizat in raza ocolului primul amenajament. întrucît exploatările se
făceau cu precădere prin tăieri rase,
Împăduririle integrale se efectuau
anual pe 1 100 hectare. Ca urmare a
noilor orientări, dacă la nivelul anu
lui 1976 regenerările naturale repre
zentau doar o treime din volumul
împăduririlor, in prezent suprafața
acestora s-a dublat, iar a împăduri
rilor a scăzut la jumătate. La Stina
de Vale. în 1976 au existat nu mai
puțin de 320 hectare doborîturi
concentrate de rășinoase. Plantația
realizată ulterior pe această supra
față a ajuns in stadiu de prăjiniș.

ceea ce demonstrează că. valorificind regenerarea
naturală de fag,
împăduririle cu molid și larice asi
gură amestecuri mai rezistente la
vînt.
împreună
cu
inginerul
Moise
Dulcă. șeful ocolului silvic Beiuș, am
străbătut o bună parte din codrii din
bazinele Sohodol, Roșia, Șoimi. Budureasa. Tărcăița. admirînd foioase
le regenerate naLural. dese „ca pe
ria". „Noi n-am schimbat tipul fun
damental de pădure, ci am recurs la
înnobilarea lui cu diverse specii va
loroase — ne spune șeful ocolului.
Astfel, pe cele peste 2 000 hectare

păstrarea și diversitatea ecofondului și genofondului forestier".
Arboretele slab productiv — la •
doua viață. Telul de bază al silvi
cultorilor il constituie, cum este și
firesc, obținerea unei producții de
lemn din ce în ce mai mari și supe
rioare din punct de vedere calitativ.
Ridicarea neîncetată a productivită
ții pădurilor se realizează prin ame
liorarea continuă a fondului fores
tier atît prin promovarea speciilor
autohtone, valoroase (stejar, fag.
brad), cît și prin refacerea arboretelor slab productive. în urmă cu
10—15 ani, în bazinele văilor Mierag,

sumau 16 500 hectare, la nivelul anului trecut suprafața acestora nu
depășea 2 400 hectare. Acest salt s-a
înregistrat. în primul rînd. ca urma
re a înnobilării lor cu specii valo
roase. a aplicării unor tratamente
silviculturale adecvate. Pe această
cale, in final, productivitatea lor va
crește de 2—3 ori. De fapt, gospo
dărirea diferențiată a pădurilor in
vederea exercitării în condiții opti
me a tuturor funcțiunilor utile de
producție și protecție este principa
lul factor care a determinat — pe
ansamblul județului — o creștere
medie la hectar de 5,9 metri cubi pe

ful ocolului silvic Aleșd, s-au făcut
lucrări în valoare de peste 22 mi
lioane de lei. Practic, s-au rea
lizat mai mult de o treime din
lucrările de corectare a torenților prevăzute pînă în 2010, atenuînd viiturile, colmatarea lacu
rilor de acumulare de pe Crișul
Repede. Din toate aceste exemple
ca și din multe altele se desprinde
concluzia că doar pădurile consis
tente apără cel mai bine solul împo
triva furiei apelor, reprezentînd un
scut sigur în protejarea lui de ero
ziuniPrin împăduriri s-au pus în va

Păduri mai viguroase/ mai productive
DIN EXPERIENȚA SILVICULTORILOR BIHORENI
împădurite în ultimele două decenii
ponderea o reprezintă completările
și regenerările naturale. Esențialul
este să stăpînești foarte bine situația
din teren, condițiile existente. Acum,
de pildă, avem o fructificație foarte
bună la fag. Ia alte specii. Răsplata
va fi, fără îndoială, cea meritată".
Fiecare ocol silvic are elaborat un
studiu privind regenerarea naturală,
iar pe ansamblul inspectoratului sil
vic județean aceasta deține două
treimi din suprafața parcursă anual
cu tăieri. „Regenerarea naturală a
arboretelor prezintă avantaje econo
mice evidente atît ca un mijloc de
restrîngere a cheltuielilor legate de
împăduriri, cît și ca o soluție efi
cientă și. deocamdată, singura posi
bilă pentru realizarea de arborete
Capabile să producă sortimente de
valoare deosebită — afirma ingine
rul Traian Micle. șeful biroului fond
forestier, pază și protecția păduri
lor. Mă refer la lemn pentru furnir,
lemn de rezonanță etc. Este, totoda
tă. soluția tehnică cea mai potrivită
pentru regenerarea și. ulterior, pen
tru conducerea arboretelor în con
dițiile diminuării tot mai accentuate
a forței de muncă disponibile pen
tru lucrările silvice. Nu în ultimul
rind. regenerarea naturală asigură

Tărcăița, Sohodol, Urviș și Șoimi pu
teau fi întîlnite suprafețe întinse de
arborete degradate și brăcuite, care
nu asigurau decît cantități mici de
masă lemnoasă și de calitate inferi
oară. improprii pentru industriali
zare. Erau, mai ales, păduri de car
pen. în amestec cu alte specii. Din
1970 ele au fost „înlocuite" cu stejar,
paltin, frasin, cireș, specii caracte
ristice zonei. Cine revine acum prin
acele locuri va întîlni arborete lu
xuriante. stabile și de productivita
te ridicată. aflate în diverse clase de
vîrstă. optim ierarhizate.
Asemenea acțiuni de amploare
s-au desfășurat și în ocoalele silvice
Ținea. Marghita și Aleșd. Cîteva
măsuri ne-au reținut în mod deose
bit atenția. împăduririle se efec
tuează cu prioritate în coitnpletarea
regenerărilor naturale. în arborete
slab productive, pe terenuri goale sau
in care condițiile staționale au fost
puternic deteriorate. A fost ferm ex
clusă cultura rășinoaselor în stațiuni
favorabile stejarului, exceptînd îm
pădurirea terenurilor degradate și a
unor zohe de agrement. Este în ace
lași timp restricționată cultura salcimului și a plopilor în perimetrele
pretabile stejarului.
Două cifre sînt concludente. Dacă
In 1978 arboretele subproductive în

an, față de 5,5 metri cubi In 1976.
Ca atare, există condiții prielnice să
fie îndeplinite in avans obiectivele
„Programului național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului fo
restier în perioada 1976—2010".
Păduri pe terenurile degradate.
Este bine cunoscut că prin defrișări,
exploatări excesive și concentrate,
tăieri rase, tehnologii de exploatare
antiecologice, pășunat abuziv, pădu
rea a avut și are de suferit. Ingine
rul Vasile Zaharia, șeful ocolului
silvic Sudrigiu, aprecia : „Practica
demonstrează că rănile pămîntului
determinate de despăduriri se vin
decă foarte încet, cer timp îndelun
gat". Aveam să constatăm justețea
afirmației în timp ce ne purta pe la
Vărzari. Săliște de Vașcău. Ponoare,
Valea Criștiorel, perimetre erodate
de torenți. dar stopate prin lucrări
specifice — praguri, baraje mici, ca
nale de scurgere s.a. — avind ca scop
retenția materialului aluvionar si
stabilizarea malurilor și versanților.
Terenuri susținute cu lucrări de con
solidare constînd din terase, banche
te din piatră, gărdulețe ș.a. au fost
efectuate pe Văile Aleului și Sibișelului din ocolul silvic Vașcău. la
Burda în ocolul silvic Beiuș. Numai
la Borod și Gepiș. după cum ne in
forma inginerul Dumitru Popa, șe

loare terenuri cu eroziune avansată,
inapte pentru folosințe agricole. La
Brusturi, in raza ocolului silvic Mar
ghita, ori la Hidișel în cadrul oco
lului silvic Oradea am străbătut ast
fel de perimetre unde s-au efectuat
lucrări de ameliorare a terenurilor
degradate. S-a plantat, de regulă,
salcîm atît pentru rolul său recunos
cut de a fixa terenurile erodate, cît
și pentru florile sale melifere. De
fapt, numai în ultimii zece ani s-au
împădurit mai bine de 1 000 hectare
de terenuri cu eroziune avansată. înființînd plantații de pin, salcîm, mă
lin american, cătină, cireș, păducel,
corn, măceș, care realizează fie pro
ducții de lemn demne de luat in
seamă, fie fructe și flori de larg in
teres pentru industria alimentară și
farmaceutică.
Cercetarea științifică — pivot al
intensificării silviculturii. Sint mul
te argumente care pledează pentru
această relație de intercondiționare.
Este suficient, de pildă, să străbați
pădurile ocolului silvic Săcueni pen
tru a înțelege că aici s-a desfășurat
de trei decenii încoace o adevărată
muncă de cercetare. Sint aici con
diții extreme, legate îndeosebi de
valorificarea nisipurilor. Aproape ju
mătate din siiprafăța ocolului se în
tinde pe dunele de nisip. „Nu am

recurs la modelarea dunelor pentru
împăduriri. Am studiat microzonele
pentru a stabili speciile cele mai in
dicate pentru formele variate de re
lief. Am realizat astfel „blocuri" fo
restiere experimentale, cu mozaic de
specii. Iată, bunăoară, pentru depre
siunile închise sub influența apei
freatice am ales aninul, pentru de
presiuni largi deschise — plopi hi
brizi. Urcînd pe versanți, pe pantele
mai abrupte am optat pentru salcîm
în amestec cu mălin american, iar
pe coamele de dună, zona cu boni
tatea cea mai scăzută, am plantat cu
foarte bune rezultate salcîm și pin.
Am ales asemenea formule de îm
păduriri pentru că se soldează cu o
eficiență ridicată" — preciza ingine
rul Aurel Rițiu, șeful ocolului.
Eforturi însemnate au fost concen
trate aici asupra selecției și amelio
rării genetice a materialului săditor.
La Săcueni s-au realizat primele lu
crări din țară pentru producerea
materialului de împădurire din se
mințe genetic ameliorate. Există
un „bloc" de plantaje (asemenea
unor livezi) unde se produc semințe,
obținîndu-se „recolte" la nivelul
maxim stabilit de literatura de spe
cialitate.
Preocupări
consecvente
ne-au reținut atenția și în ce pri
vește valorificarea ecotipului local,
selecționîndu-se și multiplicîndu-se
forme și varietăți
locale de plop,
salcîm, stejari americani, aclimati
zați aici la începutul secolului. Bi
lanțul tuturor acestor strădanii ?
Practic, volumul de masă lemnoasă
s-a dublat atît prin extinderea su
prafețelor, cît și prin refacerea ar
boretelor slab productive și selecția
unor specii cu înalt potențial pro
ductiv.
Sînt. fără îndoială, multe alte as
pecte — gospodărirea pădurilor de
protecție și interes social, realizarea
densităților optime la hectar, produ
cerea materialului săditor ș.a. —
care atestă o bună experiență acu
mulată de silvicultorii bihoreni.
După cum la fel de importante se
dovedesc a fi acțiunile educative în
treprinse în rîndul tineretului, al oa
menilor muncii, pentru întărirea
respectului și răspunderii fată de
„aurul verde", pentru soarta lui de
azi șl de miine. Pentru ca farmecul,
măreția și puterile pădurii să rămînă mereu proaspete.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"
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PERMANENT LA DATORIE
Constituie o tradiție a ponorului
român de a-și cinsti așa cum se
cuvine înaintașii, pe cei care au
luptat, pe cei ce și-au dat viata pen
tru propășirea și apărarea patriei.
Printre aceștia se numără și pom
pierii. oamenii bătăliilor cu fooul și
stihiile dezlănțuite ale naturii, dar
și apărători de tară, de glie stră
moșească. Sărbătoarea din acest an
a pompierilor capătă o semnifica
ție aparte datorată împlinirii a 140
de ani de la memorabilele eveni
mente petrecute in Dealul Spirii.
cind bravii ostasi cu însemnele
vișinii s-au ridicat eroic, cu arma
in mină, pe baricadele de apărare
ale revoluției burghezo-democratice
de la 1848. A fost prima probă a
virtuților ostășești ale tinerei ar
mate române — aflată in plin pro
ces de formare — ce a fost susți
nută pe Dealul Spirii de către
ostașii pompieri, constituiti militărește. împreună cu cei ai Regimen
tului 3 infanterie. Ziua de 13 Sep
tembrie. soldată cu „baia de singe
de la București" a apărătorilor re
voluției. a devenit astfel „Ziua
pompierilor".
Animați permanent de un profund
patriotism, atașati celor mai nobile
idealuri de dreptate socială și na
țională ale poporului român, pom
pierii s-au aflat întotdeauna la da
torie. atît pentru îndeplinirea mi
siunilor specifice, cit si pentru apă
rarea independentei și integrității
teritoriale a tării. Ei au participat
la războiul de independentă din
1877—1878, în anii primului război
mondial, precum și la revoluția de
eliberare socială si
națională,
antifascistă si antiimperialistă din
August 1944, multi dintre ei dind
iertfa supremă pe cîmpurile de bă
tăii ie.
Anii care au trecut de la victoria
poporului nostru, in frunte cu co
muniștii. din August 1944 și. îndeo
sebi. cei 23 de ani ce au trecut de
la Congresul al IX-lea al partidu
lui reprezintă perioada celor mai
mărețe realizări din istoria multi
milenară a patriei. întregul popor
român și. alături de el, ostașii tă
rii s-au angajat, cu întregul lor
potential de creativitate, devota
ment și spirit revoluționar, in mă
reața operă de edificare a socialis
mului și comunismului in tara
noastră.
în vasta activitate de muncă și
creație în care este angrenată În
treaga națiune, pompierii patriei
sint angajați plenar pentru a trans
pune in viată sarcinile izvorite din
documentele Congresului al XIII-lea
și Conferinței Naționale ale parti
dului. legile tării, ordinele si indi
cațiile comandantului suprem, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în dome
niul apărării împotriva incendiilor,
calamităților și catastrofelor, a apă
rării vieții oamenilor, proprietății
socialiste și bunurilor cetățenilor.
Ca în orice domeniu unde as
tăzi. mai mult ca oricînd. se
acționează pentru o calitate nouă,
superioară a muncii, și pompie

rii României socialiste își În
dreaptă eforturile spre aplicarea
neabătută in practică a conceptului
de prevenire formulat de coman
dantul nostru suprem, potrivit că
ruia „...problema prevenirii incen
diilor. a măsurilor ce trebuie luate
în acest scop are o importantă
deosebită".
Materializarea acestui concept re
clamă organizarea științifică a ac
tivității.
canalizarea
eforturilor
către cele mai importante si vulne
rabile obiective din industrie, agri
cultură. depozite de mari valori,
porturi, aeroporturi ș.a. Dezvoltind
și adîncind cooperarea și conlucra
rea cu organismele democrației
muncitorești-revoluționare. cu ma
sele largi populare, beneficiind de
reglementări juridice clare, activi
tatea noastră a căpătat un tot mai
pronunțat caracter de masă, la apli
carea normelor specifice fiind an-

„ZIUA POMPIERILOR"
grenate categorii largi de oameni
ai muncii din toate domeniile.
Dinamismul fără precedent al
economiei românești, aplicarea po
liticii de dezvoltare echilibrată a
tuturor zonelor și județelor tării,
crearea marilor platforme și obiec
tive industriale, materializarea în
miile de obiective economico-sociale a vastului program de investiții
au condus la creșterea complexită
ții sarcinilor și misiunii pompie
rilor. la necesitatea de a se adinei
și mai mult conlucrarea cu oamenii
muncii pentru îndeplinirea lor.
Sistemul
democrației noastre
muncitorești-revoluționare — tere
nul fertil de manifestare a condu
cerii societății de către oamenii
muncii — implică cu necesitate spo
rirea grijii și competenței acestora
in buna gospodărire și apărare a
proprietății obștești. în aceste con-'
diții, a crescut răspunderea condu
cerilor ministerelor, centralelor și
întreprinderilor, a comisiilor teh
nice și formațiilor civile de pom
pieri, a tuturor făuritorilor de bu
nuri materiale din patria noastră
pentru apărarea și dezvoltarea avu
ției naționale.
în consens cu cerințele, orien
tările și sarcinile formulate de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în ex
punerea din 29 aprilie a.c., pom
pierii țării acționează cu fermitate
și exigență pentru perfecționarea
activității specifice,
dezvoltarea
conlucrării cu organismele demo
crației muncitorești-revoluționare.
cu organele și unitățile Ministeru
lui de Interne, comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare pentru depistarea și înlătu
rarea operativă a cauzelor genera
toare de incendii sau altor fenome
ne negative, pentru asigurarea

deplinei securități a obiectivelor si
localităților țării. Importante per
fecționări a cunoscut aplicarea in
practicii a principiului autoapără
rii, funcționarea lui tot mai efi
cientă fiind demonstrată de lichi
darea a numeroase incendii inci
piente, ce se puteau transforma in
evenimente nedorite.
Paralel cu măsurile de preveni
re, s-a acționat pentru sporirea ca
pacității combative a unităților,
subunităților și formațiilor civile
de pompieri, corespunzător condi
țiilor și realităților concrete din ju
dețele și localitățile țării. Creș
terea forței industriei noastre a
creat condiții tot mai bune pentru
dotarea pompierilor cu mașini noi
de luptă, agenți de stingere efi
cienți, echipamente și aparatură de
protecție perfecționate. Ca rezultat
al efortului de traducere in viață
a hotăririlor de partid, a legilor
țării, a cerințelor Directivei co
mandantului suprem, ca și al pre
gătirii temeinice a acțiunilor de
prevenire a incendiilor, al creșterii
competenței și răspunderii condu
cătorilor de obiective, comisiilor
tehnice și formațiilor civile de
pompieri în materializarea princi
piului autoapărării, numărul incen
diilor și pagubelor provocate de
acestea s-au diminuat an de an.
Activitatea de pregătire pentru
îndeplinirea sarcinilor SDecifice a
fost permanent impletită cu aceea
de a forma calitățile moral-politice și de luptă proprii apărătorilor
de țară, gata în orice moment să
apere independența, suveranitatea
și integritatea patriei dragi. Sem
nificative sint rezultatele obținute
în procesul pregătirii militare și
de specialitate a efectivelor, faptul
că peste 73 la sută din numărul
militarilor in termen poartă însem
nele înaltului lor grad de instruire
și educare, cel de „Militar de
frunte".
De ziua lor, pompierii patriei iși
reînnoiesc angajamentul față de
popor și comandantul suprem de a
face totul pentru indeplinirea exemplară a hotăririlor Congresului
al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, de a-și per
fecționa întreaga activitate în con
sens cu exigentele formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
Tezele din aprilie. Ne mindrim că
sintem contemporanii epocii celor
mai profunde transformări economico-sociale din istoria patriei,
„Epoca Nicolae Ceaușescu". că
partidul, poporul român ne-au în
credințat nobila misiune de a apăra
viața oamenilor și avuția națională.
Cu toții, neprecupețind nici un
efort, nici un sacrificiu, dacă este
nevoie, ne vom face permanent
datoria, cinstind, prin faptele noas
tre, tradiția de luptă a înaintașilor,
cei care, acum 140 de ani, au apă
rat, cu arma in mină, idealurile
revoluționare.

Lt. col.
Comeliu DRAGOM1R

Adunare festivă cu prilejul „Zilei pompierilor"
Luni după-amiază a avut loc în
Capitală adlunarea festivă .argamizată
cu prilejul împlinirii A 140 de ani de
la eroicele lupte din 13 Septembrie
1848 și a „Zilei pompierilor din.
Republica Socialistă România.
Au luat parte tovarășul Tudor
Postelnicu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., .ministru de interne, membri
ai Consiliului de conducere al Mi
nisterului de Interne, cadre din Co
mandamentul pompierilor și din
direcțiile
și unitățile centrale ale
ministerului, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai colectivelor
de oameni ai muncii din întreprin
deri bucureștene, comisiilor tehnice
de prevenire și stingere a incendiilor
ți ai formațiilor civile de pompieri.
în acest cadru au fost evocate
tradițiile glorioase de luptă ale pom
pierilor militari
și civili, relevîndu-se munca acestora, desfășurată
in condiții deosebite, pentru apăra
rea vieții oamenilor și avuției națio
nale, contribuția lor la opera de edi
ficare a societății socialiste multila
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— expresie a democrației noas
tre
socialiste,
muncitorești-revoluționare — nu se iau ignorînd
voința oamenilor, ci întrebîndu-i și
implicîndu-i, ascultîndu-le opiniile,
dind curs voinței și năzuinței lor.
Așa cum se procedează — dar nu
numai — la Teremia Mare. Adică ?

„Noi căutăm soluții”

.

A fost și a rămas lege : oamenii,
făcind totul, sfințesc locul. Dar, ca
să facă, ei trebuie să existe. Altfel
nu se poate. Or, tocmai asta a fost
problema la Teremia Mare, așeza
re din sud-vestul județului Timiș,
la 82 kilometri de Timișoara : depopularea comunei. Natalitatea re
dusă și migrarea spre industriile
orașului (dar nu numai) au fost
cauzele pentru care numărul locui
torilor scădea continuu. (O paran
teză. Sigur, pentru Banat, proble
ma nu era nouă. Școala sociologică
de la București, prin echipele sale,
studiind, înainte de război, cîteva
comune bănățene — exemple : Sîrbova, Bellnț, Ohaba etc. — pusese
în centrul investigației chestiunea
depopulării,
intr-adevăr funda
mentală. Concluzia ? Iată un citat
revelator din „Satele răzlețe ale
României", 1939, p. 68 : „De lungă
vreme Banatul românesc iși strigă
neîncetat durerea in fața crudei
realități a denatalității și mortali
tății exagerate. O adevărată alar
mă, prelungă, exasperantă,
fără
ieșire. Prin fiii săi cei mai buni,
prin condeele de seamă, se insistă
cu lux de statistici si dovezi asu
pra dezechilibrului si epuizării ca
pitalului biologic bănățean. Bilan
țul demografic bănățean nu ne
poate
lăsa indiferenți.
Dimpo
trivă.")
La sfîrșitul deceniului trecut nu
mărul locuitorilor scăzuse îngrijo
rător, rata natalității se prăbușise
vertiginos, curba care-i marca di
namica părea că va intersecta re
pede de tot abscisa graficelor. Ce
a urmat ? Iată evoluția aceluiași
indicator în ultimii ani : 1983 —
14,17 ; 1984 — 14,51 ; 1985 — 16.41 ;
1986 — 21,93 ; 1987 — 22 ; șapte luni
din 1988 — aproape 24 la mie 1 Intimplare ori minune ? Nici una,
nici alta. Explicația este firească,
logică. Iată un alt indicator : me
dia de virstă a locuitorilor era în
1965 de 33,6 ani; acum, in 1938, este
de 34,7, deși rata mortalității sca
de continuu. Se nasc mai mulți
copii pentru că în comună sînt
acum mai multe familii tinere și
sint mai multe pentru că și con

teral dezvoltate în patria noastră,
într-o atmosferă
însuflețitoare,
parțicipânții la adunare au ădrâsat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem
al forțelor armate. în telegramă se
dă expresie celor mai alese senti
mente de dragoste, înaltă prețuire șl
recunoștință față de gloriosul nostru
partid comunist, condus cu clarviziu
ne, înțelepciune și cutezanță de Cel
mai iubit și stimat fiu al națiunii,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
marele erou
între eroii neamului,
genial ctitor de țară și eră nouă,
personalitate proeminentă a vieții
politice contemporane, strălucit mi
litant pentru cauza libertății, progre
sului și păcii in lume, de numele
căruia se leagă cea mai bogată și
fertilă perioadă din istoria multimi
lenară a patriei, înscrisă cU litere de
aur in conștiința tuturor sub numele
de „Epoca Nicolae Ceaușescu".

duita este alta. Altfel spus : acum
in Teremia Mare mai mult se vine
decît se pleacă. Și se întimplă așa
pentru că deja a început să se tră
iască altfel și, mai ales, a început
să se muncească altfel decît îna
inte. Adică mai bine și după cum
doresc oamenii.
Repetăm : deciziile foarte
im
portante la Teremia Mare s-au ba
zat aproape întotdeauna pe larga
consultare a locuitorilor comunei.
Opiniile și propunerile acestora au
fost strînse, discutate și selectate
în adunările cetățenești, în consfă
tuirile cil deputății, în sesiunile
consiliului popular, în plenarele co
mitetului de partid al comunei, ale
organizațiilor de tineret și de fe
mei. Cînd a fost instituționalizată
„Tribuna democrației" — inițiată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca
modalitate permanentă de
întîlnire și dialog între oamenii mun
cii și reprezentanții puterii și ad
ministrației de stat, ai conducerilor
de unități și servicii puse în slujba
populației —, cea mai mare parte a
inițiativelor și hotăririlor în acest
cadru au fost formulate și uneori
chiar rezolvate.
Willy Heinz, primarul Teremiei, a
înființat și „Bazarul ideilor", un
caiet albastru — frumoasă culoare,
aparține meditației, gîndirii —
pe a cărui pagină de gar
dă ne-am bucurat cind am citit un
credo lansat in ziarul
nostru :
„Dacă vrei, găsești soluții. Dacă nu
vrei, găsești motivări". Sub el,
mina primarului a adăugat : „Noi
căutăm soluții". Care soluții și la
ce ? La problemele reieșite din dis
cuțiile cu locuitorii ! Fiecăreia din
tre ele i s-a rezervat un spațiu ge
neros și se constituie într-un ca
pitol aparte. Anume ? 1. Energii
neconveriționale. 2. Gradul de ocu
pare al muncitorului agricol. 3. Re
surse locale (cu subcapitolele: a. ve
getale și b. animale). 4. Microferme. 5. Utilaje. 6. Informații și so
luții tehnice. Ordonarea probleme
lor n-a fost — practica o dovedește
— hachiță birocratică, pedanterie
de ventilat prin ședințe ori prin
fața acelora care vin la Teremia
Mare cu sarcini de îndrumare și
control, ci veritabil instrument de
lucru. La care s-au adăugat an de
an concluziile cercetărilor sociolo
gice întreprinse în fiecare vară cu
sprijinul Filialei Academiei șl Uni
versității din Timișoara șl cu apor
tul intelectualilor din comună
(Aflați că fiecare al 60-lea locuitor
al Teremiei este absolvent fii învățămîntulul superior). De
fiecare
dată „topul" problemelor acesta a
fost : 1. atragerea tinerilor către

în telegramă este exprimată, tot
odată, . hotărîrea nestrămutată a
pompierilor militari și civili de a
acționa cu fermitate, devotament și
spirit revoluționar pentru. înfăptui;
rea exemplară a sarcinilor izvorife
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, din Directiva
comandantului suprem și legile țării,
din Tezele din aprilie și celelalte
documente de partid și de stat de a
nu precupeți nici un efort pentru ri
dicarea capacității de luptă a unități
lor și formațiilor, intensificarea co
laborării cu organismele democrației
muncitorești-revoluționare, întărirea
cooperării cu celelalte componente
ale sistemului național de apărare,
spre a fi în măsură să îndeplineas
că cu cinste și onoare misiunea sacră
de a apăra, împreună cu întregul po
por, valorile fundamentale ale socie
tății noastre socialiste, independența
și suveranitatea scumpei noastre
patrii.

locurile de muncă din sat și spo
rirea numărului acestor locuri ; 2.
creșterea calității vieții tuturor lo
cuitorilor. Pentru că... tot de la
primar citire : „Nu toți locuitorii
țării pot locui in București, nici
toți bănățenii in Timișoara. Ceea
ce nu inseamnă că noi, cei din Te
remia, trăind la marginea țării, tre
buie să trăim și la marginea civi
lizației românești".
Ceea ce, vă asigurăm, nici nu se
întimplă. E timpul să vă prezen
tăm Teremia Mare în datele ei
esențiale de acum. Comună este
formată din trei sate :
Teremia
Mare, Nerău și Teremia Mică. To
tal locuitori — 4 614 (76 la sută de
naționalitate română, 12 la sută

Sosirea, de la Phenian, a delegației de partid și guvernamentale
conduse de tovarășul Constantin Dăscălescu
«

Delegația de partid și guverna
mentală
condusă
de
tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, care a participat la festivitățile
de la. Phenian prilejuite de cea de-a
40-a aniversare a creării Republicii
Populare Democrate Coreene, s-a

inapoiat, duminică dimineața, în Ca
pitală.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost salutată de membri
ai guvernului, de alte persoane ofi
ciale.
A fost prezent Zo Iăng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.
(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada R. D. Germane
La Ambasada Republicii Democra
te Germane din București a avut
loc, luni dimineață, prezentarea de
condoleanțe in legătură cu încetarea
din viață a tovarășului Werner
Felfe, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.S.U.G., membru
al Consiliului de Stat al R.D.G.
Au prezentat condoleanțe tovarășii
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, Vasile Bărbulescu, se-,
cretar al C.C. al P.C.R., Nicolae
Mihai, adjunct de șef de secție la C.C.
al P.C.R., Olimpia Solomonescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.
Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere in fața portretu
lui îndoliat și au semnat în cartea
de condoleanțe.
(Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan, a
avut o întrevedere, luni, cu lordul
Francis Newall, membru al Comi
siei pentru problemele de apărare
a parlamentului Marii Britanii, mem
bru al Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei, aflat în vizită
in tara noastră, la invitația M.A.N.
A avut loc un schimb de opinii
privind contribuția parlamentelor și
parlamentarilor din cele două țări
la extinderea și diversificarea rela

țiilor de colaborare bilaterală în do
menii de interes comun, la lupta
pentru dezarmare, pentru instau
rarea unui climat de pace și colabo
rare pe planeta noastră.
Oaspetele a avut, de asemenea,
întrevederi la unele comisii ale
M.A.N., precum și cu Aurel Duma,
ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe.
La întrevederi a luat parte Hugh
J. Arbuthnott. ambasadorul Marii
Britanii la București.
(Agerpres)
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nă, așadar.
a nu fi mulțumit cu
cunoștințele acumulate la un mo
ment dat, înseamnă efort stăruitor
pentru a ține pasul cu noul care
irumpe necontenit la suprafața vieții
economico-sociale.
determinind o
rapidă „îmbătrinire" a tuturor cu
noștințelor.
„Fiecare trebuie să
înțelegem
—
arăta
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — că tre
buie studiat, studiat continuu, trebuie
învățat 1 Ceea ce spunem tineretului
e valabil pentru toți : invățați, în
vățat! și iar invățați ! Nu se poate
asigura o conducere corespunzătoare
fără înțelegerea schimbărilor care au
loc continuu în societate, în lume, în
dezvoltarea forțelor de producție, a
științei, culturii, a cunoașterii uni
versale".
Tocmai fiindcă astăzi omenirea
străbate o spectaculoasă și revoluțio
nară perioadă de izbînzi strălucite
ale geniului uman, ale cunoașterii
in general, educația în spirit revo
luționar trebuie .totodată, să-și pro
pună cu mai multă stăruință să for
meze și să dezvolte concepția știin
țifică despre lume și viață, valorificîndu-se nu numai cuceririle minții

(Urmare din pag. I)

tV

vremea

la Alba Iulia au participat și trei
delegați din Teremia, pe numele
lor Coriolan Băran, Damian Isac
și Valeriu Mihai) ; de arhitectură
și design ; de recipiente folosite
de-a lungul timpului pentru îmbutelierea vinurilor ; de inventar gos
podăresc ; de mijloace de pază și
stingere a incendiilor, precum și o
expoziție memorială Nichita Stănescu (știați că regretatul poet a
scris și următorul
catren? „Te
remia, Teremia, — tu miros de
rozmarin / cum e iia, cum e iia va
lului peste delfin / Așezare ome
nească intr-un tandru univers / și
mirabilă fereastră larg deschisă
către vers.")
Și tot din centrul cultural mai

1965 cele de mai sus nu existau. Și
știți cu ce s-a pornit ? Cu con
strucția unui podeț de beton lung
de trei metri și lat de 1,5... Cifrele
— oricînd verificabile — au însă un
defect : ele spun că într-un loc s-a
întîmplat ceva și cit s-a întîmplat.
Dar cifrele — chiar exacte fiind —
nu sînt capabile niciodată să răs
pundă la întrebări cum sînt de ce
s-a întîmplat așa și nu altfel, și
cum s-a întîmplat ? Răspunsul la
prima întrebare e simplu :
s-a
întîmplat așa pentru că
aceasta
este vrerea oamenilor din Teremia
Mare, vrere care se încadrează or
ganic în politica partidului nostru
de dezvoltare și modernizare a tu
turor localităților patriei. La între

fac parte : o sală de gimnastică, un
ștrand comunal (dimensiuni olim
pice), băile termale (cu două sau
ne), un manej de călărie (Teremia
este singura comună din țară cu o
asociație sportivă afiliată la Fe
derația română de echitație), 3 te
renuri de fotbal, un complex spor
tiv școlar, un teren de handbal, la
care mai trebuie adăugate filmo
teca (pe 16 mm) și videoteca, cu
nu mai puțin de șase splendide fil
me — trei au obținut locul I pe
țară la festivalurile de la Costinești. inspirate din viața locuitorilor
comunei... Mai e nevoie să spunem
de ce din ce în ce mai mulți tineri
rămin (sau se reîntorc) la Tere
mia Mare ? Adăugăm și această
informație : pe 26 iulie a.c. 69 de
cadre didactice din vestitul Hei
delberg au venit să vadă cu ochii
lor că ceea ce citiseră într-o pu
blicație despre Teremia Mare, co
mună din România socialistă, nu-i
propagandă comunistă, ci adevărul
curat-curat... Oricum, mai nou și
mai nou rămîne faptul că Teremia
Mare a intrat pe ușa din față și în
circuitul turistic internațional.
Vă cerem scuze pentru... microstatistica de mai sus, dar altă so
luție n-am aflat pentru a vă pu
tea prezenta amploarea, vigoarea și
fervoarea cu care, iată, o comună
românească, ca și altele, mii, prin
absolut bunăvoia locuitorilor ei —
și cu participarea lor — își caută
și-și oferă singură soluțiile pentru
a păși cu și mai multă fermitate
pe drumul spre modernizare. în

barea cum 7, vă vom oferi două
exemple.
Primul : Cum s-au putut crea noi
locuri de muncă la Teremia Mare ?
Datorită micii industrii. Dar in
dustria, oricît de mică, se știe că
are nevoie de energie. De unde 1
Din... programul de independență
energetică al comunei. Oamenii au
propus folosirea apei geotermale
descoperite cu prilejul forajului
unei sonde și o folosesc. Trei uti
lizări i-au găsit pînă acum : 1. în
călzirea locuințelor ; 2. tratamentul
balnear și 3. obținerea de gaz me
tan. La debitul actual de 12,74 1/sec.
apă geotermală rezultă prin sepa
rare 109,48 Nmc/oră de gaz folosit
la : obținerea energiei electrice din
generatoare acționate de motoare
termice care-1 folosesc drept com
bustibil (După asidue cercetări s-a
reușit ca grupurile electrogene să
funcționeze exclusiv cu gaz). Iar
curentul electric inseamnă și... in
dustrie mică. S-a făcut un calcul și
s-a hotărît : în curînd, prin intro
ducerea și a schimburilor doi și
trei numărul locurilor de muncă
existente acum pot fi dublate, tri
plate... Rutierele au fost și ele
trecute pe gaz ; gazul a inlocuit și
carbidul necesar tăierilor cu fla
căra aparatului de sudură... Și
combustibilul de la cele două bru
tării. Și... multe-multe! O preocu
pare de ultimă oră : „Alții separă
iodul din ape care conțin doar 7
mg/1. în apa geotermală de la noi,
concentrația iodului este de 24
mg/1 ; ce trebuie făcut ca să-l ex

omenești în știință și tehnică, ci și
concluziile lor filozofice, asigurindu-se formarea unui om liber, singur
stăpin al destinului său, capabil să
acționeze pe deplin conștient pentru
făurirea prezentului și viitorului.
O asemenea apreciere deschide un
larg cîmp
de acțiune sistemului
educațional al societății, orientindu-1
spre fertile orizonturi, conturîndu-i
perspective limpezi, obiective preci
se. Cu deosebire se cere ca activi
tățile politico-educative desfășurate
în acest sens să nu vizeze numai
îmbogățirea volumului de cunoștințe
politico-ideologice și lărgirea orizon
tului de cunoaștere — foarte impor
tante, desigur — ci și să penetreze
adine în conștiințe, să determine in
tense trăiri afective, profunde mu
tații în mentalități, atitudini și con
vingeri, modelîndu-le în sensul va
lorilor proprii societății socialiste.
Toate acestea conferă — și sub acest
aspect — Tezelor din aprilie caracte
rul unui inestimabil program de
muncă pentru întregul partid, pen
tru întregul popor, în măsură să
asigure acțiunii revoluționare o
treaptă superioară de eficiență, un
impact și mai profund asupra în
tregii vieți sociale.

ÎNVĂTĂMÎNTUL SUPERIOR

parcurgem acum, cind întregul par
tid, întregul popor dezbate și se in
spiră, în activitatea practică. din
orientările și sarcinile formulate în
Tezele din aprilie, ne impune să fa
cem din deschiderea noului an de
invățămint un prilej de sporită con
știentizare a răspunderilor și înda
toririlor ce revin oamenilor școlii în
formarea profesională și educarea
tineretului în spiritul muncii și vie
ții comuniste. Anul școlar și uni
versitar 1988—1989 beneficiază. în
stabilirea obiectivelor sale, de apre
cierile și sarcinile pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
Nicolae Ceaușescu le-a formulat
tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
frecvent în cuvintările sale, eviden
publica Kenya, Republica
Unită
țiind pregnant rolul și răspunderile
Tanzania și întîlnirea prieteneas
ce revin astăzi școlii in domeniul ecă la nivel înalt româno-eginteană
ducației și culturii pentru implica
21,15 Țară scumpă, să trăiești ! Cîntece
rea
mai profundă a acestora în fău
patriotice, revoluționare (color)
20,00 Telejurnal
21,30
Mereu
la
datorie
•
Reportaj
de
rirea și manifestarea superioară a.
20,30 O NOUA ȘI STRĂLUCITĂ SOLIE
Ziua pompierilor (color)
DE COLABORARE ȘI PACE (co
conștiinței socialiste a maselor șl în
21,45 Telejurnal
lor). Reportajul vizitelor oficiale
primul rind a tineretului.
22,00 închiderea programului
de
prietenie
ale
tovarășului
Integrarea învățămîntului cu cer
cetarea și producția nu este un im
perativ abstract. Procesul integrării
desfășurat in Institutul
politehnic
ieșean a vizat înainte de toate struc
tura și conținutul învățămintului,
asigurarea concordanței acestuia cu
cerințele dezvoltării sociale. Rezul
LOTUL OLIMPIC ROMÂN - la J.O. 1988
tatele activității de cercetare știin
țifică și de sprijinire directă a pro
tivi de valoare, campioni olimpici și
La cea de-a 24-a ediție a Jocurilor
ducției se concretizează in noi pro
mondiali, precum Doina Melinte, MaOlimpice de vară de la Seul și-au
bleme, capitole sau chiar discipline
ricica Puică, Paula Ivan, Aurelia Doanunțat participarea sportivi și spor
universitare, incluse in programul
bre. Daniela Silivaș, Eugenia Golea.
tive din peste 150 de țări. Printre
de învățămint al studenților sau al
delegațiile sosite la locul de desfășu
Nicu Vlad, Tamara Costache, Noemi
cursurilor
postuniversitare. In dome
rare a J.O. se numără și cea a
Lung, Anca Pătrășcoiu, Vasile An
niul activității didactice s-a realizat
României. Sportivii români vor lua
drei, Elisabeta Guzganu-Tufan, Ion
atît modernizarea bazei materiale,
parte la 10 discipline : atletism, box,
Corneliu, Anișoara Matei, Francisc
prin crearea impunătoarei platforme
caiac-canoe, canotaj academic, gim
Vastag, Aurel Macarencu, Rodica
de
învățămînt-cercetare-productie,
nastică, haltere, înot, lupte, scrimă
cit și a planurilor și programelor
Arba, Olga Homeghi, Daniel Stoian,
și tir.
analitice.
Disciplinele de bază din
Lotul olimpic român cuprinde spor
Angelin Velea.
facultăți sint acoperite cu manuale
didactice noi.
it
★
Institutul politehnic din Iași ocupă
Meciul amical de fotbal dintre etea Craiova — Rapid 5—0, Univer
un loc important in rețeaua instituchipele reprezentative ale României
sitatea Cluj-Napoca — Sportul stuțolpr de.țîpvătămjnt . tehnic superior
și (Albaniei va avea loc la Constan
1 dențesc 0—1, F.C.M. Brașov —’ SiC." diiț_țar^j>;ip,:.p0țențjal. bază mate
ța, în ziua de 20 septembrie.
Bacău 4—0, Flacăra — Farul 3-A,
rială și pri-n angajarea mereu -mai
F.C. Olt KC. Argeș ,Ur0,
ț-pr^plărin ; prațesul-'integrării cu eso
Corvftiul ’E/’Wl •'Rihor 0-0.
""
Rezultatei^" partidelor din etapa a
cotarea și producția. Aria colaboră
IV-a a diviziei A : Steaua — Oțelul
Meciurile etapei a V-a șint pro
rilor cuprinde beneficiari dirt întrea
gramate mîine, miercuri, 14 septem
5—0, Dinam,o — F.C. Inter 8—1,
ga tară, iar tematica de cercetare
A.S.A. — Victoria 0—4, Universitabrie, de la ora 17.
urmărește in primul rind solutiona
rea problemelor complexe ridicate
de procesdl de modernizare. Cu spri
jinul Comitetului județean Iași al
P.C.R., Institutul politehnic a reușit
deveni locale, cu precădere în regiu
să se angajeze direct în probleme de
nile sud-estice. Izolat, cantitățile
de
apă pot depăși 15—20 de litri pe me
cercetare pentru toate întreprinderile
tru pătrat. Vîntul va sufla slab pînă
importante, vizind soluționarea celor
la moderat, cu intensificări locale din
mai acute probleme reclamate de
sectorul vestic. Temperaturile minime
producție, pe etape, pînă în 1990.
vor fi cuprinse, în general, între 6 și
Institutul de meteorologie și hidrolo
în realizarea cercetării științifice
16 grade, iar cele maxime între 16 și 26
gie comunică timpul probabil pentru
de
grade,
mai
ridicate
în
prima
zi.
în
fundamentale șl aplicative, ca latu
intervalul 13 septembrie, ora 20 — 16
București : Vremea va deveni treptat
septembrie, ora 20. în țară : Vremea va
ră importantă a învățămintului mo
instabilă. Cerul se va înnora temporar
fi instabilă și se va răci în partea a
dern cadrele didactica și studenții
și va ploua, îndeosebi sub formă de
doua a intervalului, începînd din ves
Politehnicii ieșene sînt beneficiarii
tul țării. Cerul va fi mai mult noros.
averse. Vînt slab pînă la
moderat.
modelului oferit de exemplara acti
Vor cădea ploi, care vor avea și ca
Temperaturile minime vor oscila între
vitate științifică a tovarășei academi
racter de aversă, însoțite de descărcări
12
și
16
grade,
iar
cele
maxime
Intre
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.
electrice, îndeosebi în regiunile vestice,
22 și 26 de grade, mai ridicate în
centrale și nordice în prima parte a
Eminent om de știință, prestigios
prima zi.
intervalului, apoi aceste fenomene vor
savant de largă recunoaștere inter

Comuna își proiectează viitorul
germană, 12 la sută maghiari și
sirbi) ; populație activă — 2 258 ;
suprafață arabilă — 6 067 ha, din
care irigate sînt doar 196 ha ; nu
măr gospodării — 1 263 ; populația
ocupată în agricultură — 35,6 la
sută (în 1965 procentul era de 40,3);
populație cuprinsă in activități de
tip industrial — 247 de persoane (in
1965 erau doar 18) ; număr de me
serii practicate în comună — 22 (în
1965 erau doar 12) ; total pensio
nari — 548 persoane ; populație
școlară — 608 ; cadre didactice —
42 ; medici — 6 (în 1965 erau 3) ;
cadre sanitare medii — 14 ; valoa
rea producției-marfă — 366 mili
oane lei (în 1965 erau doar 178 mi
lioane lei) ; 4 titluri de „Erou al
Noii Revoluții Agrare" (pentru pro
ducțiile de grîu, porumb, orz, lap
te) ; 1 118 ha de viță de vie, din
care 700 ha întinerite...
Enumerăm acum componentele
centrului de activitate cultural-artistică și de creație tehnică „Cîntarea României" : cămine culturale
— 3; cinematografe — 3; cluburi —
3; cluburi ale pionierilor — 3; bi
blioteci publice — 4; biblioteci șco
lare — 3: cabinete de științe socia
le — 4; librării — 1 (și două punc
te sătești) ; un laborator pentru
promovarea progresului tehnic ; 6
(șase !) expoziții permanente — de
viticultură, de pictură (cu lucrări
semnate de Horia Paștina, Ion Grigorescu, Paul Gherasim, Pavel Co
diță, Constantin Răducan...) ; de
istorie si arheologie (dacă nu știați,
aflați acum că la Marea Unire de

Spirit revoluționar

tragem cu cheltuieli minime ? Pu
teți fi siguri că, nu peste mult
timp, la nomenclatorul meseriilor
care vor putea fi practicate la Te
remia Mare se va adăuga și acelea
de chimist, șlefuitor de cristaluri,
piscicultor...
Al doilea exemplu : firește, toate
aceste meserii vor fi îmbrățișate de
tinerii din comună ori de cei care
vor primi repartiții să lucreze aici.
(Există de pe acum navetiști pen
tru Teremia)'. Cum trebuie să fie
casele lor? Dar străzile? Dar
parcul? Proiectul există, iar varian
tele așijderea. (înainte de a alege
o soluție trebuie să ai în față mai
multe variante, nu ?) Au fost în
tocmite de specialiști — și iar re
petăm : la Teremia sînt chemați
să facă treabă doar cei care se pri
cep ; nu sînt întrebați, ca prin alte
părți, ce calificare aveți ?, ci ce
știți să faceți cel mai bine ? —, pe
baza unui „studiu pentru amena
jarea ambientală a străzii băilor
termale". Iar oamenii comunei au
ales : desfășurarea frontului stra
dal să fie așa, iar culoarea să fie
asta, stațiile de autobuz să fie așa,
indicatoarele de străzi așa, ceasul
stradal să fie ca ăsta, coșul de gu
noi ca ăsta, cutiile poștale așa și
așa... Totul gîndit pînă la cele mai
mici amănunte ! Ceea ce ni se pare
a fi important de urmărit și prin
alte părți : la Teremia Mare
se face totul pentru ca ti
nerii (și nu numai) să rămînă în
comună nu siliți de împrejurări, ci
de dragul de a munci și a trăi în
tr-un loc atît de frumos îneît să
se destrame ca fumul orice gînd
de... navetă spre oraș. Pentru că
se știe încă de pe acum : Teremia
Mare dorește să răpună comună,
nu oraș ! însă, firește, va fi o co
mună cu totul demnă de viitorul
pe care și-1 gîndește și construiește
încă de pe-acum.

Deocamdată întrebări
Pînă de curînd, multi credeau
— unii mai cred și azi 1 — că-i de
la sine înțeles : creează-i loc de
muncă ca la oraș, aslgură-i con
diții de petrecere a- timpului liber
ca la oraș, iar tînărului nici prin
cap nu-i va trece ideea de a-și
părăsi satul. Realitatea este că nu
tot ce e de la sine înțeles este in
tr-adevăr de la sine înțeles. Spe
cialiștii în dezvoltare au atras deja
atenția că dificultățile — acolo
unde ele există — vin nu atît de
la lucrurile pe care nu le știm, ci
de la lucrurile pe care le știm, dar

națională. luptător neobosit pentru
transpunerea în viață a politicii in
terne șl. externe a partidului nostru,
tovarășa Elena Ceaușescu are un rol
hotăritor în organizarea cercetării
științifice și tehnologice românești,
în materializarea conceptului de ști
ință ca mijloc de producție.
Ca
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, ca președinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și învățămint,
tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, îmbinînd munca de
concepție cu cea organizatorică, a
mobilizat eficient întregul potențial
științific al țării pentru a sluji cu
promptitudine amplul proces de
făurire a civilizației socialiste, a unei
industrii moderne, a unei economii
înfloritoare, pentru afirmarea plena
ră a prestigiului științei românești
in lume.
Urmind acest luminos exemplu,
cadrele didactice și studenții Institu
tului politehnic din Iași sînt conștienți de sarcinile mult sporite ce
le revin pentru viitor. în anul uni
versitar 1988—1989 vom proceda la
perfecționarea activității de cercetare
științifică, în special a celei realizate
sub forma contractelor economice. Se
va urmări mai hotărît ca fondul de
creație specific onorării contractelor
economice să fertilizeze în mai mare
măsură decît pînă acum calitatea în
tregului proces de învățămint. Fie
care contract economic, optim solu
ționat, trebuie să fie un mijloc su
plimentar de perfecționare a sis
temului de pregătire a viitorilor spe
cialiști.
în pregătirea tineretului studios
pentru muncă și viață, un rol im
portant revine practicii productive,
însăși microproducția din institut nu
s-ar putea realiza fără contribuția
directă a studenților. Avem de per
fecționat
in continuare activitatea
practică ă studenților, astfel îneît să
sporească valențele
ei formative,
creative și de educație.
. Deschiderea, noului, an . de învățător
mint, reprpzipte ppntru , cadrele ditna.v
dactice. șiijȘtudeixțit ,In|l'ițutului polis ;’31H
tehnic' din Iași, bâ, de altfel, pentru
toți oamenii școlii și intreg tineretul
studios al țării, un ales moment de
a-și exprima hotărîrea de a traduce
în fapt îndrumările și indicațiile
secretarului general
al partidului,
președintele
României
socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind
ridicarea învățămintului nostru pe
noi trepte calitative. Vom acționa cti
perseverentă și competență pentru
modelarea tinerei generații în spiri
tul idealurilor revoluționare, al
ideilor și
orientărilor cuprinse în
Tezele din aprilie, in expunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu, al în
drumărilor și cerințelor ce vor fi
formulate cu prilejul deschiderii
noului an de învățămint. astfel incit
să pregătim noi generații de spe
cialiști, capabili să pună in valoare,
cu maximă eficiență, resursele țării
și să ducă mai departe lupta pentru
edificarea civilizației socialiste.

nu mai sînt adevărate. Realitatea
este mult mai complexă. Ceea ce
ieri încă era valabil azi nu mai e,
iar mîine cu atît mai puțin. Se cu
nosc cazuri cînd factori care faci
litează dezvoltarea pe termen scurt
pot avea efecte contrare pe termen
lung. Ignorarea lor dăunează, mai
ales în ultimii ani, în condițiile
desfășurării și amplificării noilor
revoluții tehnico-ștlințifică și agra
ră de la noi. Există situații cînd,
mai ales pe tineri — firește, doar
pe unii — îi pîndește pericolul...
descalificării la locul de muncă. Au
fost create și în mediul rural mii,
sute de mii de locuri de muncă. Dar
în cite sate au fost luate măsuri
pentru ca tinerii, o dată calificați, să
se poată perfecționa in continuare ?
Sau altceva. Se cresc — și bine se
procedează — din ce în ce mai
mulți cai și Se construiesc din ce
în ce mai multe căruțe. Dar unde
se poate învăța... rotăria sau potcovăria ? Cine îi declară calificați
pe tinerii care doresc să îmbrăți
șeze asemenea meserii ? Și încă :
tinerii care lucrează în industria
mică a comunelor nutresc fireasca
dorință de a fi examinați pentru
obținerea de categorii superioare.
Dar pînă acum nimeni nu s-a gindiț să înființeze la comune co
misii care să aibă dreptul de a
acorda trepte, gradații... Și nu de
puține ori, in unele locuri, după ce
păreau că S-au stabilit la sat, ti
nerii au luat din nou calea ora
șelor...
Care-i situația la Teremia sub
astfel de incidențe ? Și aceasta a
făcut parte din tema cerce
tării pluridisciplinare despre care *
aminteam la început. Chestio
narul privind aspirațiile tineri
lor care locuiesc în comună
a cuprins 44 de întrebări. Re
luăm cîteva : Care sint formele
prin care conducerea comunei ar
putea ajuta tinerii să se stabileas
că in Teremia Mare 7 Care sint
motivele pentru care tinerii de aici
au plecat in alte localități 7 Dacă
s-ar produce anumite schimbări in
condițiile de viață din comună, cu
noașteți tineri care ar dori să se
întoarcă 7 Dacă da, precizați care
ar putea fi aceste schimbări. Care
sînt factorii de care depinde reali
zarea acestei schimbări 7 Dv. do
riți să vă mutați din această loca
litate 7 Dacă da, ce sperați să ob
țineți (rezolvați) acolo 7 De ce 7
Dv. sînteți satisfăcut de condițiile
de viață din comună 7 etc. etc.
Datele culese la Teremia Mare
sînt acum în curs de prelucrare.
Vom reveni după ce echipa își va
fi formulat concluziile.

Schimb de mesaje între tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Raif Dizdarevici
BELGRAD 12 (Agerpres). — Un
călduros schimb de mesaje între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Raif Diz
darevici,
președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, a avut loc la Bel
grad. Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către președin

In

favoarea

tele Prezidiului R.S.F.I. a ministru
lui comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, loan Un
gur.
In acest cadru, a fost subliniată
importanța colaborării pe diferite
planuri dintre cele două țări, îndeo
sebi in domeniul economic, care, pe
baza înțelegerilor la cel mai înalt
nivel, cunoaște o continuă dezvol
tare.

creării unei zone

denuclearizate

in nordul Europei
STOCKHOLM 12 (Agerpres). —
Organizațiile de tineret din Suedia
au dat publicității o declarație in
care sprijină ideea creării unei zone
libere de arme nucleare în nordul
Europei. Realizarea acestui deziderat
menit să asigure pacea și stabilita
tea in regiune — relevă declarația
— ar reprezenta, totodată, un pas în

direcția salvării continentului euro
pean de arma nucleară. încetarea
cursei înarmărilor va permite uti
lizarea mijloacelor cheltuite in sco
puri militare pentru dezvoltarea sis
temului de asigurări sociale, soluțio
narea problemelor ecologice — se
arată în declarația amintită, difuzată
la Stockholm.

In conformitate cu acordul sovieto-american

Primul lot de rachete „Pershing-2“
a fost retras de pe teritoriul R.F.G.
BONN 12 (Agerpres). — După cum
transmite agenția D.P.A., primul lot
de rachete americane cu rază medie
de acțiune „Pershing-2“, demontate de
la baza militară Waldheide din apro
pierea orașului Heilbronn, in confor

mitate cu tratatul sovieto-american
privind lichidarea rachetelor cu rază
medie și mai scurtă de acțiune, a
fost scos de pe teritoriul R.F.G. Ra
chetele urmează să fie transportate
în S.U.A., unde vor fi distruse.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Pentru o conferință internațională de păce • Noi contacte
diplomatice • Situația din Cisiordania și Gaza • Declarația
președintelui Libanului
CAIRO (Agerpres). — Ministrul
egiptean de externe, Esmat Abdel
Meguid, a reafirmat poziția tării sale
potrivit căreia numai o conferință
internațională de pace în problema
Orientului Mijlociu' poate soluționa
situația din această regiune a lumii.
TUNIS (Agerpres). — La Tunis s-au
deschis lucrările celei de-a 90-a se
siuni
ordinare a Consiliului Ligii
Arabe, la care participă miniștrii de
externe sau reprezentanți ai acestora
din state arabe. Pe agenda reuniunii
figurează printre altele analizarea
situației din teritoriile arabe ocupate
și revolta populației palestiniene,
situația din taberele palestiniene
din Liban, conflictul Iran-Irak, in
formează agenția algeriană de știri
(A.P.S.).

CAIRO 12 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a
primit pe Abdellatif Filali, ministrul
de externe al Marocului, aflat intr-o
vizită la Cairo. Cu acest prilej, mi
nistrul mărbeâh â transmis șefului
statului egiptean un mesaj din par
tea regelui Hassan al II-lea al Maro

cului referitor la situația actuală pe
plan arab și în nordul Africii.

în ultimele 24 de ore, în rîndul
populației palestiniene au fost înre
gistrate noi victime în timpul repre
siunilor la care âu recurs forțele
israeliene de ocupație in orașele
El Khalil, Jenin și Nablus, in încer
carea de a stăvili revolta populației
palestiniene din Cisiordania și Gaza,
care a intrat in cea de-a zecea lună
de Ia declanșare. Autoritățile israe
liene continuă, de asemenea, blocada
instituită in urmă cu o lună asupra
satelor Tall, Araq Bourine, Beni
Nairn și a taberei de refugiați pales
tinieni din Tulkarm. (Agerpres).
BEIRUT 12 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat, cotidianului „Al
Ittihad",
președintele
Libanului,
Amin Gemayel, și-a exprimat, con
vingerea că reconcilierea națională
ar putea deveni realitate dacă for
țele străine ar fi retrase de pe te
ritoriul libanez — informează agen
ția KUNA. El a subliniat,' totoda
tă, importanța, soluționării- problemei
succesorului său la funcția de pre
ședinte.

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-cipriot
NICOSIA
(Agerpres).
—
Un
călduros schimb de mesaje in
tre președintele Republicii Socia
liste
România,
tovarășul
Nicolae' Ceaușescu, și președintele
Republicii Cipru, Ghiorghios Vassiliou, a avut loc la Njcosia.
Președintele Ciprului a dat o
înaltă
apreciere demersurilor și
inițiativelor
tovarășului
Nicolae . Ceaușescu în principalele
probleme ale vieții internaționale și
a exprimat gratitudinea sa pentru
sprijinul constant și activ pe care
conducătorul României il acordă
luptei poporului cipriot centru asi

gurarea independenței, suveranității,
unității și integrității teritoriale ale
Republicii Cipru, statutului său de
țară nealiniată, cauzei păcii și secu
rității internaționale.
A fost exprimată dorința dezvol
tării și diversificării relațiilor bila
terale româno-cipriote.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea de. către președintele
Ghiorghios Vassiliou a tovarășului
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, care a
participat la Conferința miniștrilor
afacerilor externe din țările neali
niate. de la Nicosia.

încheierea lucrărilor Congresului Partidului Congresul
pentru Independența Madagascarului
ANTANANARIVO 12 (Agerpres).
— Au luat sfîrșit lucrările celui
de-al XI-lea Congres al Partidului
Congresul pentru Independența Ma
dagascarului. Participant!! au aprobat rezoluții care se pronunță
pentru intensificarea eforturilor vizind crearea unei lumi a păcii și
cooperării, pentru lichidarea bazelor
militare străine de pe teritoriul al
tor state și transformarea Oceanu
lui Indian intr-o zonă a păcii.
De asemenea, delegații au ales or
ganele de conducere ale partidului.
Din partea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, au
fost adresate calde felicitări pre
ședintelui Partidului Congresul pen
tru Independența Madagascarului,
Richard Andriamanjato, și secreta
rului general, Gisele Rabesahala, cu
prilejul realegerii lor în aceste
funcții.
Președintele și secretarul general
au rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu mulțumiri,
împreună cu salutul lor și cele mai
bune urări.

Etiopia se pronunță pentru normalizarea relațiilor
cu țările vecine
ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). —
Etiopia dorește normalizarea relați
ilor sale cu țările vecine — a decla
rat președintele țării, Mengistu Haile
Mariam, la un miting organizat la
Addis Abeba cu prilejul zilei revo
luției populare. Statornicirea unor

relații prietenești cu țările vecine va
constitui o importantă contribuție la
salvgardarea păcii mondiale. Pe de
altă parte, el a făcut apel la întă
rirea unității naționale, pentru sta
bilizarea situației interne și promo
varea dezvoltării economice.

In țările Americii Latine și zortei caraibiete

Gravele consecințe economice și sociale
ale poverii datoriilor externe
CARACAS 12 (Agerpres). — Criza
datoriei externe a Americii Latine
și zonei caraibiene a provocat un pu
ternic regres în dezvoltarea econo
mică a țărilor din regiune, limit.nd,
totodată, participarea acestora la
schimburile comerciale internaționa
le — se arată într-un document al
Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), citat de agențiile
Prensa Latina și EFE. Se preci
zează că povara datoriilor externe a
generat o creștere a șomajului, ac
celerarea procesului inflaționist, di
minuarea cheltuielilor publice desti
nate soluționării problemelor sociale,
precum și o scădere a veniturilor
reale ale oamenilor muncii. Docu
mentul S.E.L.A. subliniază necesita
tea ca țările latino-ame'ricane și ca
raibiene să definească o poziție co
mună și coerentă asupra problemei
datoriei externe.
Problema datoriei fexterhe a Anterjeii Latine, căile de intensificare a
comerțului și cooperării în diverse
domenii, situația economică a regiu

nii în contextul evoluțiilor econo
miei mondiale constituie subiectele
principale înscrise pe agenda apro
piatei sesiuni a S.E.L.A. Lucrările
sesiunii vor începe miercuri, Ia nivel
de experți. Ia Caracas — precizează
agenția Prensa Latina. Etapa minis
terială este programată să se desfă
șoare în zilele de 19 și 20 septembrie,
cu participarea miniștrilor de exter
ne și ai economiei din cele 26 de
state membre ale S.E.L.A.
SAN JOSE 12 (Agerpres). — La
San Jose au continuat lucrările reu
niunii vicepreședinților statelor din
America Centrală consacrate dezba
terii problemelor stringente ale ac
tualității social-politice și economi
ce regionale. On loc central in
discursurile pronunțate l-au ocupat
problemele referitoare la dificultă
țile mari generate de menținerea la
cote înalte a datoriei externe, care,
intre altele, a determinat și o scă
dere în proporție de aproximativ 50
Ia sută a schimburilor comerciale re
gionale.

O cerință stringentă a actualității:

Revigorarea și creșterea rolului mișcării
de nealiniere în viața internațională
,

La Nicosia s-au încheiat lucrările
Conferinței ministeriale a țărilor ne
aliniate, care, reunind reprezentanți
a peste o sută de state, s-a situat,
prin tematica inscrisă pe ordinea de
zi, ca un eveniment important al
vieții internaționale. Pe parcursul a
patru zile, în cadrul conferinței au
fost dezbătute probleme politice și
economice internaționale majore —
pacea și dezarmarea, eliminarea fo
carelor de criză, lichidarea subdez
voltării și așezarea relațiilor econo
mice pe baze noi, democratice — prin
întreaga sa desfășurare conferința
inscriindu-se ca o nouă și semnifi
cativă manifestare a voinței statelor
participante de a acționa pentru în
tărirea unității lor de acțiune, în
vederea sporirii rolului și contri
buției mișcării de nealiniere la solu
ționarea problemelor celor mai pre
sante ale contemporaneității.
De altfel, se poate afirma că una
din ideile dominante, de frontispi
ciu, care s-a degajat din interven
țiile în cadrul dezbaterilor generale
ale conferinței, ca și din docu
mentele adoptate în încheierea
lucrărilor — „Declarația de la
Nicosia",
Declarația
politică
și
Declarația economică — a fost toc
mai necesitatea unei revigorări a
mișcării de nealiniere în ansamblul
său, a creșterii forței și eficienței
sale. „Vîrf de lance" al luptei po
poarelor coloniale pentru dobindirea
independenței în anii '60, „cutie de
rezonanță" a preocupărilor de pro
gres economico-social ale „lumii a
treia" in anii ’70—'80, mișcarea de
nealiniere a cunoscut in ultimul
timp — după cum au apreciat și
subliniat o serie de vorbitori la re
uniunea de la Nicosia — o oarecare
diminuare a prezenței sale pe arena
internațională. Unii dintre partici
panții la reuniune nu au ezitat să
vorbească în acest context de o
anumită anemiere șl marginalizare
a mișcării, de o estompare ă obiec
tivelor și scopurilor fundamentale
ale acesteia.
Or. așa cum pe bună
dreptate
s-a subliniat în cadrul reuniunii de
către reprezentanții marii majorități
a statelor, această mișcare, care cu
prinde circa două treimi din tota
litatea statelor lumii și care iși des
fășoară activitatea sub semnul unor
principii și idealuri din cele mai no
bile și generoase, poate și trebuie
să joace un rol mult mai pronunțat
in viața internațională, în rezolva
rea problemelor cu care se con
fruntă omenirea. In acest sens, în
Declarația politică adoptată de con
ferință se exprimă hotârirea țărilor
nealiniate de a-și intări. îndeosebi
in actuala situație
internațională
complexă și contradictorie, capaci
tatea de acțiune și de a
elabora
modalități concrete de creștere a in
fluenței și impactului hotăririior

acestora in problemele internațio
nale.
In lumina dezbaterilor de la Ni
cosia se reliefează, o dată mai mult,
justețea pozițiilor consecvente
ale
României socialiste, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea ca toate statele, și in primul
rînd țările mici și mijlocii, in curs
de dezvoltare, care formează majo
ritatea covîrșitoare a mișcării de ne
aliniere, să-și spună mai ferm cuvintul in viața internațională, in pro
movarea unei politici noi, democra
tice, de libertate și independență. De
altfel, în cadrul conferinței
s-au
afirmat viguros idei promovate cu
neabătută consecvență de țara noas
tră care — pornind de la caracterul
complex al problemelor internațio
nale — evidențiază că acestea nu pot
fi rezolvate doar de cîteva state, ci

la sută a armelor strategice, subli
niind că în negocierile privind dezar
marea acestea trebuie să țină seama
nu numai de interesele proprii, ci și
de interesele vitale ale tuturor po
poarelor lumii și să informeze în
permanență O.N.U. și
Conferința
pentru dezarmare de la Geneva asu
pra mersului tratativelor bilaterale.
Se relevă, de asemenea, necesitatea
încheierii unui tratat general de in
terzicere a experiențelor cu arme
nucleare, precum și a trecerii la adoptarea unor acțiuni hotărîte de re
ducere a armamentelor convenționa
le, a trupelor și cheltuielilor militare.
O atenție aparte a fost acordată in
cadrul reuniunii rezolvării situațiilor
conflictuale din diferite zone — pro
blemă cu atît mâi acută cu cit
în aceste conflicte au fost — și mai
sint — implicate țări nealiniate, ceea

LA ÎNCHEIEREA reuniunii ministeriale de la nicosia
numai cu participarea egală a tu
turor țărilor, indiferent de mărime
și de orinduire socială. De altfel,
prezența și participarea activă a
României la reuniune constituie o
nouă și elocventă mărturie a pu
ternicii solidarități ce leagă țara
noastră de obiectivele și acțiunile
mișcării
de
nealiniere, a înaltei
aprecieri pe care o acordă rolului și
contribuției acesteia la soluționarea
multiplelor și gravelor probleme ale
umanității.
Așa cum se știe, lucrările reuniu
nii din capitala Ciprului au avut loc
în condițiile in care situația inter
națională se menține deosebit de
gravă și complexă ca
urmare a
continuării cursei înarmărilor, a
perfecționării și creării de noi arme
nucleare, a conflictelor și stărilor de
tensiune din diferite zone ale plane
tei, a crizei economice mondiale și
agravării, în acest context, a situa
ției țărilor în curs de dezvoltare.
Cu atit mai mult, în aceste condiții
la conferință s-a evidențiat cu pu
tere imperativul opririi cursei înar
mărilor și trecerii la dezarmare, și
în primul rind la dezarmarea nu
cleară, problemă care prin gravita
tea și prin implicațiile ei interesează
deopotrivă toate statele lumii. Subliniindu-se rolul central și responsa
bilitatea prioritară a O.N.U. in do
meniul
dezarmării, in Declarația
politică se arată că „toate popoarele
lumii au un interes vital in nego
cierile de dezarmare și dreptul de
a participa pe bază de egalitate la
acestea și de a contribui la succesul
lor". Documentul adresează un apel
S.U.A. și U.R.S.S. pentru accelerarea
tratativelor privind reducerea cu 50

ce nu putea să nu afecteze inseși
forța și unitatea mișcării. Relevindu-se procesul pozitiv actual îndrep
tat spre stingerea acestor focare, s-a
subliniat importanta soluționării ori
căror probleme litigioase pe cale
pașnică, prin tratative — poziție,
după cum se știe, statornic susținută
de România socialistă. Aceasta este
o cerință capitală a realizării unei
destinderi internaționale, ca proces
care nu trebuie să fie limitat doar
la anumite zone geografice, ci tre
buie să cuprindă întreaga omenire.
Pornind tocmai de la această cerință,
de la marile pericole pe care le pre
zintă pentru pacea intregii lumi per
petuarea conflictelor actuale, docu
mentul adoptat adresează apeluri
pentru continuarea eforturilor în
dreptate spre rezolvarea prin nego
cieri a situațiilor din Orientul Mij
lociu, Cipru, America Centrală etc.
Declarația politică condamnă, tot
odată. colonialismul și neocolonialisI mul. sistemul de apartheid și rasis
mul. orice forme de agresiune sau
presiuni politice, economice, diplo
matice. militare la adresa altor țări.
Au fost dezbătute pe larg, in ca
drul conferinței, chestiunile legate de
gravitatea actualei crize economice
mondiale și consecințele sale asupra
țărilor in curs de dezvoltare — si în
deosebi de urmările grave ale dato
riei externe asupra stabilității mul
tora din aceste din urmă țări. O se
rie de vorbitori au relevat în inter
vențiile lor că mișcarea în ansamblul
său și-a făcut prea puțin simțită pre
zenta îndeosebi in ce privește solu
ționarea problemelor datoriei exter
ne. care afectează un foarte mare
număr de țări nealiniate. Evidențiind

necesitatea reluării dialogului econo
mic internațional. în condițiile creș
terii interdependentei între țările lu
mii, Declarația economică condamnă
aplicarea de măsuri coercitive de că
tre țările dezvoltate, cum ar fi
embargourile, restricțiile comerciale,
blocadele si alte „sancțiuni" econo
mice si subliniază urgența unor mă
suri de combatere a unor astfel de
practici de către comunitatea inter
naționali. Documentul subliniază,
totodată, imperativul ca viitoarea
strategie a O.N.U. pentru dezvoltare,
pe perioada 1991—2000, să țină seama
de noua situație economică interna
țională. creată ca rezultat al crizei
datoriei externe, transferului invers
de resurse și al reculului înregistrat
în procesul de dezvoltare al tarilor în
curs de dezvoltare, de necesitatea
făuririi unei noi ordini economice
internaționale.
întreaga experiență, cum a arătat
din nou in aceste zile președintele
României, demonstrează că soluțio
narea acestor probleme nu poate veni
din mila nimănui, că bogății nu vor
înțelege niciodată de bunăvoie pe cei
săraci. în lumina acestui adevăr.
România a propus convocarea unei
conferințe internaționale, cu partici
parea tuturor țărilor lumii — at’ît a
celor în curs de dezvoltare, cit și a
celor dezvoltate — care să dezbată
problemele ce confruntă economia
mondială și, îndeosebi, țările în curs
de dezvoltare. în același spirit, repre
zentanții țărilor nealiniate au reafir
mat propunerea lor de convocare a
unei conferințe monetar-financiare
internaționale, subliniind in același
timp că problema datoriilor externe
reclamă un dialog global al țărilor
debitoare și al celor creditoare. întrucît aceasta nu este o chestiune
doar de ordin economic-financiar. ci
și politic.
Pozițiile judicioase care au preva
lat în cadrul reuniunii de la Ni
cosia. documentele adoptate
ilus
trează pregnant voința participanților de a depune noi eforturi pentru
sporirea rolului și contribuției miș
cării de nealiniere Ia rezolvarea ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane. la acțiunile generale pentru
promovarea păcii, dezarmării. înțele
gerii și colaborării intre națiuni. în
deplin consens cu aceste cerințe
primordiale. România și-a reafirmat
și cu prilejul reuniunii din capitala
Ciprului hotârirea de a-și intensifica
colaborarea cu toate țările nealiniate,
cu. statele în . curs de dezvoltare, cu
toate forțele- politico-sociale înain
tate de pretutindeni, avînd convinge
rea că stă pe deplin in puterea aces
tor forte ca. actionind în tot mai
strînsă unitate, să asigure triumful
upel politici noi, de pace, egalitate și
progres.

ZIUA NAȚIONALĂ A R.P.D. ETIOPIA

PHENIAN

Vizita președintelui
R. S. Cehoslovace
PHENIAN 12 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P.D. Coreene. Kim Ir
Sen, și președintele R.S. Cehoslova
ce, Gustav Husak, aflat în vizită oficială la Phenian, au semnat Tra
tatul de prietenie și cooperare coreeano-cehoslovac — relatează agen
ția A.C.T.C. Documentul stipulează
dorința țărilor respective de a con
solida raporturile de prietenie și
unitate, de a dezvolta colaborarea,
în interesul popoarelor celor două
țări, al păcii și socialismului. In aceeași zi. intre R.P.D.C. și R.S.C. a
fost semnat un acord consular.

Programul alianței
„Stingă Unită”
din Peru
LIMA 12 (Agerpres). — Alianța
„Stingă Unită" — cea mai importan
tă forță a opoziției legale peruane
— s-a pronunțat pentru noi măsuri
in direcția democratizării vieții economice interne și pentru conso
lidarea suveranității și independen
tei naționale — transmite agenția
Prensa Latina. în comunicatul dat
publicității la Lima, „Stingă Unită"
propune un program care prevede,
între altele, naționalizarea econo
miei peruane, stabilirea unor impo
zite proporționale pe venituri, re
nunțarea la importurile nenecesare economiei naționale, creșterea salarii
lor păturilor, sociale cu venituri re
duse, descentralizarea administra
tivă.

JAPONIA : Critici
la adresa noii legi
comerciale americane
TOKIO 12 (Agerpres). — Japonia
și S.U.A. trebuie să adopte neintîrziat măsuri pentru soluționarea pro
blemelor economice și comerciale
bilaterale — au apreciat premierul
nipon, Noboru Takeshita, și William
Verity, ministrul american al comer
țului, in timpul unei întrevederi des
fășurate la Tokio. în acest cadru
— notează agențiile de presă — in
terlocutorii au evocat în linii mari
relațiile comerciale nipono-americane. marcate de profunde contradic
ții. Partea niponă a formulat o se
rie de critici Ia adresa noii legi co
merciale americane, apreciind-o ..ca
protecționistă. Totodată, a cerut anularea sancțiunilor adoptate de
partea americană împotriva unor
produse ale industriei nipone comer
cializate în S.U.A.

R.F.G. : Extinderea
alarmantă a consumului
de droguri in rindul
adolescenților
BONN 12 (Agerpres). — Potrivit
estimărilor Ministerului de Interne
vest-germftn, pină în luna august, a
acestui an 362 de persoane 'și-au
pierdut, viața ca urmare a abuzului
de droguri.
Experți ai Federației organizații
lor de protejare a minorilor, din
R.F. Germania, au constatat o creș
tere alarmantă a numărului de dro
gați în rindul adolescenților. Potrivit
unor declarații făcute ziarului „Osnabrucker Zeitung" de directorul acestei
federații,
Walter
Wil
ken, peste 10 Ia sută dintre adoles
cenții vest-germani au folosit drogu
rile în diferite ocazii, iar virsta ce
lor care se droghează scade conti
nuu. Potrivit declarației, citată de
agenția EFE., „tot mai mulți șco
lari sint victimele potențiale de miine ale consumului de droguri". în
context, directorul federației aminti
te a cerut guvernului adoptarea de
măsuri eficiente împotriva consumu
lui de stupefiante.

CANADA : Campanie
pentru eliminarea
analfabetismului
OTTAWA 12 (Agerpres). — Oficia
litățile canadiene au anunțat că vor
declanșa o campanie pentru elimi
narea analfabetismului. După cum a
declarat premierul Brian Mulroney,
într-o conferință de presă organiza
tă la Toronto, campania se va des
fășura pe o perioadă de cinci ani.
Potrivit statisticilor oficiale, în pre
zent, 500 000 canadieni — la o popu
lație totală de 25 milioane de locui
tori — nu știu să scrie și să citească.

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al C.C. al Partidului Muncitoresc Etiopian,
Președintele Republicii Populare Democrate Etiopia
ADDIS ABEBA
Sărbătorirea celei de-a XlV-a aniversări a revoluției populare îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări da
sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace poporului etio
pian prieten.
Exprim convingerea că, in spiritul acordurilor și înțelegerilor pe care
le-am convenit împreună, raporturile de prietenie și colaborare dintre
partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, in
folosul popoarelor român și etiopian, al cauzei înțelegerii, colaborării și
păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul etiopian sărbătorește, Ia
12 septembrie. împlinirea a 14 ani
de la victoria revoluției populare,
care a pus capăt regimului mo
narhic feudal, deschizind calea
unor profunde prefaceri social-economice cu caracter progresist.
Etiopia este unul dintre cele mai
vechi state independente ale con
tinentului african. Pe o suprafață
de 1 221 900 kmp trăiesc aproxima
tiv 42 milioane de locuitori.
Ea
dispune, de asemenea, de aprecia
bile resurse ale solului și subsolu
lui.
In anii care au trecut de la în
făptuirea revoluției, exprimind as
pirațiile de progres ale poporului
etiopian, autoritățile de la Addis
Abeba au adoptat un șir de măsuri
menite să înlăture vechile struc
turi feudale, anacronice, și să
impulsioneze mersul înainte al tă
rii : a avut loc naționalizarea în
treprinderilor industriale și comer
ciale, a băncilor, transporturilor și
comunicațiilor, a fost înfăptuită
reforma agrară, s-a trecut la reali
zarea unor importante obiective economice. Aceste eforturi de a în
scrie Etiopia pe făgașul înnoirilor
au exercitat o profundă înriurire
asupra dezvoltării economiei na
ționale. în ultimul deceniu, în
ciuda unor greutăți create eco
nomiei țării de perioadele pre
lungite de secetă, producția in
dustrială a crescut de peste
două ori, iar acțiunea de valorifi
care a resurselor naturale s-a di
versificat. Pe harta tării au apărut
noi fabrici, uzine, ferme de stat,
în cursul acestui an, la Mekala
Wakena, pe riul Wabe Shebele, a
intrat în funcțiune cea mai mare
hidrocentrală din Etiopia. Ea are o

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Domnului
General ele divizie JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau
BISSAU
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Guineea-Bissau îmi oferă plă
cutul prilej de a vă adresa calde felicitări, impreună cu cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul
prieten al țării dumneavoastră.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite
între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor, in interesul reci
proc, al cauzei păcii, intelegării și colaborării internaționale,.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Cu cincisprezece ani în urmă,
în ziua de 12 septembrie, po
porul Guineei-Bissau, după o în
delungată luptă, dusă sub condu
cerea Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.).
și-a cucerit independența de stat,
împlinindu-și astfel năzuința fier
binte de a trăi într-o patrie libe
ră și independentă, de a se dezvol
ta de sine stătător pe calea progre
sului economic și social.
Situată pe coasta apuseană a
Africii (suprafața : 36 125 kmp ;
populația — circa 600 000 de locui
tori), Guineea-Bissau a moștenit
de Ia trecutul dominației coloniale
o situație dintre cele mai dificile.
Lipsită practic de orice bază indus
trială, tînăra republică s-a angajat
pe drumul lichidării înapoierii, trecînd la prefaceri sociale structurale,
cu caracter progresist.
Direcțiile
prioritare in promovarea progresu
lui au fost preluarea controlului de
stat în economie, măsurile de mo
dernizare a agriculturii și opțiunea
pentru dezvoltarea planificată.
în perioada care a trecut de la
dobindirea independentei s-a ob
ținut un șir de realizări notabile
în făurirea unei baze industriale
a țării, în dezvoltarea altor sec

Agențiile de presa
T1RGUL INTERNATIONAL DE
LA SALONIC. A fost inaugurată
oficial ediția din acest an a Tirgului internațional de la Salonic. Pa
vilionul României prezintă produse
din industria construcțiilor de ma
șini. chimică, ușoară și a prelu
crării lemnului. Vizitind pavilionul
românesc, Mihail Stefanidis. primvicepreședlnte al Parlamentului
elen, a apreciat diversitatea produ
selor expuse, expresie a potenția
lului economiei românești, evocind,
totodată, relațiile tradiționale de
prietenie existente intre Grecia și
România, meritul ce revine intilnirilor la nivel inalt in dezvoltarea
continuă a colaborării.

ÎNTREVEDERE. La Moscova s-a
anunțat oficial că ministrul sovietic
de externe, Eduard Șevardnadze,
va avea o întrevedere cu secreta
rul de stat al S.U.A., George Shultz,
la Washington, in perioada 22—23
septembrie.
LA VIENA a avut loc o nouă întîlnire în cadrul consultărilor reprezentanților statelor membre ale
Tratatului de la Varșovia și
N.A.T.O. pentru, elaborarea mandatului viitoarelor negocieri de re
ducere a forțelor armate și arma
mentelor conventionale din Europa.

ÎNTÎLNIRE. în localitatea mozambicană Songo a început luni o

capacitate instalată de 153 mega
wați și va face ca producția de
energie a țării să crească cu 50 la
sută.
Acest proces înnoitor și-a găsit o
semnificativă încununare in sep
tembrie 1987, cind Adunarea Națio
nală, întrunită în prima sa sesiu
ne. a proclamat Republica Populară
Democrată Etiopia, confirmînd ast
fel schimbările sociale structurale
intervenite în țară după 1974, hotărîrea poporului etiopian de a ac
ționa cu eforturi sporite pentru
continua înflorire a patriei sale,
pentru dezvoltarea sa spre socia
lism.
Animat de sentimente de solida
ritate cu lupta tuturor popoarelor
pentru progres economic
și so
cial. poporul român urmărește cu
interes realizările obținute de po
porul etiopian pe calea făuririi
unei vieți noi. Relațiile tradiționa
le de prietenie dintre România și
Etiopia au cunoscut o puternică
dezvoltare și amplificare, in mod
deosebit in ultimii ani. O contribu
ție hotăritoare la înregistrarea acestei evoluții pozitive au adus întîlnirile la cel mai înalt nivel, des
fășurate la București și Addis
Abeba. Cu prilejul convorbirilor
din noiembrie 1987, dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Mengistu Haile Mariam,
a fost reafirmată hotârirea comună
de dezvoltare și adîncire și în vii
tor a relațiilor bilaterale. Fără în
doială, cursul ascendent al conlu
crării dintre România și Etiopia
corespunde aspirațiilor de pace și
progres ale popoarelor celor două
țări, cauzei destinderii, Înțelegerii
și cooperării internaționale.

întîlnire între președintele Mozambicului, Joaquim Alberto Chissano, și președintele R.S.A., Pieter
Botha, transmit agențiile de presă,
în cadrul intîlnirii urmează să fie
abordate o serie de probleme de
interes reciproc și regional.
COMEMORARE.
în
perioada
desfășurat
7—12 septembrie s-au
in R.D.G. manifestările prilejuite
de sărbătorirea Zilei internaționale
pentru
comemorarea victimelor
fascismului și a Zilei de luptă îm
potriva fascismului și războiului
imperialist. Din partea Comitetului
foștilor luptători și veteranilor
de război împotriva fascismului a
participat o delegație condusă de
general-colonel (r) Paraschiv Ale
xandru, membru al comitetului.

SĂRBĂTORI
•
Tradiționala
sărbătoare a ziarului „L’Humanite“ s-a desfășurat, anul acesta, sub
semnul angajării comuniștilor fran
cezi în lupta în favoarea păcii,
dezarmării, pentru solidaritate in
ternațională și apărarea interese-

toare ale economiei și vieții socia
le. Astfel, a fost pus în aplicare un
program de electrificare, prevăzind
construirea de termocentrale și hi
drocentrale, ca parte integrantă -a,
planurilor de asigurare a necesarului energetic pentru obiectivele
industriale apărute în ultimii ani
și orientate spre prelucrarea țițeiu
lui, bauxitei, minereului de fier
și a altor resurse.
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu lupta popoarelor africane, a tuturor po
poarelor pentru libertate și pro
gres, România a acordat întregul
său sprijin — politic, diplomatic,
material și moral — mișcării de
eliberare din Guineea-Bissau- Tara
noastră a salutat apariția noului
stat, a stabilit imediat relații diplo
matice cu aoesta și și-a manifestat
dorința de a dezvolta raporturi de
strînsă conlucrare in interesul
reciproc.
Întîlnirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și con
ducătorii P.A.I.G.C. — mareînd mo
mente de cea mai mare importantă
in relațiile dintre cele două țări —
au deschis noi orizonturi dezvoltării
colaborării prietenești dintre Româ
nia și Guineea-Bissau. constituind,
totodată, contribuții la promova
rea cauzei independenței, păcii și
progresului în lume.

n

lor oamenilor muncii. Cuvintuî de
încheiere a fost rostit de secreta
rul general al P.C. Francez, Geor
ges Marchais • Manifestările or
ganizate la Lisabona, cu prilejul
sărbătorii
ziarului
comuniștilor
portughezi „Avânte", s-au încheiat
cu up miting de masă. în alocu
țiunea rostită, secretarul general al
P.C. Portughez, Alvaro Cunhal,' a
subliniat importanța întăririi uni
tății partidului, a unirii tuturor
forțelor democratice în lupta pen
tru salvgardarea cuceririlor progre
siste ale Revoluției dip 1974.

I

COMISIE. La Geneva au început,
luni, lucrările celei de-a doua întîlniri a comisiei speciale sovietoamericane de control, creată in
conformitate cu prevederile Tratatului sovieto-american cu privire
la lichidarea rachetelor cu rază
medie și mai scurtă de acțiune.
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EȘUARE. Plasarea pe orbita'circumterestră a unui sateliț japonez
de cercetări a eșuat, sonda spa
țială neputind fi decuplată de ra
cheta purtătoare — a anunțat Ob
servatorul cosmic din Kagoshima.
CIRCA 1 000 DE PERSOANE au
fost rănite in cursul unor inci
dente desfășurate pe stadionul din .
Liverpool, eu prilejul unui concert
al cintărețului american Michael .
Jackson. Poliția a intervenit, operind arestări.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI COSMIC „MIR". Agenția T.A.S.S. infor
mează că s-a produs joncțiunea navei de transport „Progress-38“ eu com
plexul cosmic pilotat „Mit". Operațiunile de apropiere, abordare și cu
plare au fost realizate cu ajutorul sistemelor automate aflate la bord și
controlate de centrul de urmărire a zborului aflat la sol și de cosmo
nauta Titov, Manarov șl Poliakov. Nava de transport a'adus pe orbită,
combustibil, aparatură și instalații, diverse produse și poșta.

Radu BOGDAN
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