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Sub semnul unității in jurul partidului, al hotăririi ferme a oamenilor muncii de a Înfăptui

neabătut programele de dezvoltare economico-socială a patriei, ieri a început

TOVARĂȘULUI NI» CEAUSESCU
ELENA CEAUSESCU, IN MEIUL TIMIȘ
I

Tovarâțul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, împreunâ cu tovarâța Elena Ceauțescu au început,
miercuri, o vizită de lucru în județul Timiș.
în acest septembrie, cînd oamenii
muncii din industria si agricultura
județului, din celelalte sectoare de
activitate, puternic mobilizați de Te
zele din aprilie, de însuflețitoarele
chemări adresate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acționează, ase
menea întregului nostru popor, pen
tru îndeplinirea exemplară a obiec
tivelor stabilite, secretarul general al
partidului a venit din nou în mii-,
locul făuritorilor de bunuri mate
riale și spirituale din aceșt înfloritor
colt de tară pentru a analiza la fața
locului rezultatele obținute pînă în
prezent, pentru a stabili măsurile ce
se impun în vederea realizării tu
turor sarcinilor prevăzute pentru
1988 și pe întregul cincinal.
Cu bucurie fără seamăn au
așteptat cei ce muncesc și trăiesc
în județul Timiș pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena
Ceaușescu. In aceste momente de
aleasă sărbătoare, ei au ținut siț-i
întînipine cu profunde sentimente de
stimă și prețuire, cu vibrante ma
nifestări de recunoștință pentru
transformările petrecute în viata sa
telor si orașelor din județul Timiș,
a, tuturor localităților țării, în anii
socialismului si cu deosebire in
perioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului.
La vizită au participat tovarășii
Emil Bobu, Constantin Olteanu,
Silviu Curticeanu.
Ceremonia sosirii în județ a avut
loc pe aeroportul din Timișoara,
lntr-o atmosferă entuziastă. Au'venit
In întîmpinare un foarte mare
număr de oameni ai muncii,
care purtau portrete ale tovarășului
Jlicolae Ceaușescu. ale tovarășei
Elena Ceaușescu. drapele tricolore șl
roșii.
La coborîrea din avionul pre
zidențial,
t o. v a r ă ș u 1
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați cu înaltă
considerație de primul-secretar al
Comitetului
județean
Timiș
al
P.C.R.. Ilie Matei, care, în numele
comuniștilor, al tuturor locuitorilor
județului, le-a adresat cele mai
calde urări de bun sosit.
O formație alcătuită din ostași,
membri’ ai gărzilor patriotice și ăi
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a
prezentat onorul. A fost intonat
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România.
După tradiționala pîine și sare a
ospitalității, tineri și tinere, pionieri
și șoimi ai patriei au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.
Cei prezenți au ovaționat cu în
suflețire pentru partid și secretarul
său general, pentru patria noastră
socialistă și harnicul popor’ român,
în aceste manifestări
entuziaste
și-au găsit grăitoare expresie dra
gostea nețărmurită cu care este în
conjurat conducătorul partidului și
al țării pentru strălucita sa activi
tate pușă cu exemplară pasiune re
voluționară în slujba dezvoltării mul
tilaterale a patriei, sporirii necon
tenite a bunăstării întregului popor.

Dialogul de lucru al secretarului
general al partidului cu muncitorii
și specialiștii din industria județu
lui a început la ÎNTREPRIN

DEREA MECANICA
ȘOARA, unde erau

TIMI
prezenți

ministrul industriei construcțiilor de
mașini, Radu Păunescu, reprezen
tanți ai conducerii centralei indus
triale de profil și ai întreprinderii,
în acest cadru s-a subliniat că
marea întreprindere timișoreană,
unitate reprezentativă a industriei
noastre constructoare de mașini, a
parcurs etape importante de dezvol
tare și modernizare, îndeosebi după
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. întreprinderea realizează in
prezent o producție-marfă de peste
10 ori mai mare decît Cea din 1965.
Aici se realizează produse de înalță
complexitate și nivel tehnic — exca
vatoare cu. rotor pentru exploatările
miniere de suprafață, combine de
înaintare in steril, mașinile de haldat și cele de scos cărbune din de
pozite, alte echipamente pentru in
dustria minieră, o gamă diversă de
macarale, poduri rulante, mașini de
ridicat și stivuit, agregate necesare
energeticii nucleare.
Prezentînd principalele date legate
de dezvoltarea unității, directorul în
treprinderii, Gheorghe Flucsă, a sub
liniat că întregul proces de diversi
ficare și modernizare a fabricației a
avut la bază orientările și indicațiile
date de secretarul general al parti
dului în timpul analizelor și vizite
lor de lucru, efectuate aici de-a lun
gul anilor/ S-a relevat cȘ transpu
nerea în practică a sarcinilor pri
mite a făcut posibilă sporirea sub
stanțială a productivității muncii,
diversificarea producției prjn asimi
larea unor noi tipuri de mașini șl
utilaje de mare capacitate, cu carac
teristici îmbunătățite,’ valorificarea
superioară a materiilor prime și ma
terialelor. S-a scos in evidență fap
tul că, pe primele opt luni ale aces
tui an, planul de producție la prin
cipalii indicatori a fost îndeplinit.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost
înfățișate principalele realizări din
domeniul fabricației de mașini și
agregate pentru extracția cărbunelui
în subteran și la suprafață^ produse
ce dețin 0 pondere importantă în
ansamblul producției. Au fost re
levate preocupările colectivului în
direcția creării și executării unor ti
puri tot mai perfecționate de uti
laje miniere, corespunzător cerințe
lor programului prioritar de creș
tere mai accentuată a gradului de
mecanizare a lucrărilor din industria
minieră.
Apreciind rezultatele obținute pînă
acum, secretarul general al parti
dului a cerut să se acționeze în con
tinuare în vederea sporirii calității
și fiabilității agregatelor destinate
industriei extractivei’
Pe parcursul vizitării principalelor
sectoare de fabricație au fost în
fățișate o serie de tehnologii de
virf elaborate de specialiștii unită
ții, în colaborare cu colective din

NOUL AN DE 1 WÂȚĂM1M
- o nouă etapă în pregătirea
multilaterală a tinerei generații
Strins legat de cerințele actua
le și de perspectivă ale societății
românești, procesul de învățămînt
din România contemporană repre
zintă cristalizarea unei concepții
profund
științifice,
continuind,
printr-o experiență pilduitoare, o
valoroasă tradiție. în edificarea și
punerea in practică a concepției
revoluționare, științifice privind
dezvoltarea învățămîntului româ
nesc, un rol fundamental l-au avut
orientările de inestimabilă valoare
ale secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
De la Congresul al IX-lea, de cind
in fruntea partidului și statu
lui a fost ales tovarășul
Nicolae Ceaușescu, învățămintul
românesc a fost învestit cu posibi
lități și răspunderi sporite in ce
privește ridicarea nivelului de cu
noaștere al întregului popor; pre
gătirea prin muncă și pentru mun
că, in spirit revoluționar, partici
parea activă la modernizarea tu
turor domeniilor vieții economice
și sociale și generalizarea progre
sului tehnico-științific. Concepția
integrării organice dintre învățămint. cercetare și producție, stra
tegia formării temeinice și a per
fecționării cadrelor in strînsă co
relație cu necesitățile economicosociale ale societății, idei de excep
țională
însemnătate.
susținute
sistematic de secretarul gene
ral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
Național al Științei și Invățămîntului, și-au dovedit, în timp, mo
dernitatea și eficiența. Școala ro
mânească de astăzi valorifică un
potențial vast de energie socială,
perfecționîndu-și de la an la an
structura și funcțiile specifice, dezvoltind latura formativă și puterea
de modelare a personalității tine
relor generații care îi sînt încre
dințate spre instruct'e si educație.
Printr-un efort de angajare direc
tă în strategia dezvoltării multila
terale a patriei noastre, școala de

toate gradele a devenit astăzi o
adevărată citadelă a gindirii știin
țifice și creatoare, a spiritului pa
triotic, revoluționar, cultivat cu
pricepere și pasiune, o citadelă a
muncii angajate, responsabile pen
tru făurirea unui om nou, cu o
gindire înaintată, novatoare.
ca
pabil să răspundă prompt și să gă
sească soluțiile cele mai adecvate
mutațiilor rapide pe care practica
vieții contemporane le parcurge.
Știința, se știe, reprezintă astăzi
o adevărată forță de producție.
„Nu se poate vorbi de înfăptuirea
programelor de dezvoltare intensi
vă, de modernizare fără angajarea
puternică a științei, in toate sec
toarele de activitate — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU in
Raportul la Conferința Națională a
P.C.R. din decembrie 1987. Știința
însăși înseamnă a gindi și a acțio
na permanent ca un revolu
ționar". Punind în practică orientările și indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei
Elena Ceaușescu, ideile și aprecie
rile clarvăzătoare din documentele
Congresului al XlII-ilea al partidu
lui, ale Congresului științei și în- (
vățămîntului
și ale
Conferinței ’
Naționale a partidului, anul școlar
încheiat a însemnat o nouă etapă,
calitativ superioară, în pregătirea
unor specialiști cu orizont multila
teral, in formarea unei tinere ge
nerații capabile să îndeplinească
exemplar obiectivul strategic al
trecerii României, pînă în 1990, de
la stadiul de țară în curs de dez
voltare la acela de țară socialistă
mediu dezvoltată și de dezvoltare
armonioasă, multilaterală, pînă în
anuJ 2000. Ia un nivel comparabil
cu cel al țărilor dezvoltate. A în
semnat un an de muncă rodnică, o
etapă calitativ superioară în per
fecționarea conlucrării nemijlocite
dintre procesul instructiv-educativ,
cercetarea științifică și producție,
în accentuarea caracterului demo
cratic al școlii românești, deschisă
(Continuare in pag. a IV-a)

Timpul de muncă - folosit
cu inalt randament productiv

Institute de cercetare și proiectare
sau din învățămîntul superior. Au
fost prezentate, în același timp,
principalele coordonate ale acțiunii
de organizare și modernizare a pro
ceselor de fabricație, subliniindu-se
faptul că, în acest an, prin aplica
rea unor procedee tehnologice mo
derne, • se obțin un spor de aproape 100 milioane lei la producția-marfă și o economie de metale
de circa 400 tone.
Conducătorul partidului și statu
lui; a arătat că, ținînd seama de pu
ternicul potențial tehnic șț uman de
care dispune întreprinderea, de ex
periența bună pe care a dobîndit-o
în executarea unor mașini și uti
laje. de mare capacitate, aceasta tre
buie să-și. lărgească profilul de fa
bricației
Diversitatea fabricației și nivelul
tehnic calitativ al acesteia s-au re
găsit într-o amplă expoziție cuprinzind cele mâi reprezentative produ
se realizate de colectivul timișorean,
unde au fost prezentate, alături de
gama completă de mașini pentru in
dustria extractivă, poduri rulante și

automacarale cu puteri diferite. Cel
mai nou produs asimilat este ma
caraua pe șenile cu sarcina . de ri
dicare de 40 tone, in măsură să lu
creze pe orice fel de teren, fiind
deosebit de utilă la montajul utila
jelor miniere sau energetice, pre
cum și in construcții.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
indicat să se ia măsuri pentru ex
tinderea gamei de asemenea produ
se,- prin asimilarea unor macarale
de puteri-și mai mari, inclusiv pen
tru activități portuare.
Un 'loc important au ocupat în
expoziție, subansamblele și reperele
realizate pe baza unor procedee origiriale, prin aplicarea cărora a fost
obținută
sporirea
productivității
muncii, s-au îmbunătățit performan
țele agregatelor, s-au redus consu
murile de mațeriale costisitoare, de
energie și carburanți, mărindu-se pe
ansamblu eficiența economică. Sub
liniind însemnătatea, deosebită a ac
tivității de cercetare științifică des
fășurată în institutele de profil și
în unitățile productive, specialiștii
prezenți au exprimat aleasa prețuire

față de tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, sub ale că
rei conducere directă și competentă
îndrumare se înfăptuiesc importan
tele „programe de creație științifică
și introducere a progresului tehnic,
menite să asigure dezvoltarea și mo
dernizarea tuturor sectoarelor eco
nomiei naționale.
La încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului- și-a exprimat
satisfacția de a se fi reintilnit cu
puternicul colectiv al acestei mari în
treprinderi. Adresînd felicitări mun
citorilor și specialiștilor pentru re
zultatele obținute pînă in prezent,
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie-a
cerut să acționeze cu toată hotărîrea
în vederea realizării, de produse mo
derne, de cît mai bună calitate, com
petitive pe plan internațional.
Puternic - mobilizați de aprecierile,
indicațiile și îndemnurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii
de aici au dat expresie,, prin puter
nice aplauze și ovații, hotăririi lor

In procesul complex al înfăptui
rii programelor de dezvoltare eeonomico-socială, de realizare a pla
nului, factorul timp este avut in
vedere permanent de conducerefi
partidului. El devine o componen
tă esențială in ansamblul măsuri
lor și acțiunilor întreprinse pentru
îndeplinirea ritmică, integrală a
sarcinilor de plan. In acest sens.
Ia recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al F.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, a
subliniat in mod expres necesita
tea de a se lua toate măsurile in
vederea organizării și desfășurării
ritmice a producției,
asigurării
unui flux continuu al activității
productive, astfel incit planul să
fie realizat in întregime, la toți in
dicatorii, din primele zile ale fie
cărei luni. Este o sarcină concretă,
a cărei înfăptuire capătă o impor
tanță deosebită mai ales dacă o
privim in conexiune cu amplele
programe de dezvoltare multilate
rală a patriei, elaborate Ia nivelul
unui an, al unui cincinal sau chiar
într-o perspectivă mai largă. In această viziune, timpul, timpul pro
ductiv, nu numai anul, ci și luna,
săptămina, ziua si chiar ora. tre
buie să fie încărcat cu fapte cît
mai consistente, toate la un loc
mareînd contribuția muncii crea
toare la progresul economico-social
general.
Felurite împrejurări dovedesc că
lumea de azi. cea care mai are de
făcut doar cîțiva pași pînă a trece
în mileniul trei trăiește exclusiv
sub presiunea timpului. Desigur,
nu atit a timpului matematic, cel
măsurat în minute, ore. zile, săptămîni ș.a.m.d.. care a cadențat
viețuirea lumii secole de-a rindul
si a prins contur exact în conștiin
ța sa din momentul în care a fost
comensurat. ci a acelui timp isto
ric ce și-a schimbat mereu încăr
cătura de fapte de Ia o epocă la
alta. Istoria umanității atestă că

timpul a fost mereu altul în planul
împlinirilor social-economice în
fiecare etapă a devenirii sale.
Timpul epocii noastre este un timp
alert, impetuos, tulburător si. de
ce nu am spune. . chiar stresant.
cum n-a fost niciodată. Ne mină,
fără incetare. de la spate, nu ne
iartă in nici un fel. Cine l-a pier
dut nu are de ales decit cel mult
.varianta regretului. Cine și-a po
trivit pasul cu cadența lui are ori
cum asigurată una din condițiile
necesare pentru atingerea obiecti
velor propuse.
In acest sfirșit de mileniu, ome
nirea are șansa de a trece în contul
timpului istoric cea mai mare în
cărcătură de fapte pe care și-a putut-o imagina vreodată. Credem că
nu poate fi socotită in nici un caz
șocantă afirmația că în numai citiva ani cineva poate realiza în pre
zent tot atît cît altuia i-ar fi tre
buit o viață de om în urmă cu
numai un secol, să zicem. Depin
de doar de priceperea de a folosi
timpul în scurgerea lui implacabilă.
De unde izvorăște această forță
„miraculoasă" a progresului mai
rapid pentru unii în timpul egal
pentru toti ? Din capacitatea de a
se plasa în conul exploziei pe care
o înregistrează cunoașterea umană
în ultimele patru-cinci decenii. Ma
rile descoperiri realizate în toate
domeniile vitale ale existenței umane. în anii revoluției tehnicoștiintifice. au relevat nu numai
inepuizabila forță de creație a in
teligenței umane, ci si faptul că
timpul istoric are o impresionantă
elasticitate, o uriașă capacitate de
dilatare. Perfecționarea radicală a
forțelor de producție constituie in
strumentul care ii conferă această
uluitoare calitate. Sporirea accele
rată a productivității muncii pe
seama unei tehnici din ce în' ce
mai rafinate a făcut posibil ca în
cadrul fiecărui an calendaristic fie-

(Continuare în pag. a V-a)
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ASTĂZI,
LA POSTURILE
DE RADIO

Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei de
lucru pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Parti
dului Comunist Român,
președintele Republicii
Socialiste România, îm
preunâ cu tovarâșa
Elena Ceaușescu o efec
tuează în județul Timiș
și al deschiderii anului
de învățămînt 1988—
1989, astăzi va avea loc
în municipiul Timișoara
o adunare populară, ce
va fi transmisă în direct
de posturile de radio
și televiziune, în jurul
orei 11.
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VIZITA DE LUCRU A IQVARĂȘIIU NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN ,1II) IȚII. TIMIȘ
materialelor refolosibile, utilizării eu
eficientă a coloranților de producție
românească, valorificării la un nivel
calitativ superior a tuturor materii
lor prime indigene.
In Încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat felici
tări colectivului pentru rezultatele
obținute în producție, în domeniul
calității, în Întreaga activitate. In același timp, secretarul general al
partidului a urat oamenilor muncii
noi și tot mai mari succese în în
deplinirea In cele mai bune condiții
a sarcinilor de plan, în obținerea
unor
produse de
calitate su
perioară.
Mulțumind
tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru vtzita efectuată, pentru recomandările fă
cute, directorul Întreprinderii a ți
nut să arate că oamenii muncii vor
depune eforturi susținute pentru re
alizarea in bune condiții și la un ni
vel calitativ superior a producției acestui an, pentru pregătirea cores
punzătoare a celei de anul viitor,
pentru transpunerea în practică a tu
turor indicațiilor primite.
Importante aspecte legate de spo
rirea și diversificarea producției au
fost examinate în cursul vizitării

ÎNTREPRINDERII DE APA
RATE ELECTRICE DE MĂSU
RAT.

(Urmare din pag. I)

de a le transpune neabătut in prac
tică, de a face totul pentru îndepli
nirea exemplară a importantelor sar
cini ce le revin.
Următorul obiectiv al vizitei l-a
constituit
ÎNTREPRINDEREA

„INDUSTRIA LÎNII".

La analiza
care a avut Ioc aici au luat parte
ministrul intlțurtriei ’Mșpare,
Maria
Flucsă, director# general, al centra

lei industriale de resort, alți factori
cu munci de răspundere.
Directorul întreprinderii, Dumitru
Vinereanu, a raportat că, in ultimii
ani, prin alocarea unor importante
fonduri de investiții, unitatea a cur
noseut puternice prefaceri înnoitoa
re, practic, Întregul flux productiv
fiind reconceput pe principii moderr
ne, cu utilaje și tehnologii perfecțio
nate. Prin traducerea in viață a mă
surilor de organizare a producției și
. a „muncii, filatura și-a sporit capacitatea de 3 ori, țesătoria de 7 orj,

creșterile de producție fiind în
soțite de o constantă și substan
țială Îmbunătățire a condițiilor de
muncă. S-a subliniat că, la ora ac
tuală, mai bine de jumătate din pro
ducție o reprezintă produsele noi,
de calitate superioară. Gazdele au arătat că planul la export a fost în
deplinit pină la finele anului, înregistrindu-se o creștere de peste 20
la sută comparativ cu anul 1987.
Pină la șfirșitul lunii decembrie ur
mează . șă se obțină o importantă
producție suplimentară, pentru care

unitatea are Încheiate contracte cu
partenerii străini.
In secția de finisaj, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu le-au fost prezentate, in
cadrul unei expoziții, cele mai noi
și reprezentative produse ale între
prinderii și le-au fost înfățișate
preocupările existente pentru diver
sificarea gamei sortimentale și îm
bunătățirea in continuare a calității
articolelor. Muncitorii și specialiștii
de aici acordă o deosebită atenție
introducerii in circuitul productiv a

Referindu-se la modul tn care s-a
acționat In direcția folosirii inte
grale a capacităților de producție,
ministrul industriei electrotehnice,
Nicolae Vaidescu, și directorul în
treprinderii, Gheorghe Tirpe. au re
levat că unitatea a realizat și de
pășit, pe primele opt luni, indica
torii de plan, fiind în măsură să
realizeze, in cursul acestui an, o
producție destinată exportului eu
mult mai mare decit cea înregis
trată în 1987. S-a arătat că într-un
interval relativ scurt, de 15 ani, tînăra întreprindere timișoreană a
reușit să-și facă bine cunoscute pro
dusele pe piața unui mare număr
de țări. Aici se realizează in pre
zent Întreaga gamă de contoare electrice mopofazice și trifazice, pro
iectate conform celor mai noi con
cepte constructive, stații de etalonare sau linii întregi de fabricație a
contoarelor, aparate indicatoare pen
tru panourile de comandă, regu
latoare electrice pentru automatizări,
alte aparate de măsură pentru mă
rimi neelectrice.
Cadrele de conducere au raportat
că indicațiile date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la precedenta vi
zită de lucru privind sporirea gra
dului de mecanizare a proceselor de
fabricație, de miniaturizare, tipizare
și electronizare a produselor, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al
acestora au fost înfăptuite. Acest
fapt sa regăsește în structura pro
ducției : întreprinderea realizează in
prezent 235 de familii de aparate

electrice de măsurat, în citeva mii
prindere a autoturismului românesc
de variante constructive, mai bine
de mic litraj „Dacia 500“. Subliniind
de jumătate din totalul produselor
că se înregistrează intîrzieri în rea
fiind solicitate la export.
lizarea acestui obiectiv, secretarul
Tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
general al partidului a cerut să se
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost
întocmească un program de măsuri
prezentate, in timpul vizitării prin
care să asigure intrarea noului auto
cipalelor ateliere de producție, în
turism în fabricația de serie in cel
cadrul expozițiilor organizate în sec
mai scurt timp posibil. S-a cerut
țiile vizitate, cele mai noi tipuri de
specialiștilor să adopte soluții sim
aparate electrice de măgură, ale că
ple, ieftine, care să contribuie la
ror caracteristici tehnice se situează
realizarea unei mașini cu perfor
la nivelul atins pe plan internațio
manțe bune, la un preț accesibil,
nal, multe fiind rodul colaborării cu
echipată cu un motor avind un con
cadrele de specialitate ale Institutu
sum mic de carburant.
lui politehnic timișorean. Infățișînd
Secretarul general al partidului,
diverse procedee tehnologice moder
adresindu-se ia plecarea din uzină
ne vizînd creșterea producției pe
muncitorilor și inginerilor de aici,
tona de metal consumat, eficiența
le-a cerut ca, in
calitatea lor de
lor. gazdele au arătat că, în cursul
proprietari, producători și benefi
aoestui an, in condițiile sporirii pro
ciari, să acționeze cu toată răspun
ducției fizice, se vor realiza însem
derea și dăruirea, astfel incit, in cel
nate economii, o diminuare, impor
mai scurt timp, intreprinderea să
tantă a consumurilor fiind înregis
producă noul autoturism românesc.
trată îndeosebi in cazul laminatelor
In întreprinderile vizitate, tova
de aluminiu și alamă.
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Secretarului general al partidului
Elena Ceaușescu s-au oprit în repe
au fost prezentate, de asemenea,
itate rinduri pentru a sta de vorbă cu
o serie de rezultate ale acțiunii de
grupuri de muncitori și muncitoare,
autoutilare, avind ca scop realiza
interesindu-se de condițiile în care
rea cu forțe proprii a unor mașini și
iși desfășoară munca, de preocupă
instalații speciale, menite să asigu
rile lor pentru diversificarea și creș
re creșterea gradului de integrare a
terea calității produselor, de proble
componentelor aparatelor fabricate
mele lor de viață. In cadrul acestor
aici.
discuții, muncitorii au exp'rimat calde
mulțumiri pentru grija permanentă
La plecarea din întreprindere,
manifestată față de dezvoltarea în
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
treprinderilor, a întregului județ,
liniat impresia deosebită produsă de
pentru ridicarea continuă a nivelului
întilnirea cu oamenii muncii de aici,
de trai al cetățenilor țării. E} au ex
de nivelul inalt de tehnicitate exis
primat angajamentul de a munci cu
tent în secțiile productive, de mo
dul cum sînt realizate sarcinile de
dăruire pentru realizarea integrală
a sarcinilor ce le revin.
plan. Adresind cele mai calde fe
licitări pentru succesele obținute,
In cursul după-amiezei, tovarășul
secretarul general al partidului a
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
urat acestui puternic colectiv muneitorese să realizeze mașini și utilaje . Elena Ceaușescu au vizitat COM
de nivel tehnic cit mai ridicat, de
PLEXUL AGROZOOTEHNIC
calitate cit mai bună, să obțină, in
continuare, rezultate pe măsura deo
HODONI, din componența Com
sebitelor posibilități tehnice existen
binatului
agroindustrial
„Timiș",
te. a pregătirii profesionale a oame
unitate reprezentativă a agriculturii
nilor.
românești, vestită în întreaga țară
pentru rezultatele obținute an de an
Secretarul general al partidului a
în creșterea și ingrășarea animalelor,
vizitat, în eontinuare, ÎNTREPRIN
distinsă de două ori consecutiv eu
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
DEREA DE AUTOTURISME
luții Agrare".
TIMIȘOARA. Creată din iniția
Era de față ministrul agriculturii,
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Gheorghe David. Directorul combi
noua unitate a beneficiat de inves
natului, Florentin Cîrpande, expritiții importante pentru înzestrarea
mind bucuria pentru această nouă
cu mașini și utilaje moderne.
întilnire cu secretarul general al
partidului, a raportat ci oamenii
Directorul unității, Gheorghe Plețea, a prezentat preocupările exis
muncii din combinat au reușit să
tente pentru organizarea superioară
integreze in totalitate activitățile
specifice de producere și industriali
a producției și a muncii. Au fost vi
zare a cărnii. A fost menționat fap
zitate principalele hale de produc
ție, unde erau expuse și o serie de
tul că în complexul
combinatului
există un efectiv constant de por
piese și subansamble realizate în în
treprindere. împreună cu condu
cine și taurine, corespunzător sarci
nilor de plan. Sporul mediu in greu
cerea întreprinderii si a centra
lei, cu ministrul de resort, tovarășul
tate realizat zilnic pe animal, la am
bele specii, mai mare decit cel pjaNicolae Ceaușescu a examinat modul
în care se îndeplinesc sarcinile pri
(Continuare in pag. a III-a)
vind fabricarea in această Între

'—Realizări în economie- - - - - - - Avem, acum, pe mare
sase platforme petroliere.
Ele se numesc Atlas. Ori
zont. Fortuna. Prometeu,
Jupiter și Gloria. Nici
una, oricit ți-ai încor
da privirea, nu șe ză
rește de pe țărm, chiar
dacă folosești un binoclu
obișnuit. Un soim le-ar pu
tea vedea, noi nu. Ochiul
omului — firește, unul să
nătos și antrenat — „bate"
doar La 20 kilometri, al șoi
mului zice-se că la 110...
Așa că-mi întind privi
rile... cit pat. Rada portu
lui am traversat-o de mult.
De jur-împrejur numai cer
și valuri. Cer înnorat si va
luri mici, liniștite. Nu-mi
fac iluzii. Am mai fost de
trei ori pe mare și știu Ia
ce mă pot aștepta. Faptul
că Marea Neagră este ex
trem de capricioasă, că se
schimbă uneori de la o oră
la alta este bine cunoscut.
O recunosc si documentele.
Iată,
consemnată intr-o
Istorie a marinei românești,
opinia unui comandant de
navă englez : „Asta nu-i
mare, ci un cazan gata să
explodeze in fiecare clipă".
Acum este însă calmă. Atit
de calmă incit, după ser
virea mesei — echipajul a
dejunat in careu ceea ce
a pregătit bucătarul navei,
iar petroliștii-pasageri. la
cele două mese de pe pun
te. ceea ce și-au adus de
acasă. în pachetele pregă
tite de neveste — aproape
toți s-au culcat. Dorm toți
— mai puțin, firește, oamer
nii de cart — somn adine.
Unii, la aer. sub tenda
care-i ferește de soare. Al
ții, vreo patruzeci, in foto
liile comode dlntr-un auto
buz fără roti, zdravăn fixat
pe punte intr-un fel de
cușcă metalică. (Se așteap
tă cam de mult dotarea intreprinderii cu un „pasa
ger" — vas specializat pen
tru transportul petroliștilor
la platforme). Membrii echipajului dorm in cabine.
In paturi confortabile.
Profit de liniște și-mi re
vizuiesc notele luate in
grabă,
Majoritatea
sint
despre oamenii de pe navă.
Marinari destoinici, curajoși,
căliți. Iulian Matache. 59 de
ani. este pe mare din 1952.
Un timp a servit in marina
militară. Apoi. 11 ani, a co
lindat mările și oceanele
planetei in calitate de co
mandant de cursă lungă.
La -Petromar- lucrează din
1975. A făcut și o speciali
zare in Golful Mexic. Cînd
s-a întors a luat comanda
,.Boldești"-ului. A parti
cipat la transportul tuturor
platformelor de forai de la
șantier și pină la locațiile
de pe mare. Alături de alții
a trâiț toate emoțiile lega
te de aceste mutatii. Crede
că n-o să uite niciodată intimplările zilei de 3 octom
brie 1982 cind, pe o furtu-

Navele sondorilor
si oamenii lor destoinici
nă năprasnică, apărută din
senin, au dus pe mare plat
forma „Orizont". Secundul
comandantului. Constantin
Manole, provine „din pes
cărie"
(pescuit oceanic)
Si-i doldora de întîmplâri
petrecute pe valuri. Alții
sint specialiști chiar și in...
sub apă (și nu numai). Ofi
țerul cart-punfe
Daniel
Munteanu. de pildă. Are 39
de ani, e brașovean și-i te
ribil de simpatic și... mus
tăcios. Intii a fost parașutist. Apoi scafandru (lui
ii aparține, din 1984. re
cordul de scufundare
in
saturație, la 500 de metri).
Telegrafistul
Constantin
Onicescu provine si el de
la cursă lungă. Paisprezece
ani a petrecut pe mare si
Marian Văduva, șeful ti
monier. Biografiile lor sint
diferite, firește, dar toți au
un numitor gomun : nu
dragostea, ci dincolo de
ga, bucuria de a trăi
pe mare. Pină și... ci
vilul Ilie Orzan. Cine nu
știe că unui bucătar la
I.H.R. Mangalia nu-i poa
te merge tocmai rău ? Și
totuși, el. Orzan. a schim
bat munca si traiul in ma
rile hoteluri ale litoralului
pentru puntea legănată de
ape... Mai mult : timp de
patru ani și jumătate a
lucrat și pe „Gloria", și pe
„Prometeu", De ce ? «Tovarășu. n-ai cum să știi cit
imi place balta asta...»
(„Balta" este... Marea Nea
gră !)
Și cam așa sint toti cei...
500 (!) de marinari din flo
ta „Petromar". Pentru că
da. acum există și o ast
fel de flotă. Ceea ce este
de transportat de pe coastă
pe platforme — oameni,
materiale, provizii — trans
portă navele „Boldești",
„Ocnița".
„Lebăda
1“,
„Vega", „Orion", „Zenit" ;
„Lebăda 2“ a fost spe
cializată
pentru
foraje
și studii geotehnice. Lor
li se adaugă petrolie
rul de mare tonaj „Buștenari". (Primul a fost
puternic ancorat 1a p milă
marină de platforma Glo
ria, de unde, printr-o
conductă submarină, încar
că și stochează petrolul
extras ; al doilea are sar
cina de „petrol ier-navetă“).
Zi și noapte, aceste nave
sint de serviciu pe mape,
Programul marinarilor este
identic cu acela al petroliș
tilor : două săptămini lu
crează continuu — în car
turi. bineînțeles — celelal

te două se odihnesc pe
țărm, in fgmilii. Cind sint
in tura de serviciu, chiar
dacă-s in port, la dană,
h-au voie să părăsească
bordul. Lg ordin. încarcă
ce este de încărcat si duc
ceea ce este de dus, Zi și
noapte. In toate anotimpu
rile. Și aproape pe orice
vreme. Chțar și cind valu
rile ating patru metri. Alt
fel zis : ei sint cărăușii
«Petromgrn-ului.
...Mă urc pe puntea eta
lon — cea mai de sus — a
navei." Nimic de semnalat,
in afara negurei din ori
zontul de la prova. Sîntem
in marș de peste două ore.
Platformele tot nu se văd.
La pupa, dincolo de linia
după care siajul redevine
val de mare, sclipește o că
rare de lumină — norii au
o fantă prin care soarele
și-a strecurat citeva raze...
Cobor pe puntea de coman
dă. Sonda ultrasonică indi
că adîncjmea mării în acel
loc — 22,8 metri. Axiometrul stă fixat
pe zero,
semn că timonierul
tine
drumul drept înainte. Mă
uit pe ecranul radar : raza
mobilă activează
citeva
puncte mici, luminiscente.
Le număr. Sint patru, oa
recum grupate. Ce-ar putea
fi 1 întreb și mi se răspun
de : Gloria. Fortuna. Jupi
ter și Prometeu — plat
formele. Invîrtesc un bu
ton. iar aparatu-mi de
monstrează că abia sîntem
la
jumătatea
drumului.
„Afară" a început să cadă
apă din cer — ploaie mă
runtă. siciitoare. mocăneas
că. Unul din difuzoarele lui
YQFC — stația de emisierecepție a navei — prin
de glas :
— Lebăda 1. Lebăda 1.
Sint Gloria. Vă așteptăm.
Cipd ajunge la noi 7 Răs
puns :
— Răbdare. După ce ter
minăm treaba la Fortuna.
Din nou liniște. Pasagerii-petroliști dorm in conti
nuare. Somn adine, legă
nat ele valuri. Tovarășii lor
din schimburile aflătoare
pe platforme îi așteaptă cu
înfrigurare...
îmi amin
tesc că în nr. 10 281 al
„Scînteii" din 10 septem
brie 1975 am încercat să-mi
imaginez această așteptare
într-un reportaj transmis
da la Șantierul naval din
Brăila. De ce de acolo și
de atunci ? E timpul să
spun : pentru că acolo și
atunci am mai fost pe
această punte, pe cind
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„Lebăda 1“ se afla in con
strucție pe cală. Ce scriam
atunci, dintr-un viitor la
timpul...
prezent ?
Iată
spicuiri din ziarul vechi de
13 ani :
,,...Acolo unde marea iși
fringe acum sinusoidele
valurilor de monolitul celor
1000 de tone ale insulei de
otel, ceea ce se poate spu
ne in primul rind este că
oamenii platformei
s-au
obișnuit cu neobișnuitul.
In primul rind că iși spun
cind
petroliști-marinari,
cind— viceversa, deși nu
prea seamănă a denumire
de
nomenclator
tehnic.
Apoi că s-au obișnuit cu
țipătul pescărușilor și cu
briza mirosind a hidrocar
buri. Cu stilpii trimbelor
de apă ridicați de hulă și
cu veghea la gura pufului,
la prevenitorul de erupție,
la separatoare, la stafia
meteo, la rezervoare.
...Șl iată-l pe omul «de
serviciu» (poate podarul ?)
cățărat intr-o simbătă dimi
neața pe cel mai inalt
punct al turlei de foraj, la
geamblac, ca să vadă și să
anunțe primul venirea va
sului
de
aprovizionare.
Omul iți micșorează ochii
ca să vadă hăt-depgrte, și
se intreabă : -Se văd, cum
nu, se văd cele două coșuri
de fum ? Suprastructura
este la prova ? Bordurile
sint drepte ? Toate astea il
fac să nu semene cu nici
unul dintre vasele existen
te pe mare. Atunci ăsta ei».
— L-am văzut. Vine !
Pe nimeni dintre cei 72
de «petroliști-marinari» minicargoul așteptat nu-l mai
miră. Ce motiv ar mai
avea ?
Totuși, cu numai citeva
luni in urmă, aceeași navă
ii umpluse de uimire. Și
nu numai pentru că era
primul vas de acest tip
construit in Româ'nia. Ceea
ce ii stimise atunci a fost
nebănuita forță a «micu
țului» : cu cele două mo
toare de 1 200 C P ale sale
i-a remorcat pină in punc
tul in care forează azi, iar
cei 18 marinari din echipaj
le-au spus că tot ei «ii vor
muta la cerere». E adevă
rat, vasul mai are un mo
tor, unul mic, de 150 CP,
la prova. Dar acela este
propulsorul elicei a treia,
al cărei ax este perpen
dicular pe axul navei —
ceea ce-i sporește cu mult
capacitatea de manevră.
Nava-i
proiectată
- la
ICEPRONAV Galați, e lun
gă de 51 metri ți lată de

II, are stabilitate excelen
tă, capacitate 800 tdw, are
două cirme, zonă de navir
gație nelimitată,
autono
mie — 30 ore. De fapt este
un «hibrid» — o combina
ție de remorcher și de car
gou. Dar un hibrid inalt
cit o casă cu trei etaje, ca
pabil ță transporte tot ceea
ce este necesar pentru buna
funcționare a platformei.
Capabil să transporte în
săși platforma (și numai
instalația de foraj cintărește 40 de vagoane !).
Toate acestea, omul, că
țărat la geamblacul turlei
le știe acum (in dimineața
aceasta din viitor) foarte
bine... S-a obișnuit cu ele,
pentru că trăiește și mun
cește cu ele. Pentru cei 72
de
«petroliști-marinari»
acum, în viitor, alțele sint
problemele aici pe platfor
mă : planul, ritmurile, eco
nomiile... Asta o știu toți
aici, pe platformă, inclusiv
podarul.
Ceea ce nu va ști omul
acesta este altceva... Este
faptul că noi l-am «văzut»
încă de pe acum, din sep
tembrie 1975, cind vasul se
afla încă in construcție..."
Reportajul acesta l-am
scris și transmis
atunci
înconjurat fiind de cițiva
băiețandri... constructori de
nave brăileni.
Romantismul revoluțio
nar al tinereții (dar nu
numai al ei) nu se dezmin
țea și nu s-a dezmințit
niciodată. A fi capabil
să-ți prefigurezi dorințele,
să-ți gîndești viitorul și
apoi să muncești pe rupte
pentru modelarea lui, pen
tru transpunerea lui în via
ța de toate zilele — iată
ceea ce-i învață comuniștii
pe tineri. Inginerul Mircea
Buică, șeful de proiect, iși
terminase stagiatura doar
cu o lună în urmă ; Vasile
Murgpci și Constantin Vasilescu, ambii de 23 de ani,
erau șefii brigăzilor de ti
neret care construiau nava;
șeful lucrării, inginerul Fi
lip Nicolae, avea 25 de ani;
sudorii erau și ei foarte ti
neri : Ioan Sloată — 22 de
ani, ca și șeful echipei,
Tănase Mărgineanu, iar
„viitoarea sudoriță" Smaranda Pantelimon nu împli
nise încă 18... Virsta lor de
acum ? Adăugați-le la fie
care cite treisprezece ani
și o veți afla... Ori
cum, au făcut o treabă pe
cinste. Echipajul de pe
„Lebăda 1“
este foarte
mulțumit de comportamen
tul ei. Vasul iși face ex
celent datoria. „Transmi
teți felicitări brăllenilor
pentru navele trimise pe
troliștilor, țin foarte bine
la mare", m-a rugat coman
dantul
Iulian
Matache.
Ceea ce și fac.

Mircea BUNEA
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CONSTANȚA
Soluții tehnologice
eficiente

MUREȘ
Noi apartamente
date în folosințâ

SUCEAVA
Producție fizică
suplimentară

Harnicii constructori din cadrul
Intreprinderii-antrepriză de con
strucții hidrotehnice și portuare
din Constanța, care execută lucrări
deosebit de complexe pe marele
șantier al portului Constanța-Sud,
sint preocupați, în permanență, de
găsirea și aplicarea unor soluții
tehnologice eficiente. Una dintre
acestea, de dată recentă, se referă
la realizarea cheiurilor prin monta
rea pe chesoane. Prin noua tehno
logie, pe aceeași distanță de 38 de
metri, în locul celor 63 de blocuri
de beton de 100 tone fiecare, acum
se montează doar un singur cheson. Prin aplicarea noului proce
deu se reduce cpnsumul de beton
cu aproximativ 90 000 tone mc, la
60 chesoane anual, iar timpul de
execuție scade de la 12 zile, cite
erau necesare pentru montarea ce
lor 63 de blocuri, la una singură
pentru fiecare cheson in
parte.
Prin această soluție, ca, de glțfel,
și celelalte aplicate cu succes de
constructorii portuari constănțeni,
a crescut ritmul de construcție a
acestui obiectiv economic deosebit
de important pentru economia na
ționala. (Lucian Criștea).

Lucrătorii
Truștului-antrepriză
generală de construcții-montaj Mu
reș au înscris noi fapte de mun
că in cronica întrecerii socialiste.
Astfel, ca rezultat al organizării
judicioase a muncii pe fiecare șan
tier. utilizării pe scară largă a
unor materiale de construcții lo
cale și folosirii raționale a ener
giei și combustibilului, ei au pre
dat „la cheie" cei de-al 8 089-lea
apartament din planul pe acest an.
Cele mai multe apartamente au
fost construite in municipiile Tirgu Mureș și Sighișoara, in orașe
le Reghin, Tirnăveni, Luduș și
Șavgta. în prezent, constructorii
mureșeni de locuințe depun efor
turi susținute pentru finalizarea
înainte de termen a tuturor celof
1 404 apartamente care au mai ră
mas din plapul pe acest an. din
care 621 apartamente se află la
fundații, 606 in stadii avansate de
execuție, iar 177 urmează a fi
începute in aceste zile. (Gheorghe
Giurgiu).

Organele și organizațiile de partid,
împreună eu consiliile oamenilor
muncii din unitățile economice su
cevene situează in centrul preocu
părilor lor mobilizarea tuturor lucrătorilor pentru îndeplinirea rit
mică și integrală a indicatorilor de
plan. Ca urmare a acțiunilor între
prinse. planul producției-marfă in
dustriale, pe cele 8 luni care au tre
cut din geest an. a fost depășit cu
peste 515 milioane lei. In aceeași
perioadă, au fost realiste si puse
suplimentar la dispoziția economiei
naționale importante cantități de
produse, între care 4 295 tone pirită,
165 tone plumb. 457 tone zinc și
347 tone cupru în concentrate. 985
tone sare, 25 000 MWh energie elecfrică, 10 787 metri cubi cherestea,
383 tone PFL, mobilier în valoare
de peste 15 milioane lei, 60 000
metri pătrați furnire și 50 000 metri
pătrați plăci înnobilate. Cu cele
mai bune realizări se înscriu oame
nii muncii de la Combinatul mi
nier Gura Humorului. întreprinde
rea „Salina" -» Cacica, întreprin
derea electrocentrale, Combinatul
de prelucrare a lemnului și între
prinderea de tricotaje „Zimbrul"
din Suceava, precum și de la în
treprinderea de prelucrare a lem
nului din Rădăuți. (Sava Bejinariu).

GIURGIU
Planul la export realizat
exemplar
Traducind neabătut în viață sar
cinile trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a se face
totul pentru realizarea exemplară
a planului la producția fizică și,
îndeosebi, a exportului, colectivul
de oameni ai muncii de la Șantie
rul naval din Giurgiu a livrat be
neficiarilor externi o nouă navă
fluvială in avans eu o Jună si ju
mătate față de prevederile contrac
tului. Este vorba de o barjă din ti
pul „Europa 2 b" acoperită, a pa
tra din planul de export pe anul
1988. Acest nou tip de navă reali
zată la cererea expresă a partene
rului de peste hotare intr-un timp
record permite transportul ori
cărui tip de mărfuri, fie conteinerizate. fie in vrac. De asemenea,
prin Îmbunătățirile tehnico-construetive ce i-au fost aduse, noua
barjă este folosită eu bune rezul
tate Ia transportul fluvial al măr
furilor pe Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră.
După cum ne-a declarat ingine
rul Dan Ntțulescu. directorul șan
tierului, acest succes se datorește
măsurilor întreprinse pentru mo
dernizarea proceselor de fabricație,
in vederea scurtării cleiului de execuție a navelor prin introduce
rea debitării optice, extinderea su
durii automate, instalarea unor
mașini de mare randament auto
mate, care pot debita si cite 4 foi
de tablă simultan, mărirea spațiu
lui de montai și altele, (Ion Ma
nea).

BRĂILA
Grad înalt de înnoire
a producției
întreprinderea de utilaj
greu
„Progresul“-Brăila înregistrează un
grad superior de înnoire si moder
nizare a producției, datorită inclu
derii in nomenclatorul de fabrica
ție a mașinilor, utilajelor si insta
lațiilor din programele prioritare
ale economiei naționale. Astfel,
pentru programul național de iri
gații, desecări și combatere a ero
ziunii solului au fost asimilate : o
instalație complexă de finisat și
betonat canale de irigații, cu o adinclme pină la 5 metri și lățime
la bază pină la 4 metri ; o mașină
de săpat șanțuri, cu dispozitiv de
frezat tuburi de drenaj ; draglina
hidromecanică pe șenile de 180 CP
cu cupa de 1—L4 metri cubi tip
PHM-1800. De asemenea, sint în
curs de asimilare un săpător pe
șenile tip freză cu motor de 580 CP.
precum si, o draglină mecanică
pentru mlaștini cu cupa de 0,5 me
tri cubi. Un ălt capitol distinct al
programelor prioritare îl constituie
cel privind integrarea si asimilarea
subansamblelor pentru nave, exe
cuția unor instalații hidraulice de
acționare a capacelor pentru guri
de magazii aferente cargourilor de
4 500, 7 500, 15 000 tdw si navei
RO-RO, motoare hidraulice, gru
puri de pompare pentru acționarea
vinciurllor de ancoră și manevră,
componente pentru acționarea hi
draulică a valvulelor cargou-baiastșantină pentru cargoul de 15 000
tdw și pentru petrolierul de 35 000
tdw, în ceea ce privește progra
mul minier, reținem realizarea
unui excavator electric pe șenile
eu cupa de 4,5—5,5 metri cubi tip
ESE-5001. (Candiano Prieeputu).

URZICENI
Rezultate în acțiunea
de modernizare
Electronist!! de la întreprinderea
de ferite Urziceni. în cadrul pro
gramului de modernizare a produ
selor, caută cele mai eficiente so
luții pentru crearea de noi repere
solicitate de industrie, urmărind, in
același timp, creșterea productivi
tății muncii, reducerea consumuri
lor de materiale și energie, sporirea
calității și competitivității produse
lor destinate beneficiarilor externi
și din tară. In activitatea de cerce
tare și inginerie tehnologică sint
angrenați 150 de specialiști și 309
de muncitori, maiștri și tehnicieni,
cu o bogată experiență profesio
nală, autori de invenții, inovații și
raționalizări care s-au materializat
in activitatea productivă cu impor
tante beneficii.
"■Recent, au fost omologate aiei
periile pentru demaroarele auto
„Dacia" și „Oltcit", noua tehnologie
eontribiiind la un spor de producțiemarfă de 20 milioane Iei și elimi
narea totală a importului. La cup
torul de coacere cu 14 camere din
cadrul secției de perii, prin intro
ducerea unor noi tehnologii, nivelul
calitativ al produselor a crescut, iar
capacitatea de calcinare a sporit cu
300 tone ferite pe an. Și tot in aces
te zile a intrat in funcțiune cupto
rul modernizat de sinterizare a fe
ritelor pentru telecomunicații și
aplicații speciale, iar in atelierul de
autoutilare se realizează prototipul
mașinii de rectificat a magneților
de tip segmenți pentru micromotoa»
re. care va contribui la creșterea
productivității muncii cu 50 la sută.
(Mihai Vișoiu).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

(Urmare din pag. a Il-a)

nificat, a determinat atit creșterea
volumului producției de carne, cit și
a beneficiilor. Organizarea in sistem
integrat, în unități specializate, a în
mulțirii, creșterii și îngrășării ani
malelor, generalizarea experienței
bune dobîndite în anii anteriori au
determinat sporirea
productivității
muncii. Au fost înfățișate, totodată,
preocupările
privind
promovarea
cercetării științifice în zootehnie,
mai ales a tehnologiilor ce asigură
creșterea potențialului productiv al
animalelor, optimizarea rețetelor fu
rajere, asigurarea cantității de fu
raje
necesară
pentru
întregul
efectiv.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
informați că la Hodoni ingrășarea
taurinelor se realizează într-un ter
men relativ redus și in condițiile
unui consum optim de furaje. A fost
înfățișată, de asemenea, experiența
dobîndită în ingrășarea animalelor
în tabere de vară, unde se asigură
sporirea volumului producției de
carne și. implicit, a beneficiilor.
Apreciind rezultatele bune obținulțcte în creșterea și ingrășarea în sis
tem industrial-intensiv a animalelor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat
ca atît Consiliul Național al Agri
culturii, cit și ministerul de resort
să acționeze pentru generalizarea
neintirziată a experienței foarte
bune existente la acest mare combi
nat. Felicitind călduros conducerea,
pe toți lucrătorii combinatului pen
tru modul de organizare a activității,
pentru rezultatele obținute, tovarășul
Nicolae Ceaușescu
le-a adresat
urarea de a munci și mai bine in
viitor, de a obține rezultate supe
rioare, corespunzător cerințelor noii
revoluții agrare.
După un scurt survol al mănoasei
cîmpii bănățene, elicopterul prezi
dențial a aterizat la marginea unui
lot experimental al STAȚIUNII

DE CERCETĂRI AGRICOLE
LOVRIN. Această unitate este
bine cunoscută In întreaga țară pen
tru contribuția adusă la crearea de
noi soiuri și hibrizi de cereale și
plante tehnice, la producerea de
semințe cu valoare biologică ridicată,
la stabilirea unor tehnologii eficien
te de cultură pentru plantele de
timp, precum și la combaterea boli
lor și dăunătorilor.
Directorul stațiunii, Titus Suba, a
prezentat cele mai recente realizări
ale cercetătorilor de aici, care sint
angajați cu eforturi susținute in ob
ținerea unor soiuri ce asigură pro
ducții de peste 8 000 kg gnu la hec
tar. de 6 000—7 000 kg ovăz, precum
și a unor soiuri înalt productive de
porumb și cinepă. Secretarul general
al partidului a fost informat că so
iurile de griu Lovrin 32, Lovrin 34,
Lovrin 41, precum și hibrizii simpli
de porumb Lovrin 400 și Lovrin 390
au fost generalizați in agricultura
întregii țări, aflindu-se în cultură,
anual, pe circa 1 milion de hectare.
S-a arătat că stațiunea pune anual
la dispoziția județelor o importantă
cantitate de semințe cu valoare bio
logică ridicată, ceea ce oferă unită
ților cultivatoare garanția obținerii
unor producții ridicate, in deplin acord cu cerințele și exigențele noiț
revoluții agrare.
Apreciind rezultatele obținute de
specialiști, secretarul general al
partidului a cerut să fie intensificată
activitatea in direcția realizării de
noi soiuri și hibrizi timpurii, cu o
perioadă de vegetație mai redusă,
dar cu productivitate ridicată.

In continuare, în programul vizitei

a fost cuprinsă COOPERATIVA
AGRICOLĂ DE PRODUC
ȚIE GOTLOB din cadrul Consi
liului unic agroindustrial de stat și
cooperatist Lovrin.
într-o expoziție agricolă și de me
canizare. organizată in apropierea
localității, au fost înfățișate preocu
pările oamenilor muncii din acest
consiliu pentru creșterea continuă a
producțiilor vegetale și animaliere,
menționindu-se că între unitățile
fruntașe se numără și C.A.P. Gotlob,
distinsă cu titlul de „Erou al Noii
Revoluții Agrare".
Tovarășului
Nicolae Ceaușescu
1 s-a raportat, de către loan Lezeu,
președintele cooperativei, că și în
1988 cooperatorii din această mare
și frumoasă așezare a județului
Timiș au obținut o recoltă medie de
peste 8 000 kg grîu și de aproape
9 000 kg orz la hectar de pe întreaga
suprafață cultivată, din evaluările
efectuate reieșind că se vor obține

producții peste cele planificate și la
celelalte culturi.
In fața unei machete a comunei
Lovrin au fost examinate perspecti
vele dezvoltării edilitare a acestei
localități, care în ultimii ani — așa
cum arăta primarul Petre Milităroiu
— a dobîndit tot mai mult atributele
unui oraș.
Edililor comunei și ai județului li
s-a recomandat să-și sporească preo
cuparea pentru modernizarea și dez
voltarea acestei localități, pentru
realizarea unor edificii care —
adăpostind diferite instituții cultu
rale, artistice, de învățămînt și
servicii publice — să aibă menirea
de a îmbogăți viața spirituală a tu
turor locuitorilor, confortul cotidian.
La
plecare,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
adresîndu-se
celor prezenți, i-a felicitat pentru
rezultatele deosebite pe care le-au
obținut și le-a urat ca, și în viitor,
să realizeze recolte tot mai mari,
ceea ce va
contribui la creșterea
veniturilor fiecărui om al muncii,
la dezvoltarea agriculturii noastre
socialiste.
Secretarul general al partidului a
continuat examinarea unor aspecte
ale dezvoltării agriculturii în județul
Timiș în cadrul unei reprezentative

EXPOZIȚII - ORGANIZATĂ
LA INSTITUTUL AGRONO
MIC - CUPRINZÎND REA
LIZĂRILE UNITĂȚILOR DE
STAT SI COOPERATISTE DIN
ACEASTĂ ZONĂ A ȚĂRII.
Analiza s-a referit îndeosebi la pro
bleme privind sporirea producțiilor
vegetale și animaliere, creșterea efi
cienței întregii activități în agricul

tură. S-a evidențiat că, prin alocarea
unor însemnate fonduri financiare,
agricultura județului a cunoscut în
ultimele decenii ritmuri înalte de
dezvoltare. în perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea al
partidului, producția de cereale s-a
triplat, au sporit efectivele de bovi
ne, porcine, ovine și păsări, iar pro
ducția agricolă globală este în acest
an, comparativ cu 1965, de patru ori
mai mare, 37 de unități agricole de
stat și cooperatiste înscriindu-se cu
producții medii la hectar la nivelul
cerințelor noii revoluții agrare. Ex
poziția a prezentat, de asemenea,
rezultate obținute de acest județ in
domeniul horticulturii.
Un loc important în cadrul expo
ziției a fost rezervat industriei ali
mentare, reprezentată printr-o gamă
variată de produse obținute în uni
tățile de profil prin valorificarea
superioară a materiilor prime. Au
fost prezentate, de asemenea, pro
duse ale industriei mici, realizate in
cooperativele agricole de producție.
Expoziția evidențiază convingător
preocupările existente în județ pen
tru dezvoltarea puternică h zooteh
niei, sector care deține o pondere de
43 la șută în producția globală agri
colă. în ultimii ani, ca urmare a
creșterii efectivelor de bovine, ovi
ne, porcine și păsări, folosirii unor
tehnologii moderne de creștere și
îngrășate a animalelor s-a asigurat
sporirea producțiilor animaliere.
în cadrul acestei mari și cuprinză
toare expoziții au fost prezentate
rase de animale din nucleul de bază
al zootehniei județului Timiș, remarcîndu-se exemplarele de bovine,
porcine și ovine cu un potențial
productiv ridicat. Totodată, au fost
subliniate măsurile luate pentru
realizarea programelor speciale pri
vind dezvoltarea sericiculturii, pisci

culturii, creșterii iepurilor de casă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
formați, de asemenea, despre preo
cupările existente în cadrul institu
tului agronomic în vederea asigură
rii unei cit mai strînse legături a
învățămîntului cu cercetarea și pro
ducția. în acest sens, au fost pre
zentate rezultatele obținute în crea
rea de noi soiuri și hibrizi de cerea
le. plante tehnice și legume, în di
versificarea producției și preparate
lor folosite în hrana animalelor. S-a
arătat că studenții, îndrumați în
deaproape de cadrele didactice, par
ticipă in unitățile agricole de stat și
cooperatiste lâ" efectuarea de studii
pedologice, agrochimice și de îmbu
nătățiri funciare, de zonare a soiu
rilor și hibrizilor, de optimizare a
conducerii și planificării agriculturii.
Stațiunea
didactică-experimentală
din cadrul Institutului agronomic
din Timișoara a devenit o unitateetalon in agricultura zonei, un im
portant centru de instruire a studen
ților și de perfecționare a specialiș
tilor din producție.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat rezultatele obținute de uni
tățile agricole de stat și cooperatiste
din agricultura județului Timiș și a
cerut factorilor de răspundere să ac
ționeze, in continuare, pentru obți
nerea de producții agricole cît mai
mari, pe măsura posibilităților exis
tente în județ, în conformitate cu obiectivele stabilite de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională ale
partidului.
în unitățile agricole vizitate, ca de
altfel pe întregul traseu străbătut în
timpul zilei, secretarul general al
partidului a fost intîmpinat cu pu
ternice manifestări de aleasă stimă,
de înaltă prețuire.
Vizita în județul Timiș continuă.

Intilnire cu membrii biroului comitetului județean de partid
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu s-au întilnit, miercuri seara, cu membrii
Biroului Comitetului , județean Timiș
al P.C.R. și conducerile unor unități
economice.
Pornindu-se de la concluziile des
prinse din analizele efectuate în
cursul zilei în unități industriale și
agricole, au fost examinate și sta
bilite, in cadrul ședinței, căile și mo
dalitățile concrete de acțiune pentru
ea județul Timiș să-și îndeplinească,
în condiții de înaltă calitate și efi
ciență, sarcinile deosebite ce ii re
vin din planul pe 1988 și pe întregul
cincinal, din hotărîrile Congresului
al XIII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului.
In numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii timișeni, primulsecretar al comitetului județean de
partid
a
adresat
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu respectuoase mulțumiri și
profundă recunoștință pentru noua
vizită Întreprinsă, pentru grija sta
tornică ce o poartă dezvoltării economico-sociale a județului Timiș, a
întregii țări.
Prezentînd activitatea desfășurată
de la începutul anului, primul-secretar și membri ai biroului comite
tului județean de partid, reprezen
tanții organelor de conducere colec
tivă ale unităților vizitate au rapor
tat despre înfăptuirea prevederilor
planului, despre sarcinile stabilite in
domeniul muncii politico-organizatorice și cultural-educative, in alte do
menii.
Cei care au luat cuvintul au sub
liniat că ideile și orientările de ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică cuprinse în Tezele din aprilie au
determinat o puternică mobilizare în
activitatea colectivelor de oameni ai
muncii
din județul Timiș. în
acest sens
s-au relevat rezul
tatele
obținute
în
îndeplinirea
planului în industrie, agricultură,
investiții,
în
celelalte sectoare.
Totodată, au fost menționate, în
spirit critic și autocritic, neajun
surile manifestate, care au făcut ca
planul să nu fie îndeplinit integral.
In același timp. S-au evidențiat ac
țiunile întreprinse, in lumina exi
gențelor formulate de secretarul ge
neral al partidului, pentru realizarea
tuturor indicatorilor de plan, pentru
ridicarea întregii munci la nivelul
cerințelor impuse de dezvoltarea in
ritm susținut a județului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat că rezultatele înregistrate

— deși bune pe ansamblu — nu se
situează încă la nivelul posibilități
lor. al puternicului potențial tehnic
și uman de care dispune județul
Timiș, județ cu o pondere însemna
tă în viața economică, științifică și
culturală a tării.
Secretarul general al partidului a
cerut să se tragă toate concluziile
din activitatea depusă, din lipsurile
manifestate, să se ia măsuri ferme
pentru lichidarea stărilor de lucruri
negative și îmbunătățirea radicală
a situației, pentru recuperarea res
tanțelor și o creștere corespunzătoare
a producției, la nivelul importante
lor fonduri fixe existente, pentru
îndeplinirea integrală a planului.
S-a indicat să se acorde cea mai
mare atenție realizării ritmice a pro
ducției planificate, și îndeosebi a
celei destinate exportului, livrării la
termen și în cele mai bune condiții
a întregului fond de marfă prevăzut
în contractele încheiate cu partenerii
externi.
Subliniind că în centrul preocupă
rilor trebuie să stea, de aseme
nea, problema calității, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut tuturor
colectivelor de oameni ai muncii ca,
împreună cu forțele din cercetare,
din învățămîntul superior, să asi
gure ridicarea în continuare a nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, creșterea competitivității aces
tora.
Atrăgînd atenția conducerii între
prinderii de autoturisme Timișoara,
ministerului și centralei industriale
de resort, precum și comitetului ju
dețean de partid, care n-au acționat
cu operativitate și întreaga răspun
dere
pentru
realizarea
autotu
rismelor de mic litraj, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia
cele mai hotărîte măsuri pentru
realizarea și livrarea in cel mai
scurt timp a primelor loturi de ma
șini, pentru urgentarea punerii in
funcțiune a tuturor capacităților de
producție ale acestei unități.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se acționeze în continuare
pentru înfăptuirea programelor pri
vind organizarea și modernizarea
proceselor de producție, încadrarea
în normele de consum aprobate, re
ducerea cheltuielilor materiale și
generale, utilizarea cu maximum de
randament a capacităților, a forței
de muncă, sporirea mai accentuată
a productivității și a eficientei eco
nomice.
Secretarul general al partidului
s-a referit, totodată, la unele aspec
te ale activității din agricultură,
precum și la producțiile obținute.

care, deși superioare anilor prece
dents nu reflectă intru totul posibi
litățile mari de care dispune județul.
In acest cadru, s-a cerut să fie
mai bine puse in valoare fondul
funciar, puternica bază tehnico-materială existentă, pentru sporirea
producțiilor vegetale și animaliere,
astfel incit județul Timiș să obțină
rezultate tot mai bune, care să-i
permită să primească înaltul titlu
de „Erou al Noii Revoluții Agrare'.
în legătură cu activitatea de
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat că eficiența acesteia tre
buie apreciată în funcție de rezulta
tele obținute în realizarea sarcinilor
de plan. S-a cerut să se acționeze
cu mai multă fermitate pentru
întărirea răspunderii comuniștilor, a
organizațiilor de partid, pentru creș
terea spiritului revoluționar în în
deplinirea tuturor obiectivelor sta
bilite.
Totodată, s-a relevat că este nece
sar să se ia măsuri pentru intensi
ficarea muncii organizatorice, politico-ideologice și cultural-educative,
pentru perfecționarea stilului și me
todelor de lucru ale comitetului ju
dețean. ale organelor și organiza
țiilor de partid, astfel încît acestea
să cuprindă cît mai bine toate do
meniile, să-și îndeplinească rolul
important pe care îl au în conduce
rea întregii activități economico-sociale, în mobilizarea colectivelor de
oameni ai muncii la înfăptuirea pla
nului.
în încheierea ședinței, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că or
ganizația județeană de partid dis
pune de experiența și capacitatea
necesare pentru a-și îndeplini sar
cinile de mare răspundere ce-i re
vin. exprimîndu-și convingerea că
oamenii muncii, în frunte cu comu
niștii, vor acționa cu hotărîre, în
spirit revoluționar, în vederea reali
zării în bune condiții a planului
pe 1988 și pe întregul cincinal, a ob
ținerii unor rezultate superioare în
industrie și în agricultură, în așa
fel incit Timișul să se situeze prin
tre județele fruntașe în întrecerea
socialistă.
Adresîndu-se
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, primul-secretar
al comitetului județean de partid
l-a asigurat că oamenii muncii din
județul Timiș vor face totul pentru
transpunerea neabătută în viață a
orientărilor și indicațiilor primite,
pentru realizarea, la un înalt nivel
calitativ, a prevederilor de plan,
pentru creșterea contribuției lor la
dezvoltarea economiei naționale, la
progresul neîntrerupt al patriei
noastre socialiste.
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.B.
—program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

DEMOCRAȚIA INTERNĂ DE PARTID
-democrație a responsabilității comuniste
O atenție deosebită este acordată în Tezele din aprilie perfecționării
continue a democrației interne de partid, întăririi — și pe această cale —
a capacității organizațiilor de partid de a cuprinde și soluționa proble
mele ce le stau în față într-o perioadă sau alta. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului,
a relevat că
aplicarea cu fermitate a principiilor democratice prevăzute in statut va
ridica nivelul general al activității partidului, constituind un factor
hotărîtor in creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid in
toate domeniile. Iar acolo unde organizațiile de partid se preocupă de
această latură fundamentală a activității politico-organizatorice — stabi
lind cu răspundere ordinea de zi a adunărilor generale, asfgurind buna
lor pregătire, solicitîndu-le permanent comuniștilor opiniile, punctele de
vedere, stimulînd critica și autocritica constructivă, revoluționară, in
vederea înlăturării neajunsurilor, manifestind receptivitate față de pro- \
punerile și sugestiile pe care aceștia le fac — se realizează practic
cerința vitală a concordanței intre consultarea largă și participarea
directă a tuturor membrilor de partid la adoptarea hotărîrilor, planurilor
de măsuri si imperativul răspunderii nemijlocite Si acțiunii concrete a
fiecăruia dintre ei pentru înfăptuirea obiectivelor propuse. Cerință pusă
în evidență, in temeiul unor exemple concrete, și de o dezbatere organi
zată pe această temă cu participarea unor secretari ai unor organizații
de partid din municipiul Ploiești.

Eficiența formelor demoratice ale muncii de partid
ste determinată de conțiUtul lor
aeest sens> tovarășul
icolae Boancă, secretarul comiteilui de partid de la întreprinderea
e utilaj chimic, arăta : „în periada care a trecut de la publicarea
ezelor din aprilie am luat parte
i mai multe adunări generale ale
smuniștilor din secția cazangerie.
i nu intimplător, deoarece aici, cu
ite prilejuri asemănătoare, am conatat că unele adunări generale se
esfășoară formal, pe o tematică de
.it'ină. cu luări de cuvînt sterile,
e circumstanță. Deși colectivul secei se confrunta și se mai confruni cu unele dificultăți, ele erau
•ecute cu Vederea sau amintite in
■eacăt.
Aprecierea
tovarășului
ficolae Ceaușescu potrivit căreia
partidul nu trebuie să devină un
lub de discuții generale, ci să actoneze Ca centru vital al întregii
ațrani", a determinat comitetul de
Artitf să se preocupe cu mai multă
onsecvență ca birourile organizaiilor de bază din secție să-și reconidere activitatea lor în pregătirea
i desfășurarea adunărilor generale,
ă elimine formalismul manifestat
n această direcție'. Drept urmare,
naterialele prezentate au fost axate
>e prioritățile producției, analiza
ritîcă a rezultatelor obținute a fost
n'sdțită de nominalizarea celor
ăspunzători de existenta unor' defiâenț'e. Comuniștii care au luat
■.ivîntul s-au implicat direct in
leajunsurile existente. Critica nu s-a
>prit la nivelul organizației de
>artid din secție, ci a vizat, deoporîvă, comitetul de partid și condu
cerea
întreprinderii pentru modul
lecorespuhZător în care sint rezolvae uneori problemele pregătirii pro
ducției. în care sint organizate
•Xamenele de . trecere dintr-o caegorie în alta, pentru uneledenRhțb de subiddtivftW iiTQftwWem»
Șamanilor. Totodată ău fost făcute
•ffitmerOase propnimțrii ș>>.. flugestil
oent.ru eliminarea neajunsurilor re
levate. iar cei care le-au avansat
î-au angajat să contribuie la inlăîurarea lor“.
Opinia exprimată de secretarul
comitetului de partid de la între
prinderea de utilaj chimic a fost
împărtășită și de ceilalți partici
pant care s-au referit, de aseme
nea, la conținutul muncii de partid
din unitățile lor. Astfel, cu prilejul
dezbaterii Tezelor din aprilie, co
muniștii de la întreprinderea de
stofe „Dorobanțul" au înscris ca
prioritate a muncii lot realizarea
exportului. Organizația de partid
de la întreprinderea de rulmenți
grei iși va îndrepta atenția spre
ridicarea calității produselor. Proiectanții comuniști de la Institutul
de cercetări, inginerie tehnologică
șl proiectări rafinării se vor preo
cupa mai intens de elaborarea unor
tehnologii cu consumuri reduse de
materii prime și energie. Pentru
organizația
de
partid din secția
turnătorie Oțel de la întreprinderea
do utilaj petrolier „I Mai", o sarcină

majoră o reprezintă pregătirea pro
fesională a tinerilor muncitori.

Critica și autocritica, com
ponente fundamentale ale
democrației de partid, Refe'
rindu-se la un exemplu concret din
unitatea sa, tovarășa Maria Coman,
secretar adjunct al comitetului de
partid de la întreprinderea de rul
menți grei, spunea ! „Critica și
autocritica, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, consti
tuie factori importanți in conducerea
democratică, în perfecționarea siste

aceea s-a subliniat necesitatea ca
organele și organizațiile de partid
să militeze cu mai multă hotărîre
spre a conferi exercitării criticii, parte
inseparabilă a democrației de partid,
un mai pronunțat caracter construc
tiv, pentru că numai așa ea își va
putea îndeplini una dintre menirile
ei esențiale — în mod deosebit
subliniată de secretarul general al
partidului — și anume, lupta împo
triva rutinei, conservatorismului,
inerției, pentru afirmarea noului in
toate sectoarele de activitate.

Implicarea activă, cu toată
răspunderea, a fiecărui co
munist în înfăptuirea poli
ticii partidului. ”pe drept
cuvint se spune că democrația noas
tră de partid nu este numai o de
mocrație a dezbaterilor deschise, a
exprimării neîngrădite a părerilor,
a criticării cu curaj a neajunsurilor,
ci și o democrație a faptelor, a im
plicării comuniștilor in indeplinirea
celor hotărite in comun, a ținut să
precizeze tovarășa Constanța Dobre,
secretar adjunct al comitetului de
partid de la Institutul de cercetări,
inginerie tehnologică și proiectări
rafinării. Tocmai de aceea, cu pri
lejul dezbaterii Tezelor din apri
lie, în adunările de partid s-a ana
lizat contribuția fiecărui comunistproiectant in realizarea sarcinilor de
plan. Astfel a reieșit că, în cadrul

Dezbatere cu secretari ai unor organizații
de partid din municipiul Ploiești
mului de conducere, dar ele au va
loare numai atunci cind s-au tras
concluziile respective și se acționea
ză pentru eliminarea lipsurilor. La o
plenară a comitetului de partid, por
nind de la această teză, am hotărît
să organizăm in secția tratamente
termice o adunare de partid deschi
să. care să analizeze problema calită
ții cu care se confruntă colectivul sie
aici. A fost examinată contribuția
fiecăruia la realizarea parametrilor
calitativi ai producției, punindu-se
sub lupa criticii toate fazele fluxu
lui de producție. Astfel au ieșit la
iveală atft lipsuri ale oamenilor
muncii din secție, cit și o seamă de
dificultăți de care se făceau răspun
zătoare secțiile uzinaj care trimi
teau și Unele piese necotespunzătoare.. Și in alte adunări de partid
din această secție se criticau dife
rite aspecte ale
desfășurării pro
ducției, dar critica se formula in
termeni vagi, răspunderile nu erau
disogiate și măsurile aveau 'o slabă
finanțate. De data aceasta insă,
critica și autocritica ăti dobindit lin
puternic accent constructiv, în sensul
că toți cei 14 comuniști care au luat
CuVîntul ăU făcut propuneri judi
cioase pentru înlăturarea neajunsu
rilor. De la această adunare aii tras
concluzii practice ătit conducerea
secției, cit și cea a întreprinderii,
materializate în aplicarea unor mă
suri care au dus la scăderea cu 50
la sută a rebuturilor."
Și ceilalți participant atț evocat
exemple similare, apreciind toți că
atunci cîftd critica este impersonală,
cind vinovatilor de anumite neajun
suri nu li se spune pe nume sau
Sint folosiți termeni evazivi, precum
„conducerea întreprinderii", „a sec
ției", cind nu se face o disociere a
răspunderilor individuale de cele
colective și mai ales cind criticile
formulate nu sint însoțite și de pro
puneri concrete pentru înlăturarea
dificultăților, eficientă criticii este
mult redusă sau chiar nulă. Tendin
țe care, așa cum s-a recunoscut, iși
fac uneori apariția și iti organiza
țiile de partid din Unitățile participănților la această dezbatere. De

secțiilor și în colectivele de pro
iectare. sarcinile nu erau judicios
repartizate, ceea ce determina valo
rificarea incompletă a potențialu
lui de cercetare și proiectare. Para
lel cu redistribuirea mai echilibrată
a sarcinilor, s-a hotărît ca proiectanțiî comuniști să raporteze de două
ori pe an in fata adunării generale
asupra modului cum iși onorează
răspunderile încredințate.
Și încă un aspect. Este, astăzi, un
lucru cunoscut că numai iti condi
țiile unei specializări profunde pot
fi obținute performanțe în domeniul
cercetării și
proiectării. Dar, in
același timp, eforturile unui specia
list nu vor putea avea o finalitate
practică dacă ele nu Vor fi armoni
zate cu strădaniile altor specialiști,
în această privință, un rol deosebit
îl au comuniștii conducători de
secții Și de colective. Or, unii din
tre ei neglijează această latură a
activității Jor, nu se consultă cu
ceilalți membri ai colectivelor de
mancă, ceea ce, în ultimă instanță,
se repercutează negativ asupra re
zultatelor muncii de proiectare, asu
pra implicării eficiente a fiecărui
specialist în rezolvarea temelor din
planurile de proiectare și cercetare".
La necesitatea ca membrii de
partid să se afle în primefe rindUri
pentru Înfăptuirea programelor de
dezvoltare
economico-socială
Ale
unităților, a sarcinilor care revin
colectivelor de muncă s-a referit și
tovarășa Aurelia Alexandru, secre
tarul biroului organizației de bază
din secția filatură a întreprinderii
„Dorobanțul", care a Scos în evi
dență îndeosebi importanța pe care
o au discuțiile individuale, atit pen
tru asigurarea unei largi consultări
democratice cu toți comuniștii din
cadrul organizației, cit si pentru o
mai bună cuprindere a lor în siste
mul de sarcini și responsabilități.
„Datorită bunei organizări și desfă
șurări a discuțiilor individuale .—
Spunea — am reușit să înlăturăm
pasivitatea unor tinere comuniste,
cate, din timiditate, din lipsă de
deprindere de a vorbi in față oame
nilor, aveau o slabă prezentă in
viața de organizație. Totodată, Cu

aceste prilejuri le-am încredințat
sarcini concrete de partid, atrăgindu-le atenția că li se va cere să ra
porteze in adunările generale ale
comuniștilor. Așa am reușit să
integrăm pe deplin in viata de orga
nizație mulți membri de partid noi,
să le insuflăm curajul exprimării
propriilor opinii, să sporim contri
buția lor la menținerea întreprin
derii noastre printre fruntașele uni
tăților pe ramură".

Conștiința politică — fac
tor primordial în formarea
unei atitudini combative,
responsabile. în altă ordine de
idei, participantii la dezbateri au
arătat că afirmarea pe deplin a
democrației interne de partid re
prezintă și o problemă de conștiință,
de răspundere și,, nu in
ultimul
rînd, de pregătire politică, profesio
nală. de cultură generală. „în
secția noastră această problemă
Se pune cu acuitate — a ținut să
releve tovarășul Viorel vornicu,
secretar adjunct al comitetului de
partid de la turnătoria de oțel a
intreprinderii
„1 Mai" —- datorită
unei situații deosebite. Să mă explic.
Colectivul nostru este format din
muncitori virstnict și foarte tineri.
Lipsesc generațiile de mijloc. Toc
mai de aceea, organizația noastră de
partid a fost aproape constrinsă de
această realitate să pună pe același
plan cu îndeplinirea indicatorilor de
plan pregătirea profesională și poli
tică a tinerilor muncitori. Adică,
ășa cum ne preocupăm zi de Zi de
realizarea planului, să avem perma
nent în atenție formarea noilor
muncitori. în acest sens am adoptat
o seamă de măsuri pentru pregă
tirea lor profesională. în același
timp însă, ne îngrijim să menținem
climatul de inaltă responsabilitate,
de combativitate,
de curaj in a
aborda frontal cele mai spinoase
probleme cu care ne confruntam,
deoarece, după părerea mea, demo
crația trebuie învățată".
• „Aș dori să reiau idcea tovară
șului Vornicu, și anume că demo
crația de parțid, in condițiile Înnoi
rii permanente a organizațiilor de
bază cu noi membri, trebuie învă
țată" — a intervenit tovarășa Lilia
na Huian, secretat al Comitetului
municipal
Ploiești al P.C.R., care
a continuat: „De" aceea, para
lel cti necesitatea îmbunătățirii
formelor organizatorice de afirmare
a democrației de partid, a democra
ției muncitorești-revolutionare in
general, organele și organizațiile de
partid ău datoria să desfășoare și o
intensă muncă educativă de ridicare
a conștiinței politice a comuniștilor,
a celorlalți oameni ai muncii și,
implicit, de sporire a gradului de
participare activă la viață- de orga
nizație și a colectivelor de muncă,
a receptivității la critică pen
tru a menține sau a întrona un
climat de muncă sănătos, care să
d'eschidâ larg poarta afirmării nou
lui in toate sectoarele de activitate.
O importantă concluzie care se des
prinde după etapa de dezbatere și
însușire a tezelor este aceeă că, în
preZertt, majoritatea Organizațiilor de
partid din municipiu desfășoară o
activitate politico-educativă mai susținută, cti conținut bogat ; în același
timp însă, în unele locuri această
activitate continuă să fie realizată
ca un scop in sine, ruptă de realită
țile locUrilof de mutică și, Ca Ur
mare, nu reușește Să Contribuie la
ridicarea răspunderii comuniștilor, a
oamenilor muncii, pentru a-i deter
mina să acționeze în deplină cunoș
tință de cauză pentru perfect’ Onareâ
activității economice, a muncii orga
nizațiilor de partid. Ceea Ce obligă
comitetul municipal de partid sâ se
preocupe permanent de afirmarea tot
mai puternică a democrației interne
de partid, a democrației rtiuficitoreștîrCvoIilțiOrtare".

In

centrul activității POLITICO-EDUCATIVE

Formarea concepției științifice
despre lume și viață
Sint nu puține argumentele care
probează că, in ultima vreme, in ju
dețul Vaslui se desfășoară o susți
nută activitate de formare a omu
lui nou, cu un larg orizont de cu
noaștere, capabil să înțeleagă și
să-și explice fenomenele ce au loc
în viață și societate, să acționeze in
consens cu necesitățile operei
de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Sub conducerea
comitetului județean de partid, or
ganele și organizațiile de partid, de
masă și obștești, instituțiile de învățămint și cultură, alți factori edu
caționali s-au preocupat mai stărui
tor de utilizarea formelor și mijloa
celor adecvate dezbaterii și studie
rii aprofundate a documentelor de
partid și de stat, a legilor țării, În
sușirii cunoștințelor științifice și
tehnice, a concepției revoluționare a
partidului despre natură și societa
te. Iată un asemenea argument —
activitatea laboratorului de educație
materialist-științifică din cadrul ca
binetului județean pentru activitatea
ideologică și politico-educativă. Acesta asigură nu numai documenta
rea necesară și pregătirea metodolo
gică periodică a tuturor celor antre
nați și implicați in această activita
te — responsabili cu munca politicoeducativă din
cadrul comitetelor
U.T.C. și sindicat, directori de că
mine. directori educativi din școli
etc. — ci și urmărirea desfășurării ac
țiunilor programate pe plan județean
și local. Astfel, in cadrul programe
lor de pregătire au fost clarificate
și aprofundate aspecte teoretice și
practice ale acestei munci, teze și
interpretări noi ale unor fenomene
ș.a. Sub egida sa au fost organizate
mai multe consfătuiri, schimburi de
experiență cu tema „Forme și mij
loace folosite pentru formarea și
dezvoltarea concepției materialistștiințifice și umanist-revoluționare".
— Se poate aprecia, ne spune
Cristiana Stoian, președintele Comi
tetului județean de cultură și edu
cație socialistă, că universitățile
cultural-științifice. lectoratele tehnioe și comisiile inginerilor și tehni
cienilor. lectoratele cu părinții, fi
lialele societăților științifice, cercu
rile de educație ateistă. ..Prietenii
adevărului științific", cluburile de
dezbateri politico-ideologice, brigă
zile științifice iși aduc o contribuție
sporită — deși nu în măsură egală

24 de săli de clasă moderne șl 3 laboratoare eu
toate dotările necesare : aceasta este, pe scurt, car
*
iea de vizită a unei noi școli generale, Școala nf. 97
din cartierul Tineretului din Capitală, bată zilele aces
tea în folosință. Derhn de remarcat este și timpul
record in care a fost realizat acest nou edificiu de
invățămint : început îrt luna iunie a.c., Odum porțile

CETĂȚENII ÎȘI PREZINTĂ LOCALITATEA

NEGREȘTI-OAȘ

Trepte ale dezvoltării
desfășoară activitatea pe platforma
industrială : Ia fabrica de utilaj mi
nier și tehnologic, la întreprinderea
de in și cinepă ori la Întreprinde
rea de tricotaje. Dacă astăzi se află
in plin proces de dezvoltare și mjdernizare — orașul acordindu-și rit
mul, fixindu-si ceasurile după ora
exactă a muncii — platforma indus
trială eră, în urmă cu mai bine de
douăzeci de ani, doar o posibilitate
și aceea extrem de disputată. Faptul
că a devenit, de multă vreme, o
realitate, un reper se datorează oa
menilor. încrederii in forțele proprii,
dorinței lor de mai bine.
— Am pornit întreprinderea de in
și cinepă. cea «lai veche de pe plat
formă. Cu niște tineri.
Directorul întreprinderii, tovarășul
loan China, prins de preocupările
zilnice, iși îngăduie scurtul răgaz de
a privi înapoi cu mlndrie.
— Putem spune, cu satisfacție, că
aici la noi s-a format nucleul pri
mului detașament organizat a! clasei
muncitoare din Țara. Oașului, pe lo
cul acesta unde. în urmă cu 20 de
ani, creșteau mărăcinii. Unora le-a
fost teamă la Început. Ce ne facem
— se Întrebau — cu Un astfel de
obiectiv, cum se vor descurca oame
nii. acaparați încă, aproape în ex
clusivitate. de ocupațiile lor tradi-,
tîonale. Am început, cum vă spu
neam. Cu niște tineri ; i-am calificat
prin scoală profesională. Maiștrii,
specialiștii erau oameni din toate
Colturile tării, venit! aici, la Ne
grești. să ne dea 6 mînă de ajutor.
Pină am organizat colectivul, pînă
le-ăm format alor noștri o idee, o

concepție despre nouă activitate, n-a
fost tocmai ușor. Eram, pe vremea
aceea.
9
membri
de
partid ;
acum sintem aprOape 500. Am cres
cut. am format o organizație de
partid puternică. Cind. mai tirziu. a
luat ființă întreprinderea de trico
taje. am Irimis acolo oameni ai mun
cii cu inaltă calificare. Lucru pentru
unii de neconceput în urmă cu
douăzeci de ani este că lucrăm
astăzi cu specialiștii din Țara Oa
șului. Practic, întreprinderea noas
tră. precum și celelalte două — cate
i s-au adăugat în anii din urmă —
au schimbat orașul atit în. ce pri
vește structura socială, dar si men
talitatea și. nu în ultimul rînd. În
fățișarea. Nu intimplător. platforma
industrială se află situată la intrarea
în localitate ; de aici începe, cu ade
vărat. Negreștiul. in actuala lui con
figurație de centru urban industrial.
Rodica Goje, confecționeră Ia În
treprinderea dd tricotaje, are 22 de
ăni e- cu Un an măi puțin decit
virstă orașului. S-a născut intr-o co
mună învecinată. în Prilog. are cinci
ani vechime In muncă. îfi urmă CU
patrii ani ă primit un apartament
frumos, la bloc ; se simte cetățeăn
al orașului dihtotdeaună. Soțul lu
crează peste drum, la fabrica de
utilaj minier șl tehnologic ; este *1
el fiu al orașului prin adopțiune. în
schimb, cei doi copii (Ancuta — de
trei ani si Ovidiu — de doi ani) sint
negreștehi in toată puterea cuvîntu1U1 ; născuti în oraș.
— Lăsind la o parte acțiunile spe
ciale pe care le organizăm. îmi
mărturisește Rodica Goje. Poi. cei

orizontului de cunoaștere, participa
rea lor la asemenea activități devine
constantă ; in schimb, sporesc exi
gențele, preferințele lor indreptîndu-se spre informații mai recente,
mai profunde, mai bine prezentate.
Prețioase sugestii s-au conturat și
referitor la rolul factorilor ce con
tribuie la realizarea unei eficiența
sporite a activităților, mai ales in
ceea ce privește periodicitatea, mo
bilitatea.
varietatea programelor,
atractivitatef
metodelor și pro
cedeelor fersosite. Colectivele de
oameni ai muncii
solicită,
pe
bună dreptate, ca acțiunile orga
nizate să se desfășoare sistema
tic și nu sub forma unor campanii,
să se situeze la un înalt nivel cali
tativ, să valorifice elementele și obiceiurile laice, să contribuie la for
marea unor tradiții noi, legate de
marcarea unor evenimente din viața
omului, a localităților etc. Evident,
nu toate aceste aspecte sint noi,
multe dintre ele fiind și pînă acum
în atenția organelor și organizațiilor
de partid, a celorlalți factori antre
nați in activitatea de educație ma
terialist-științifică. dar rezultatele
studiului au ajutat efectiv factorii
responsabili in mai buna organizare
și sporirea eficienței acestei munci.
Pe baza datelor din studiu, au fost
reconsiderate multe din modalitățile
de lucru în organizarea și instruirea
activului, iar organele și organizați
ile de partid, instituțiile cu răspun
deri în acest domeniu și-au revăzut
și îmbogățit programele de activi
tăți, insistînd ca ele să fie și mai
bine pregătite și xă se desfășoare
în toate localitățile. O atenție și mal
mare se acordă întilnirilor brigăzi
lor științifice cu sătenii, măririi nu
mărului de cursuri ale universități
lor cultural-științifice, intensificării
activității cercurilor științifice și
tehnicb-aplicatlve.
S-a intensificat
colaborarea organizațiilor de tineret,
de sindicat și femei cu instituțiile si
așczămintele de cultură, lărgindu-se
astfel sfera preocupărilor, asigurîndu-se Sporirea calității și puterii de
argumentare a acțiunilor în vederea
formării și dezvoltării unor temei
nice și trainice convingeri materiălist-știlnțtfice.

Petru NECULA
corespondentul

„Scinteii"

școlii sint larg deschise, gata să-și primească elevii.
Realizatorii acestui record : constructorii din brigada
Antreprizei de construcții-moritaj nr. 1 București, con
duși de subinginerul Marius lordănescu.

Foto : Sandu CRISTIAN

Constantin VARVARA
loon MARINESCU
(Urmare din pag. I)

cum se construiește o
casă
- mă întreabă tovarășul
Nicolae Bura, tînărul primar al ora
șului Negrești-Oaș. La fel cum se con
struiește uri om : „cărămidă" eu „că
rămidă", virstă Cu virstă. Tot la fel,
un cras. Un oraș e o casă mai marc,
îl străbați și crezi că l-ai cunoscut.
Dar pleci fără să afli mare lucru
dacă h-ai s.tat de vorbă cu oamenii.
Negreștiul are peste cincisprezece
mii de biografii. Desigur, nu pot fi
cunoscute toate, in amănunt. Numai
că unii iti povestesc despre alții —
chiar fără să vrea : viețile lor se
intersectează, se împletesc. Ajungi
astfel să-i știi pe toți. „Biografia"
orașului le adună pe toate — cum
iși adună un rîu afluenții — le „rescrie" in beton și otel. în „fapteom“ (iată o unitate de măsură nu
îndeajuns invocată!), pentru veșnicie.
Privită de sus, străvechea Țară a
Oașului are forma unei imense
scoici I în mijloc se află orașul —
capitala, cum ii spun cu mindne
oșenii orășeni. Negrestiul e un oraș
fără bariere, un oraș deschis. El co
munică spiritual, dar si social, econo
mic cu împrejurimile, prin fire vă
zute și nevăzute.
— în următorii 3—4 ani. continuă
primarul, orașul va fi aproape de
nereeuhosctit pentru dumneavoastră,
dflcă Veți reveni atunci. Din toamnă
începem construcția noului centru
civic. Se va termina construcția spi
talului cu 250 de paturi, care se
adaugă celui existent. Anual este
prevăzută darea in folosință a peste
300 de apartamente. Poate ar fi
sugestiv sâ notati. de pildă, că în
anul 1905 (anul de naștere al oraștilui Negrești-Oaș) producția industrială era de 17 milioane de lei: ea
se ridică astăzi la aproape 2 mili
arde. plus incă 1 miliard in indus
tria mică si în prestările de servicii
către populație. Sint cifre care ex
primă sintetic un salt spectaculos,
pe care cetățenii l-au trăit nu ca
spectatori, ei fiind propriii lui eroi.
Cit despre viitorul chip al așeză.ii
— locuitorii îl cUnosc bine. îl străbat
de pe-acuma cu gihdill.
Peste 8 000 de oameni ai muncii iși

— la răspîndirea și promovarea cu
noștințelor științifice și tehnice, la
Înțelegerea și interpretarea corectă
a unor fenomene din natură și so
cietate, la formarea unor convingeri
ateiste..
Cu toate acestea, așa cum a reie
șit cu prilejul unor controale efec
tuate în mai multe localități și uni
tăți economice, activitatea de educa
ție materialist-științifică in localită
țile județului Vaslui nu se ridică
încă la nivelul cerințelor și exigen
țelor formulate in Tezele din aprilie,
eficiența acestei activități fiind de
parte încă de cea scontată.
— Analizîndu-ne cu întreaga răs
pundere munca desfășurată pină
acum, ne spune Augustin Chiper,
director adjunct al cabinetului ju
dețean pentru activitatea ideologică
și politico-educativă. ne-am dat sea
ma că, deși avem multe rezultate
bune, este necesar ca activitatea
educativă în acest domeniu să spo
rească și mai mult atît în intensi
tate și calitate, cit mai ales în efi
ciență. Pentru aceasta, am luat în
primul rînd măsuri pentru o și mai
temeinică fundamentare a procesu
lui de educație științifică, a metode
lor de acțiune folosite. Cum am ac
ționat ? Cu sprijinul Centrului de
cercetări sociologice, am efectuat un
amplu studiu sociologic pe localități
și grupe de virstă și profesii, des
pre eficiența activității
educativ^,
factorii subiectivi și obiectivi care
determină menținerea pe alocuri a
unor anumite practici mistico-religioase. Rezultatele acestor cercetări,
materializate deja într-o lucrare, au
fost utilizate într-tin schimb de ex
periență interjudetean cu privire la
eficiența activității de educare materialișt-științiflcă. sUbliniindu-se ce
rința desfășurării unei activități
continue și cu un mai bogat conți
nut, a promovării. uhor metode mo
derne.
Această cercetare a oferit, cum a
reieșit șl din discuțiile purtate, foar
te multe sugestii și informații des
pre eficiența activității
educative,
participarea oamenilor muncii la di
ferite acțiuni, precum și aprecieri
ale acestora în legătură cu modul
de realizare, conținutul științific. De
pildă, a rezultat dă'îp raport cu ni
velul dțe pregătite școlară a oame
nilor, pe măsura creșterii, și lărgirii

din întreprindere, contribuim la înăl
țarea. la dezvoltarea orașului prin
chiar munca noastră. Ne simțim, o
parte însemnată intf-un angrenaj
colectiv. Mai sint destule de făcut
pînă să ajungă Negreștiul așa cum
ni-1 dorim. Dar știm câ multe depind
de noi. de inițiativa, de participarea
noastră angajată.
Ionuț Bota s-a născut cu citeVa
ore înainte. îl vom întilni, fără în
doială. peste vreme, poate chiar la
fabrica de utilaj minier și tehnolo
gic, poate la întreprinderea de in și
cinepă ori la alta, ăl cărei primi
țăruși nu s-au plantat încă.
Străbat insă orașul Însoțită de unul
dintre cei mâi vechi locuitori ai aces
tor plaiuri i avocatul pensionar loniță Andron. Am ales un traseu spec
taculos : din vechime pină în zilele
noastre.
— Oșenii n-au Intrat în istorie, mă
încredințează Ioniță Andron. Pe ei
i-a găsit istoria aici !
Parte din această istorie a trăit-o
si a rescris-d interlocutorul meu. cu
lumină, pentru cei cate vor urma.
Fotografiile lui. făcute in decursul
anilor, oferă imaginea dinamică și
tulburătoare a metamorfozelor loca
lității. stau mărturie pentru prefa
cerile uriașe OS cafe le-a cunoscut
orașul. Sint, de asemenea, in egală
măsură martorul statorniciei oame
nilor. al muncii pline de dăruire
pentru Înfrumusețarea propriei lor
vieți.
—- Statornicia. Înainte de toate.
Ne iubim cu patimă meleagurile,
orașul. Cum să le părăsim ? Mai
pleacă tinerii la studii, la Speciali
zări. dar se întorc. Nici cînd avea
omul pe lingă casă doar o furcă și
o greblă nu-1 trăgea inima să t»lece departe. Darămite acum, cînd
are atitea și atîtea, toate făcute cu
sudoarea frunții lui
îi dăm dreptate lui Ioniță Andron.
Viața li dă dreptate. Oșenii nu se pot
despărți de locurile natale, cum nu
se pot despărți de viitor. tar Viitorul
se află aici, preflgurindu-se. nici
unde in altă parte.

Leila MUN1TEANU

în mod egal tuturor fiilor țării, că
rora li se oferă in mod gratuit
accesul la pregătirea multilaterală,
șansa de a atinge cotele perfor
manței și, deopotrivă, finalitatea
socială a parcurgerii uriei etape de
invățămint. A însemnat o etapă
noiiă îrt perfecționarea structurilor
organizatorice, a programelor de
invățămint, In dezvoltarea și mo
dernizarea bazei materiale, în îm
bunătățirea instruirii practice. Invățămintul de masă din România a
dovedit, o dată în plus, că —■ în
strinsă corelație cu noile cuceriri
tehnico-științiflce și cu realitățile
imediate și de perspectivă ale eco
nomiei naționale, diversificat pe
profiluri dictate de cerințele proce
sului de producție, într-o judicioa
să și eficientă structură organiza
torică,
Ia
baza
căreia
stau
concepția novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu Și indicațiile de
înaltă competență, ale tovarășei
Elena Ceaușescu — este un sistem
deschis, adaptabil cu ușurință la
Solicitările complexe, ale prăcticiisociăle și a cărui elasticitate Se
probează și prin capacitatea de
perfecționare necontenită. A dove
dit, o dată în plus, largul caracter
democratic, realist și anticipativ pe
care se sprijină. în condiții de ge
neralizare a învățămintului gratuit,
de trecere la învățămîntul general
de 12 ani, școala medie româneas
că oferă absolvenților săi garanția
undi loc de muncă, in contrast cu
realitățile din unele țări ale lumii
în câre o mare parte a tineretului
sporește rindurile șomerilo". Măsu
rile de repartizare a tuturor absol
venților de liceu în producție, lua
te la nivel centralizat în vara aceasta, s-au înscris ca 6 nouă măr
turie a caracterului armonios al
politicii de dezvoltare a patriei, a
faptului că partidul și statul nOstru au puS și pun în centrul poli
ticii pe Cate o promovează Omul,
Satisfacerea cerințelor Sale de afir
mare plenară, de împlinire in spi
ritul umanismului socialist, revolu
ționar.
în această dimineață, sunetul
clopoțelului vestește prima oră de
curs a noului an școlar 1988—1989,
Oră ce sg poăte citi, în multe Uni
tăți de invățămint, pe cadranele
ceasornicelor electronice.

Anul școlar fn care pășim se
deschide în atmosfera efortului
creator în care întregul nostru po
por este angajat pentru transpu
nerea in practică a documentului
programatic de excepțională va
loare teoretică și practică. Tezele
din aprilie, care reliefează însem
nătatea deosebită pe care conștiin
ța socialistă, spiritul patriotic, re
voluționar 10 dobîndesc in epoca
Străbătută acum de societatea
noastră. Procesul de instrucție și
educație trebuie să-și propună și
să realizeze cu mai multă stăruin
ță, in actuala etapă, formarea la

NOUL AN DE
1NVĂTĂM1NT
intregul tineret a unei concepții
științifice despre viață, corespun
zătoare uriașelor cuceriri ale știin
ței, ale cunoașterii umane, să de
monstreze astfel justețea concep
ției materialist-dialcctice și istorice
despre lume. Activitatea de dez
voltare a conștiinței revoluționare
trebuie înțeleasă, arăta secretarul
general al partidului, ca deschiză
toare de perspective pentru înain
tarea omului spre un asemenea ni
vel de cultură care să-l facă cu
adevărat liber, Stăpin pe destinele
Sale, sâ-i dea posibilitatea să ac
ționeze în mod conștient pentru
transformarea lumii, pentru reali
zarea unei lumi mai bune și mai
drepte. în această direcție, școlii
de toate gradele ii revin sarcini
deosebit de importante, ea fiitid
chemată Să formeze și sâ educe, in
primul rînd in spiritul unor înalte
convingeri revoluționare, patrio
tice, ceea ce presupune deopotrivă
o temeinică pregătire profesională,
un Orizont larg de cunoaștere, mo
bilitate în gindire și acțiune. „Să
nu uităm nici un moment — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu —
că procesul revoluționar nu s-a

încheiat o dată cu instaurarea pu
terii democratice a clasei munci
toare sau cu făurirea socialismului,
ci el continuă și va continua reprezentind
garanția
dezvoltării
continue a socialismului și trecerii
la făurirea comunismului". De aceea, in anul școlar care începe as
tăzi sint necesare, eu prioritate —
așa cum a arătat secretarul general
al partidului — perfecționarea și
modernizarea legăturii indisolubile
dintre disciplinele de invățămint —
mai ales cclc fundamentale — și
practica productivă, optimizarea
activității practice, la nivelul teh
nologiilor moderne din producție,
accentuarea caracterului formativ
și creator al predării științelor so
ciale, căre trebuie să asigure cu
noașterea temeinică a politicii par
tidului, a problemelor construcției
socialismului, ale dezvoltării cconomico-sociale. Se impun, de ase
menea. îmbunătățirea activității co
mitetelor dc partid din toate uni
tățile de invățămint, a organizații
lor U.T.C. și a sindicatelor, o mai
strinsă șl eficientă colaborare cu
întreprinderile productive, cu fa
milia, cu ceilalți factori care pot
dinamiza intreaga muncă de educa
ție din unitățile de invățămint.
Acțiunile care au premers des
chiderea noului an de invățămint,
dezbaterile și consfătuirile cadre
lor didăctice, analizele din organi
zațiile de partid au constituit un
moment important In pregătirea în
cele mai bune condiții a desfășură
rii procesului instrUctiv-educativ ;
concluziile desprinse din analizele
critice și autocritice, inițiativele și
propunerile trebuind să prindă via
ță neintîrziat, să conducă la reali
zarea unei poi calități in anul șco
lar Ce se va încheia in momente
în care intregul nostru popor va
intimpina, cu noi și mărețe fapte
de muncă, sărbătorirea a 45 de ani
de la victoria revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă
și
antilmperialiștă și cel
de-al
XlV-lea Congres al partidului.
Tuturor cadrelor didactice, elevi
lor și studenților ce pășesc într-o
nouă etapă de activitate, de pregă
tire, cu hotărirea fermă de a face
eforturi exemplare, consăcrîndu-se
realizării mărețelor obiective pe
câre le atl de îndeplinit — mult
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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE Lfl SEDSNȚfl COMITETULUI Adunare festivă cu prilejul împlinirii a 40 de ani
de la crearea R.P.D. Coreene
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ
- intensificate pretutindeni, printr-o amplă
mobilizare a forțelor de la sate!

Recoltarea si livrarea sfeclei de zahăr
-corespunzător graficelor stabilite
• Respectarea graficelor de recoltare a
sfeclei de zahăr este obligatorie, asigurindu-se astfel ritmicitatea prelucrării la capaci
tatea nominală a fabricilor de zahăr
• Tot ce se recoltează in cursul unei zile
trebuie transportat imediat, spre a se preveni
pierderile prin deshidratare și reducerea con
ținutului de zahăr
Au început recoltarea și prelucra
rea sfeclei de zahăr. La Centrala in
dustriei zahărului și produselor za
haroase am fost informați că. în
acest an. pe baza programului aprobat de conducerea partidului,
prelucrarea sfeclei de zahăr din
producția acestui an va dura ma
ximum
105 zile.
urmind să se
încheie la 25 decembrie. în acest
scop. în toate fabricile au fost făcu
te lucrări de modernizare pe între
gul flux tehnologic, vizînd creșterea
randamentului de zahăr extras din
sfeclă, reducerea consumurilor ener
getice și sporirea productivității mun
cii. în această campanie de prelu
crare a sfeclei vor funcționa toate
cele 35 fabrici de' zahăr, peste tot
fiind asigurate condițiile necesare ca
acestea să funcționeze la întreaga
capacitate. Important este ca lor să
li se asigure. în mod ritmic, materia
primă necesară — sfecla de zahăr —,
astfel incit procesul de prelucrare să
se desfășoare fără nici o întrerupere.
De asemenea, in fiecare unitate agri
colă trebuie strinsă cu grijă intreaga
recoltă obținută pe fiecare parcelă,
astfel încît. in final, să se asigure
producția cel puțin la nivelul eva
luărilor făcute. In acest scop s-au
făcut determinări de probă, iar pro
ducțiile evaluate au fost date in
gestiunea șefului de fermă respectiv.
Tot în scopul prevenirii pierderilor
s-a stabilit ca după stringerea recol
tei de pe fiecare parcelă să se facă
rectificarea, adică adunarea tuturor
rădăcinilor care au mai rămas in
pămint după primul cules și numai
apoi să se treacă la Efectuarea arStuj
iilor. întreaga cantitate de sfeclă
de zahăr recoltată în curșul unei zile
trebuie ca in aceeași zi să ajungă la
destinație — baze de recepție sau
fabrici. Printr-un ordin comun al
Ministerului Agriculturii, Ministeru
lui Industriei Alimentare și Ministe
rului Transporturilor șint organizate
coloane auto pentru transportul sfe
clei din cimp la bazele de recepție,
precum și garnituri de tren ce vor
lucra in sistem navetizat pe calea
ferată, care preiau sfecla de la baze
și o transportă la fabrici.
în ancheta noastră efectuată in.
județele Giurgiu, Teleorman și
Buzău am urmărit cum se respectă
măsurile privind recoltarea, trans
portul și prelucrarea sfeclei de
Zahăr, lată citeva din constatările
făcute.
GRAFICELE TREBUIE RESPEC
TATE ÎNTOCMAI. Prima condiție de
care depinde asigurarea ritmică a
materiei prime necesare fabricilor de
gahăr o constituie recoltarea sfeclei
de zahăr potrivit graficelor. Aceste
grafice sjnt cunoscute de unitățile
cultivatoare, astfel că munca poate fi
organizată în așa fel incit să fie
strinsă cantitatea prevăzută de ră
dăcini. De asemenea. graficele res
pective sint afișate la fiecare bază
de recepție și se completează zilrjic
realizările in ce privește cantitatea
livrată, aceasta și spre a se putea lua
legătura cu unitățile agricole in cazul
eind nu se respectă prevederile din
grafice. Iată cum se desfășoară lu
crările de recoltare ip județul Giur
giu. în cooperativele agricole Tomu
lești, Pietrele. Vedea. Mihai Bravu,
Malu. Stănești, Valea Bujorului și
altele se lucrează de zor- Potrivit
graficelor încheiate, în următoarele
două zile lucrarea se va generaliza în
toate cele 54 de unități cultivatoare
de sfeclă de zahăr din județ. La coo
perativa agricolă» din Tomulești,
unitate distinsă cu titlul de „Erou
*1 Noii Revoluții Agrare", unde s-au
cultivat 200 hectare de sfeclă, munca
este temeinic organizată. Președin
tele unității. Florea Constantinescu,
ține să ne precizeze că și la recol
tarea sfeclei sint respectate toate
prevederile din graficul întocmit cu
fabrica din Giurgiu, atit in ce pri
vește cantitatea zilnică de recoltat,
ciț si transportul întregii cantități in
aceeași zi la baza de recepție, iar din
pupct de vedere calitativ, impurită
țile sint sub limita admisă, adică de
2—3 la sută. Am aflat că graba coo
peratorilor din Tomulești de a stringa la timp și fără pierdere intreaga
producție de sfeclă are la bază nu
numai angajamentul de a livra rit
mic materia primă necesară fabricii,
dar și faptul că pe sola respectivă
urmează șă se însămînțeze griu, lu
crare ce nu poate suferi nici un fel
de aminare peste termenul stabilit.
Totpși, în județ, potrivit grafice
lor transmise de centrală, pînă acum
trebuia să se recolteze 22 000 tona,
dar nu s-au strins declt 3 900 tone.
Sint unităti cooperatiste, precum cele
din Toporu, Gogoșari, Comana. Hota

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Atelțer):
Act Venetian — 18
• Țeatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 18.30
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — I»
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-

t
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• In bazele de recepție, sfecla să nu sta
ționeze mai mult de 24 de ore
• După terminarea recoltării, pe fiecare
parcelă să fie adunate rădăcinile rămase pe
cimp
• Este necesară instaurarea unei discipline
tehnologice severe în fiecare fabrică, astfel
incît să se obțină un randament maxim de
extracție și să se reducă pierderile de orice fel

țorul și dislocatorul ca pe șosea, în
rele. Horești, Izvoarele de Hotare și
jumătățind rădăcinile de sfeclă. De
Grădiștea, care nici nu au început
asemenea, cooperatoarele lucrau și
«ceastă lucrare.
ele așa cum șe obișnuiseră din anii
în județul Teleorman, potrivit
trecuți. adică tăiau și coletul, nu
graficelor trebuiau recoltate pină la
numai frunzele, Nicolae Stoica, șeful
această dată peste 30 000 tone sfeclă
bazei de recepție de la Băneasade zahăr. Este prevăzut ca zilnic să
Giurgiu, a ținut să remarce faptul că
fie strinsă și livrată o cantitate de
încă din primele zile de activitate in
5 400 tone, astfel încît Fabriea de
cimp, cooperatorii din Pietrele au
zahăr Zimnicea să poată produce din
reușit să depășească prevederile din
plin. Or, pină acum n-au fost recol
graficul de recoltare și transport cu
tate decit 9 875 tone. Că lucrarea
40 de tone. „Este un inceput bun, spu
putea fi mult intensificată o demon
ne interlocutorul nostru. Dar trebuie
strează rezultatele și experiența
să spunem că în primele două zile
cooperativei agricole Izvoarele, unde
ne-a nemulțumit faptul că impurită
s-au cultivat 225 hectare cu sfeclă de
țile organice și minerale au fost
zahăr. Aici, alături de mecanizatori
prea mari, de 6 la sută. Prin dele
au fost mobilizați oamenii necesari la
gatul unității acest’ lâciif’a' fost adus
curățirea sfeclei de frunze și încăr
la
cunoștință președintelui unității,
carea acesteia în mijloacele de trans
Ion Ioniță, care, deplasîndu-se la
port. în alte cooperative agricole,
fața locului in tarlalele unde se re
deși au fost întocmite grafice de re
colta. a luat măsuri hotărîte pentru
coltare, stabilindu-se și suprafețele
scuturarea de pămint a rădăcinilor
unde sfecla este destul de dezvol
și tăierea frunzelor, astfel incit si
tată, lucrările se desfășoară lent sau
tuația s-a îmbunătățit".
nici nu au început. Și aceasta pe
considerent că principalele forțe sînt
Este necesar ca, in fiecare unitate
concentrate la culesul porumbului
agricolă cultivatoare de sfeclă, con
și stringerea altor culturi. Or, munca
comitent cu măsurile vizînd respec
trebuie astfel organizată incit toate
tarea graficelor de recoltare, să fie
lucrările de sezon să fie efectuate
efectuate lucrări de cea mai bună
la timp.
calitate, spre a se evita risipa, asigurindu-se, totodată, condiții bune
Ca și în anii trecuți, primii
desfășurării procesului de prelu
din județul Buzău care au început
crare.
recoltarea au fost cooperatorii de
la-Smeeni. în numai două zile, prin
TRANSPORTUL PRODUCȚIEI —
mobilizarea exemplară a forțelor, aÎN RITM CU CULESUL. O atenție
ceștia au reușit să recolteze și să
deosebită trebuie acordată organizării
transporte la fabrica din Buzău pro
transportului sfeclei de zahăr din
ducția de sfeclă de zahăride pe 20
cimp la bazele de recepție și la
hectare din cele 390 hectare cultiva
fabrici. Potrivit programului de
te. De asemenea, au început recol
măsuri, tot ce se recoltează în cursul
tarea cooperatorii din Brădeanu,
unei- zile trebuie transportat din cimp.
Gălbinași, Stilpu. Gura Teghii, CoSi aceasta dintr-un motiv bine în
zieni. Odăile, Ziduri, Merei, Boldu.
temeiat. Prin natura ei. rădăcina sfe
clei de zahăr este un organism viu,
CU RĂSPUNDERE PENTRU PRE
iar după recoltare și decoletare acti
VENIREA PIERDERILOR. Există
vitatea ei privind respirația și trans
prevederi exact» referitoare Ia nor
pirația decurge cu o viteză chiar mai
mele care trebuie respectate la re
mare decit in timpul vegetației. Dacă
coltarea sfeclei de zahăr, pentru a
rădăcinile
de sfeclă stau timp de 24
se preveni scăderea valorii tehnolo
de ore în cimp, pierd 3 la sută din
gice a sfeclei de zahăr. Intre acestea
greutate, reducîndu-se și conținutul
amintim tăierea corectă a frunzelor,
de zahăr. De aceea, este obligatorie
curățirea rădăcinilor de pămint și
transportarea
rădăcinilor la bazele
îndepărtarea
oricăror
impurități.
de
recepție în aceeași zi cu recoltarea
Aceasta presupune, în primul rînd,
lor și de aici la fabrici. Cu
reglarea perfectă a utilajelor și
toate că aceste cerințe sint in gene
respectarea de către oamenii reparti
ral cunoscute nu se acționează ener
zați la această lucrare a normelor
gic in vederea respectării lor, în
stabilite. Un bun exemplu în ce pri
fiecare din județele jn care am efec
vește efectuarea unor lucrări de bună
tuat analiza noastră se constată,
calitate ia recoltat oferă cooperativa
chiar
din primele zile, decalaje in
agricolă Vedea-Giurgiu. Aici, sfecla
tre cantitățile recoltate și cele trans
de zahăr de pe cele 200 hectare este
portate.
recoltată cu ajutorul combinei pe
șase rînduri. în prealabil, cu o altă
GIURGIU ; Din cantitatea recolta
mașină se fac deeoletarea și stringe
tă de 3 900 tone, au fost trans
rea frunzelor, care sint transportate
portate la baze 1 320 tone, ]a fabrică
pentru a fi folosite ca furaje in hra
760 tone, iar in cimp se mai află
na animalelor. Bătătoarele combinei
peste 1 800 tone. La cooperativa
duc rădăcinile pe banda transportoare
agricolă din Băneasa-Giurgiu existau
și aceasta deversează, din mers, în ca
in cimp peste 200 tone de sfeclă recol
mioanele cu j-emorci. numai sfeclă cu
tată, dar conducerea unității nu a
rată. fără impurități. în urma com
organizat transportul acesteia la
binei, grupuri de cooperatori, împărbaza de recepție care se află la nu
țiți pe fiecare din cele 6 rinduri,
mai 2 kilometri de tarlaua respec
adună rădăcinile rămase în urma
tivă.
combinelor. „Cooperatorii noștri fac
TELEORMAN : Din cantitatea re
o lucrare de bună calitate, ne spune
coltată de 9 875 tone s-au transpor
Nicolae Bădoi, președintele unității.
tat 2 000 tone la baze și 3 000 tone la
Vrem ca nimic să nu se piardă din
fabrică, în cimp aflindu-se 4 875 tone.
ceea ce a produs pămintul. De
BUZĂU : Pînă în seara zilei de
aceea, am luat măsuri in vederea
13 septembrie a fost strinsă recolta
executării și a celei de-a doua rec
de pe 59 hectare din cele 10 013 hec
tificări. lucrare pe care o facem
noi, cei din conducerea cooperativei.
tare cultivate. Din cantitatea rezul
Numai după aceea întocmim procetată, 500 tone au ajuns la fabrica din
sul-verbai privind producția obținu
Buzău, 210 tone in bazele de recepție,
tă și livrata".
iar 790 tone se află pe cimp. După cum
Și la cooperativele agricole Valea
preciza inginerul Ion Marcoșanu,
Bujorului și Stănești, din județul
directorul întreprinderii, pină vineri,
Giurgiu, numeroase alte fapte de
16 septembrie, se estimează asigu
muncă demonstrează hotărirea lu
rarea stocului necesar de 10 000 tone
crătorilor ogoarelor de a strînge
la timp si fără pierderi întreaga
sfeclă de zahăr și deci începerea
recoltă. Dar, in același timp, ne-au
campaniei de industrializare.
reținut atenția și unele aspecte
De aici și concluzia că este nece
negative — ce-i drept puține la
sar să fie mult intensificat transpor
număr. La cooperativa agricolă din
tul sfeclei din cimp, psigurindu-se
Frasin se pare că nu s-au tras în
vățămintele cuvenite din neajunsu
mijloacele necesare și numărul de
rile și abaterile manifestate în arjul
oameni la încărcat. Trebuie combă
trecut sici în ce privește recoltarea
tută practica așezării sfeclei de za
sfecle) de zahăr, In lan șe aflau la
hăr în grămezi pe cimp, aceasta
decoletat 12 femei care au lucrat
fiind de natură să ducă — chiar in
pină pe la ora 11, în lipsa șefei de
cazul acoperirii lor cu frunze — la
fermă, Maria Mocanca, meeanizațopierderi mari în greutate și în zahăr.
țul Dumitfu Soare mergea cu tracîn lumina indicațiilor conducerii partidului formulate Ia recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., organele și organi
zațiile de partid, eonsiliile populare și organele de specialitate, ocupindu-se de organizarea intFegii activități desfășurate in aceste zile in agrieultură. au datoria de mare răspundere de a acorda atenția cuvenită re
coltării, transportului și preluerârii sfeclei de zahăr. în mod deosebit, con
siliile județene de industrie alimentară impreună cu direcțiile agricole
trebuie să acționeze in vederea respectării graficelor de recoltare și li
vrare a sfeclei de zahăr, asigurindu-se astfel ritmicitatea prelucrării la
capacitatea fabricilor de zahăr și realizarea randamentului de extracție
cei puțin la nivelul planificat.
Redactorii și corespondenții „Scinteli"

nase“ (15 56 78, grădina Boema) : Va
rietăți pe portativ — 19,30
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Ciută, ciocirlie !
-t t«

cinema
• NovAeeștii • LUMINA (14 74 10) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELODIA

(11 13 49) — 9; Uî 13, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13
Extemporal la dlrigenție : MELOIA — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : GLO
RIA — 15; 17; 19
• Niște
băieți
grozavi :
LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Păstrează-mă doar pențriț tine :
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Să-ți vorbesc despre mine: PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine î
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La Cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia jromâno-coreeană"
din comuna Făcăeni, județul Ialo
mița, a avut loc, miercuri, o adunare
festivă organizată cu prilejul împli
nirii a 40 de ani de la crearea Repu
blicii Populare Democrate Coreene.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești,
țărani cooperatori, mecanizatori, alți
oameni ai muncii.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit președintele
C.AP. „Prietenia româno-coreeană",
Rada Stănescu, și ambasadorul R.P.D.
Coreene la București, Zo Iăng Guk.
Vorbitorii au evidențiat marile rea
lizări obținute de poporul român și
poporul coreean in opera de edifica

re a socialismului, raporturile de
strinsă prietenie și colaborare sta
tornicite intre partidele, țările și
popoarele noastre, solidaritatea mi
litantă a poporului român cu cauza
dreaptă a poporului coreean privind
reunificarea pașnică și independentă
a patriei. A fost subliniat rolul de
terminant al intilnirilor, convorbiri
lor și înțelegerilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen în aprofundarea și dezvoltarea
acestor relații, in interesul reciproc,
al cauzei socialismului și păcii in
lume.
Formații laureate ale Festivalului
național „Cîntarea României" au
prezentat un reușit program artistic.
(Agerpres)

Cronica zilei
La Brașov au avut loc cursurile Șco
lii internaționale de fizică „Aspecte
recente ale fizicii nucleare experimen
tale". sub conducerea prof. M. Ivașcu, dr. M. Petrovicj și dr. N. Zanfir.
Alături de fizicieni români, au parti
cipat cercetători din Anglia, Franța,
R.D.G.,
R.F.G.,
Italia. Japonia,
U.R.S.S. și din alte țări. Manifesta
rea s-a constituit intr-un fructuos
dialog și util schimb de experiență
privind metodicile experimentale de
avangardă și noile modele teoretice
de studiu al nucleului atomie. întilnirea a prilejuit analiza cercetărilor
desfășurate de fizicienii români în
colaborare cu fizicieni din diverse
laboratoare din lume, punindu-se

totodată bazele cercetărilor comune
viitoare.
★
La sediul Asociației de drept in
ternational și relații internaționale
din București (A.D.I.R.I.) a avut loc,
miercuri, o masă rotundă, în cadrul
căreia ambasadorul Aziz Seif ElNasr, director al Institutului de stu
dii diplomatice de la Cairo, a pre
zentat expunerea „Perspective ale
instaurării păcii în Orientul Mij
lociu".
Au participat cadre universitare,
cercetători, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ziariști.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Arabe Egipt la
București.
(Agerpres)

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
în ansamblul acțiunilor cu carac
ter aparte, TRAGERILE LOTO 2
se înscriu drept unele dintre cele
mai interesante, atit prin caracte
rul atractiv al formulei tehnice (in
tre care și posibilitatea de a se ciștiga și cu numai două numere ex
trase), cit și al gamei variate de
ciștiguri atribuite. Menționăm că
participanții au posibilitatea de a
obține, pe lingă importante sume
de bani, de valori fixe și variabile,
autoturisme „Dacia 1300". O ase
menea posibilitate se profilează și
pentru duminică, 18 septembrie,
cînd este programată a avea loc o
nouă TRAGERE LOTO 2, ultima zi

de participare fiind sîmbătă, 17
septembrie, termen pină la care se
pot juca numerele favorite. Re
amintim că participarea se face ex
clusiv cu bilete in valoare de 10 lei.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 14 SEPTEMBRIE 1988

Extragerea I : 11 45 1 43 21 39.
Extragerea a Il-a : 2 24 35 17 28 5.

Fond de ciștiguri : 490 027 lei.

ZIUA

NAȚIONALĂ A

REPUBLICII COSTA

Domnului OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele Republicii Costa Rica
SAN JOSE

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Costa Rica, imi face plăcere să
vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, eordiale felici
tări și urări de fericire, de pace și progres poporului costarican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

•

Poporul costarican aniversează
astăzi împlinirea a 167 de ani de la
proclamarea
independentei,
act
memorabil care a pus capăt înde
lungatei perioade de dominație co
lonială și a deschis acestei fru
moase țări din America Centrală
calea unei dezvoltări de sine stătă
toare.
Ca și alte țări latino-americane.
Costa Rica — in traducere „țărmul
bogat" — dispune de însemnate re
surse naturale : pămint roditor,
păduri cu esențe prețioase, zăcă
minte de minereu de fier, sulf, aur,
mangan, bauxită, zinc, nichel, cu
pru. Dar vreme îndelungată Costa
Rica nu a putut valorifica in in
teres propriu aceste resurse, eco
nomia sa fiind dominată de intere
sele marilor monopoluri străine, in
special nord-americane. care acțio
nau cu predilecție în sectorul agroalimentar.
în ultimele decenii, pornind toc
mai de la cerințele unor transfor
mări structurale ale economiei, bazindu-se pe o mai amplă valorifi
care a resurselor naturale, autori
tățile de la San Jose au pus in
aplicare o serie de programe vizînd
dezvoltarea siderurgiei, industriei
ușoare, petrochimiei, industriei ci
mentului, construcțiilor de mașini
și altele. Au fost, de asemenea,
★
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Costa Rica, miercuri a
avut loc in Capitală o manifestare
culturală organizată de Institutul
român pentru relațiile culturale CU
străinătatea, in cadrul căreia au
fost prezentate aspecte ale dezvol
tării economice si sociale din această tară.

tv
In jurul orei 11 î Transmisiu
ne directa din municipiul Timi
șoara ; Adunarea populară orga
nizată cu prilejul vizitei de lucru
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re

Timpul de muncă - folosit cu înalt randament productiv
(Urmare din pag. I)
care națiune să așeze, realizări, din
oe in ce mai consistente, pentru a
căror dobindirp altădată ar fi fost
nevoie de ani și ani de. muncă. De
aici își trage obirșia competiția tot
mai accelerată in care a intrat de
peste două decenii și economia
noastră națională.
Tot in
intimitatea
raportu
lui
dintre
timpul
matematic
obiectiv și cel istoric trebuie pla
sată și înțelegerea necesității de
a injătura eronata convingere că
timpul este o bogăție practic inepu
izabilă aflată mereu la dispoziția
noastră. Congresul al IX-Iea al
Partidului Comunist Român consti
tuie piatra de hotar de la care
propria noastră dezvoltare economi
că s-a inscris esentialmente intr-un
alț curs al evoluției sale in timp.
Ritmurile accelerate de înaintare
declanșate în toate domeniile vieții
economico-sopiale pe temeiul unui
susținut efort de acumulare, care a
permis promovarea celor mai noi
cuceriri ale revoluției tehnico-științifice in ansamblul mijloacelor de
producție, diseminarea acestora în
mod armonios pe întreg cuprinsul
țării au dat o cu totul altă
„greutate" anilor ce l-au urmat.
Acum, prin marea lui bogă
ție de împliniri ale muncii, un
an calendaristic echivalează cu doi
sau trei ani de mai înainte, cînd
ritmurile dezvoltării se situau Ia
cote relativ modeste. Tocmai re
evaluarea importanței timpului din
perspectiva dezvoltării economiei a
creat posibilitatea reală a declan
șării bâțăliei pentru recuperarea
marilor decalaje care existau la un
moment dat intre țara noastră și
statele avansate din punct de ve
dere economic ale lumii. Prin vi
ziunea nouă, revoluționară impusă
de Congresul al IX-lea. legea eco
nomiei de timp a intrat in dreptu
rile ei depline. Astfel, timpul a de
venit o categorie economică opera
țională.
Lupta pentru socialism a început
să fie tot mai temeinic înțeleasă
ca un efort pentru valorifi
carea superioară, cu înaltă efi
cientă. a muncii sociale. Acum, in
aprecierea
eficienței
economice
factorul timp capătă o importantă
din ce în ce mai mare. Aceasta in
primul rind pentru faptul că se în
țelege adevărul că in timp se chel
tuiesc resursele de muncă socială
si țot în timp trebuie să se obțină
rezultatele utile. în al doilea rjnd.
timpul apare ca numitor comun
pentrrj toate resursele de muncă
sociala : acestea pot fi reduse, in
ultimă instanță, la timpul de care
dispune societatea pentru obținerea
și prelucrarea acestora. Importanța
timpului decurge, de asemenea, din
faptul că in timp se manifestă fe
nomenul uzurii morale, fenomen
determinat de progresul științificotehnic contemporan, pu consecințe
negative asupra eficienței cu care
sint cheltuite resursele societății.
Această dialectică a timpului in
spațiul economic, cu implicații
profunde asupra eficienței, gene
rează. ca legitate obiectivă, nece

MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Agentul straniu: COSMOS (27 54 95)
—
9; 11; 13; 13; 17; 19,
VOLGA
(79 71 26)
9; 11,15; 13,30; 15.43;
18; 20
• VJață și film : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Perimbaba, zîna bună — 9; 11; 13,
Duminică în familie i-» 15; 17; 19 :
DOINA (16 35 38)
• Pedeapsă aminată : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; W,13j 15,30; 17,45; 20
• Drumul
oaselor :
EXCELSIOR

sitatea economisirii lui, întreaga eeonomie de muncă socială reducindu-se. in ultimă instanță, la eco
nomisirea timpului.
Economisirea expresă a timpului
de muncă o are in vedere conducerea
partidului prin intreg ansamblul de
programe naționale pe care le-a
inițiat și pus în aplicare în anii
din urmă, deopotrivă in ce privește
creșterea accelerată a productivi
tății muncii, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, pro
movarea pe scară largă în econo
mie a celor mai noi cuceriri ale
revoluției tehnico-științifice con
temporane, reducerea consumurilor
de materii p.rime, materiale, energie
și combustibil sau perfecționarea
organizării și modernizarea produc
ției. Trecerea României, la sfîrșitul
acestui cincinal, in rindul țărilor
cu nivel mediu de dezvoltare și,
apoi, pînă in anul 2000, în rindul
țărilor dezvoltate nu are, în con
dițiile specifice in care evoluează
întreaga omenire, altă semnificație
decit aceea a unei susținute lupte
cu timpul.
Valoarea timpului este cu atit
mai
mare cu
cit, față de
orice altă resursă, el are ca
racter ireversibil. Prin urmare,
orice scurgere a timpului fără efecte utile corespunzătoare în
seamnă pentru societate nu doar
nesatisfacerea unor nevoi, ci. si acesta este lucrul ce! mai grav, pier
derea pasului in competiția inter
națională pe care a impus-o revo
luția stiințifico-tehnică contempo
rană. Or. pentru tara noastră, care
a pornit cu mari decalaje moșteni
te de la regimul burghezo-moșieresc, înaintarea pe calea progre
sului trebuie să fie cu mult mai
rapidă decit a multor altor țări,
pentru a reuși ca pînă la sfîrșitul
acestui mileniu să ne plasăm in
rindul statelor dezvoltate din punct
de vedere economic. Tocmai din
perspectiva acestui imperativ vital
trebuie evaluată și înțeleasă politi
ca economică a partidului nostru în
momentul actual, ca o preocupare
neslăbită pentru realizarea unor
ritmuri superioare în domeniilecheie ale dezvoltării economico-sociale, pentru valorificarea la un
nivel cit mai înalt a întregii munci
sociale.
Valoarea factorului timp trebuie
înțeleasă si din perspectiva faptu
lui că în anumite ramuri ale eco
nomiei naționale, cum este, de
exemplu, agricultura, timpul apare
in mod direct ea un factor de pro
ducție : dacă l-ai pierdut intr-o anumită fază a producției agricole
e bun pierdut, și această irosire îsi
pune apoi grea pecete pe nivelul
producției agricole. Un adevăr ele
mentar pe care țăranul l-a înțeles
de-a lungul vremii, dovedind aceasta prin neodihna eroică de care
este capabil in multele momente
de vjrf ale sezonuluj agricol — ce
începe devreme in primăvară cu
aruncarea seminței în brazdă si se
încheie tirziu in toamnă cu strînsul
roadelor.
Așezarea rostului muncii țăranu
lui în pas cu scurgerea timpului
este însuși sensul existenței sale.

(65 49 45) — 9: 11,15; 13,30; 15,4S; 18; 20
• Duelul: STUDIO (59 53 15) — 16;
12,15; 14,30; 16,45; 19
• Johann Strauss, regele neîncoronat
a! valsului : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,30; 14: 16,30; 19
• Tristețea învingătorului : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 1Ș
• Noile povești ale Seherezadei î
GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 12; 15; 18,
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18, la
grădină — 19,45
• Tentația : CULTURAL (83 50 13) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20

RICA

care azi. în contextul noilor relații
economico-sociale statornicite de
revoluția socialistă, echivalează cu
existența unei întregi societăți de
oamepi ai muncii. Ir» intimitatea acestei relații vitale trebuie situată
exigența manifestată de con
ducerea partidului, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. fată
de eforturile ce trebuie depuse
pentru executarea tuturor lucrări
lor agricole — de la însămînțat pină la recoltat — iri
perioadele optime. In acest sens,
nici un efort nu-i prea mare,
pentru că de el depind in mod
hotăritor hrana întregului popor,
asigurarea bazei de materii prime
in unele ramuri industriale, cit și
alte necesități aie economiei națio
nale.
Deci miza fundamentală a socie
tății noastre socialiste in etapa ac
tuală o constituie realizarea in aceeasi unitate fizică de timp a unui
volum mereu sporit de bunuri ma
teriale și spirituale, conferind ast
fel timpului istoric dimensiuni din
ce în ce mai mari in raport cu
timpul calendaristic. O asemenea
perspectivă generoasă, jalonată cu
deosebită claritate in documentele
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, im
pune oamenilor muncii din toate
domeniile activității ecanomico-sociale însăși schimbarea concepțiilor
despre timp, ce trebuie evaluat și
luat jn calcul pină la secundă. Da.
pină la secundă, pentru că în ziiele
noastre, bunăoară.
un calculator
din ultima generație este in stare
șă realizeze sute de milioane de
operații intr-o singură secundă.
Oare isi mai poate permite cineva
■ ca acest mijloc de producție de
cea mai înfdtâ tehnicitate să Hș
.lăsat să se irosească chiar si o se
cundă ? Pentru ceea ce realizează
pzi această unealtă superperfectienată, altădată trebuiau să trudeas
că dip Rreu zile in șir mii șj mH
de oameni, Raționamentul «este va
labil pentru oricare dintre mijloa
cele de producție perfecționate pe
care le deține astăzi intr^un volum
apreciabil economia noastră națio
nală. O secundă irosită la nivelul
posibilităților
asigurate de noile
tehnologi», de cele mai Înalte cu
ceriri ale cunoașterii umane, se va
resimți in dinamica progresului economico-soțial. După cum, tot ea
o necesitate a folosirii intensive a
timpului trebuie înțeleasă si acțiu
nea de restț-ucturare si reorientare
a forței de munqă — element al
forțelor de producție — pentru a
cărei pregătire azi sint necesare in
vestiții considerabil mai mari decit
in urmă cu un secol sau chiar pu
o jumătate de secol. Iată de ce
factorul timp trebuie să devină o
preocupare asiduă.
permanentă
pentru toți cei ce conduc și orga
nizează procesele activității econo
mico-sociale. cu deosebire pentru
economiști — specialiștii anume
pregătiți să înțeleagă și să valorifioe in mod superior, din perspec
tiva eficientei superioare, valențele
timpului,

Ioan ERHAN

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 15 septembrie, ora 29, — 18
septembrie, ora 20, In țară : Vremea va
fi instabilă, cu cerul mat mult noros.
Vor cădea ploi, mai ales averse, însoți
te și de descărcări electriee, în majori
tatea regiunilor, aria averselor restringîndu-se treptat în regiunile estice.
Vintul va prezenta intensificări trecă

elaborate programe de dezvoltare a
sectorului energetic.
Pe plan extern, Costa Rica pro
movează o politică de colaborare
și înțelegere internațională, avind
un rol important în eforturile pen
tru solutionarea politică, prin tra
tative. a stărilor conflictuale din
America Centrală și consolidarea
păcii in regiune.
Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile
po
porului costarican îndreptate spre
dezvoltarea accelerată a țării. Sti
mulate de afinitățile de limbă și
cultură, de similitudinea unor pre
ocupări în domeniul dezvoltării, ca
șl în sfera vieții internaționale, ra
porturile de prietenie și colabora
re dintre România și Costa Rica au
cunoscut in ultimele două decenii
un curs ascendent. Un moment de
cea mai mare importanță in evo
luția relațiilor româno-costaricane
l-a constituit vizita efectuată de
președintele Njcolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
în Costa Rica. Tratatul de prietenie
și cooperare, celelalte acorduri si
înțelegeri încheiate au creat un
cadru fertil conlucrării economice,
politice și culturale, în interesul
ambelor țări și popoare, al păcii și
înțelegerii internaționale,

*
Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai
Ministerului
Afacerilor Externe.
Un numeros public.
Au fost prezenți Elizabeth Segu
ra Hernandez. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Costa
Rica la București, membri ai am
basadei,
(Agerpres)

publicii Socialiste România, îm
preună
cu*
*
tovarășa
Elena
Ceaușescu, In județul Timiș și al
deschiderii anului de învățămint
1988—1989
10,00 Telejurnal
20.50 Școala într-o nouă etapă de îm
pliniri revoluționare (color)
21,10 Anii luminoși ai tinereții noastre
(color). Spectacol literar-muzicalcoregrafic
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

Actualitatea sportivă
FOTBAL : Rezultatele
partidelor din etapa a V-a
Meeiuril» disputate miercuri !n
etapa a 5-a a campionatului divi
ziei A la fotbal s-au incheiat cu
următoarele rezultate : Rapid — F.C.
Olt 1—0 (l—0) ; Sportul studențesc —
Universitatea Craiova 2—3 (2—1) ;
Victoria București — F.C.M. Brașov
3—2 (2—2) ; F.C. Inter — Corvinul
Hunedoara 1—0 (1—0) ; F.C. Argeș —
Dinamo 1—2 (0—2) ; Otelul — F.C.
Farul Constanța 1—3 (1—2) ; S.C.
Bacău — Steaua 2—3 (1—2) ; F.C.
Bihor — A.S.A, Țg. Mureș 4—0
(1—0) ; Universitatea Cluj-Napoca —
Flacăra Moreni 1—1 (0—1).
în clasament conduc echipele
Dinamo și Steaua, cu cite 10 punc
te, urmate de formațiile Victoria
București și F.C. Inter Sibiu — cu
cite 7 puncte.

Campionatele
naționale de șah
în runda a VIH-a a campionatului
feminin de șah, Gabriela Stanciu a
ciștigat la Otilia Ganț, iar Cristina
Bădulescu a învins-o pe Margareta
Mureșan. Alte rezultate : Ghindă —
Ioniță 0—1: Stanca — Radu 1—0;
Ursuleac — Chiș remiză; Stroe —
Jicman remiză. în clasament con
duce Gabriela Olărașu-Stanciu, cu
7 puncte, urmată de Cristina Stanpa
și Ligia Jicman — cu cite 5 puncte.
în campionatul masculin, după opt
runde și disputarea partidelor în
trerupte, în fruntea clasamentului sa
află Miftai Marin — cu 5,5 puncte,
urmat de Foișor, Dumitraehe, Negulescu, Takacs și C, Ionescu. avind
toți cite 4,5 puncte și o partidă mai
puțin jucată.
ATLETISM. Campionatele de atle
tism pentru tineret ale Asiei, desfă
șurate la Singapore, au fost domina
te de șpaptivii din R.P. Chineză, care
au obținut 14 medalii de aur. două
de argint și două de bronz. Pe locul
secund s-a clasat formația Japoniei:
12—9—7.
TENIS, După victoria obținută în
finala Turneului internațional de la
Flushing Meadow, suedezul Mats
Wilander a trecut în fruntea clasa
mentului A.T.P., fiind urmat de Ivan
Lendl, Stefan Edberg, Andre Agassi,
Boris Becker, Pat Cash, Yanick
Noah, Jimmy Connors, Tim Mayotte,
Miloslav Mecir etc. în ierarhia fe
minină: Steffi Graf, urmată de Mar
tina Navratilova. Gabrieja Sabatini,
Chris Evert, Pam Shriver, Helena
Sukova, Zina Garrison, Natalia. Zve
reva.

toare din sector nordic, mai ales în a
doua parte a intervalului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 8 și
18 grade, mai coborîte în partea a doua
a intervalului, iar cele maxime vor
continua șft scadă Și se vor situa între
14 și 24 de grade, ușor mai ridicate în
sudul tării la început. In București :
Vremea va fi instabilă, cu cerul mai
mult noros. Va ploua și sub formă de
averse, mal ales în partea a doua a In
tervalului. Vintul va sufla slab pină Ia
moderat. Temperaturile minime vor
oscila între 12 șl 16 grade, iar cele ma
xime între 20 șl 24 de grade.

Dezvoltarea colaborării româno-chineze
în domeniul științei și tehnicii
BEIJING 14 (Agerpres). — La Bei
jing a fost semnat, între Academia
Republicii Socialiste România și
Academia de Științe a Chinei, planul
de colaborare pînă în anul 1990. Do
cumentul a fost semnat, din partea
română, de Radu Voinea, președin
tele Academiei Republicii Socia-

. liste România, iar din partea chi
neză, de Zhon Guangzhao, președin
tele Academiei de Științe a Chinei.
Planul prevede teme concrete de co
laborare în principalele domenii de
interes ale economiei celor două
țări.

★

★

Delegația Academiei Republicii So
cialiste România a fost primită, la
încheierea activității sale în R.P.
Chineză, de tovarășul Song Jian,
consilier de stat și ministru însăr
cinat cu Comisia de Stat pentru Ști
ință și Tehnologie a R.P. Chineze.
Tovarășul Song Jian a rugat să
se transmită tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu un
cald salut și cele mai bune urări de

România

la

tîrgurî

și

succes din partea Comisiei de Stat
pentru Știință și Tehnologie și a sa
personal. El a evocat impresiile. sale
deosebite din . timpul vizitei în Româ
nia. cu privire la realizările cerce
tării științifice românești, și și-a ex
primat dorința de a se extinde în
continuare cooperarea bilaterală in
toate domeniile științei și tehnicii, în
folosul ambelor țări , și popoare.

expoziții

internaționale

Pavilionul țârii noastre la tîrgul de la Brno
vizitat de tovarășii Milos Jakes și Lubomir Strougal
PRAG A 14 (Agerpres). — La Brno
a fost inaugurată a 30-a ediție a
Tirgului international pentru con
strucții de mașini.
Cu acest prilej, tovarășii Milos
Jakes, secretar general al C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, și Lubomir
Strougal, președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace, au

. vizitat pavilionul Republicii Socialis
te România.
La actuala ediție a tirgului, țara
noastră este reprezentată de 13 în
treprinderi de comerț exterior care
expun produse ale electronicii, elec
trotehnicii și industriei construcțiilor
de mașini.

Aprecieri pozitive ale primului-ministru iugoslav la adresa
produselor românești expuse la tîrgul de la Zagreb
BELGRAD 14 (Agerpres). — Stan
dul României la Tîrgul international
de la Zagreb a fost vizitat de Branko
Mikulici,
președintele Consiliului
Executiv Federal al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia. Primul-ministru iugoslav a formulat

aprecieri pozitive la adresa produ
selor expuse și și-a exprimat con
vingerea că există condiții optime
pentru lărgirea schimburilor dintre
România și. Iugoslavia, țări vecine și
prietene.

Participare românească la expoziția de la Sydney
CANBERRA 14 (Agerpres). — La
Sydney s-a deschis expoziția inter
națională „Engineering 1988“. La
această manifestare participă și în
treprinderile de comerț exterior ro
mânești „Electronum", „Tehnoim-

portexport",
„Mașinexportimport",
„Industrialexportimport" și „Univer
sal Autotractor". Pavilionul româ
nesc a fost vizitat de oficialități ale
țării-gazdă, care au dat o înaltă
apreciere calității produselor prezen
tate; ca și varietății acestora.

Pe calea reglementării situației
din Africa de Sud-Vest
Crearea unui al doilea post de control la frontiera dintre Angola
și R.S.A.
LUANDA 14 (Agerpres). — Comi
sia militară comună (Angola, Cuba,
Africa de Sud) a hotărît să creeze
un al doilea post de control la fron
tieră, în localitatea Chitato, provin
cia angoleză Cunene. informează agenția Angop. într-o întîlnire cu zia
riștii, reprezentanții militari ai Angolei și Africii de Sud au declarat
că obiectivele Comisiei militare co
mune urmăresc prevenirea oricărui
S.l-Mi,

act de agresiune. Reprezentantul an
golez a adăugat că principiile acor
durilor realizate în legătură cu re
glementarea situației din Africa de
Sud-Vest stipulează
funcționarea
Comisiei militare comune pînă la so
sirea forțelor militare ale Națiunilor
■ Unite în Namibia pentru a asigura
traducerea în viață a rezoluției 435
a Consiliului de Securitate al O.N.U.
-.rWO’ vțv

■ l^lf

In sprijinul intensificării eforturilor pentru obținerea
independentei poporului namibian
OTTAWA 14 (Agerpres). — In orașul canadian Toronto au luat sfîrșit lucrările unui seminar interna
țional in problema namibiană, or
ganizat sub auspiciile Consiliului
O.N.U. pentru Namibia. In cadrul
dezbaterilor — la care au luat parte
reprezentanți ai unor mișcări de eliberare națională din Africa, ai
unor comitete naționale de solida
ritate cu poporul namibian și mem
bri ai parlamentelor din diferite

țări — a fost reliefată necesitatea
acordării neintirziate a independen
tei poporului namibian, pe baza re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.
Documentul final subliniază nece
sitatea intensificării acțiunilor me
nite să ducă la izolarea regimului
bazat pe discriminare rasială de la
Pretoria, la încetarea actelor agre
sive ale R.S.A. împotriva statelor
africane din „prima linie“.

NAȚIUNILE UNITE

ORIENTUL MIJLOCIU

Protecționismul — factor de agravare
a situației economice a țărilor africane
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— La sediul O.N.U. din New York
au continuat dezbaterile în plen ale(
Comitetului general ad-hoc al Adu
nării Generale a O.N.U. pentru exa
minarea situației economice critice a
Africii și a stadiului de realizare a
programului de acțiune adoptat de
O.N.U. pentru redresarea și dezvol
tarea economică a Africii în perioa
da 1986—1990. Numeroși reprezen
tanți ai statelor africane au criticat
țările occidentale, care prin politica
lor au contribuit la agravarea situa
ției Africii.
Reprezentantul Tunisiei,
Ahmed
Ghezal, a declarat, în numele „Gru
pului celor 77“, că situația economi
că a Africii s-a înrăutățit în ultimii
doi ani. Africa, a spus el, este afec
tată de scurgerea rezervelor sale, de

înrăutățirea cursurilor de schimb, de
o sărăcie în creștere și de extinde
rea deșerturilor. Vorbitorul a relevat
că principalele cauze ale acestei si
tuații sînt reducerea ajutorului de
dezvoltare și ridicarea de bariere co
merciale în calea importului de ma
terii prime și produse prelucrate din
Africa. In context, el a menționat
că în 1986 și 1987 statele africane au
plătit Fondului Monetar Internațio
nal sume de trei ori mai mari decît
au obținut din partea : F.M.I.
Reprezentantul Zimbabwe, Isack
Mudenge, care a vorbit în numele
mișcării de nealiniere, a criticat, de
asemenea, protecționismul care are
efecte negative asupra economiei
Africii și a apreciat că este necesar
să se ia noi măsuri în direcția so
luționării crizei datoriei externe.

„Țările neutre trebuie să-și aducă o contribuție

activă la realizarea

dezarmării11

O declarație a ministrului de externe al Suediei
STOCKHOLM 14 (Agerpres). —
Suedia dispune de condițiile nece
sare pentru a participa la supra
vegherea internațională, cu ajutorul
sateliților, a unor acorduri
de
dezarmare, a declarat ministrul de
externe Sten Andersson, citat de agenția A.D.N. Un asemenea sistem
de sateliți poate constitui o com

ponentă a unui viitor sistem de ve
rificare a acordurilor privind mă
suri de încredere și securitate și
dezarmare mai ales în Europa, a
spus ministrul suedez. Totodată, el
a relevat, că țările neutre, cum este
și Suedia, trebuie să-și aducă o con
tribuție activă la realizarea dezarmă
rii. inclusiv prin acțiuni concrete.

Demersuri pentru instaurarea unui climat de pace
și

cooperare

în

SAN JOSE 14 (Agerpres). — La
San Jose s-au încheiat lucrările unei
reuniuni a vicepreședinților țărilor
din America Centrală — Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Nicaragua și
Salvador — transmite agenția Prensa Latina. Au fost examinate pro
bleme privind dezvoltarea economi
că și demersurile de pace în re
giune, în lumina acordurilor „Esquipolas II“, semnate anul trecut
de cei cinci șefi de stat din zonă.
Participanții s-au pronunțat în fa
voarea continuării eforturilor consa
crate instaurării, unui climat real de
pace și cooperare în zona centreamericană, pe plan economic convenindu-se realizarea unui schimb
de informații asupra proiectelor de
dezvoltare și coordonarea diverselor
activități pentru înfăptuirea unor
planuri comune.

îngrijorarea Pieței comnne
față de noile măsuri
restrictive adoptate de S.U.A.
BRUXELLES 14 (Agerpres). —• în
cadrul unei conferințe de presă ți
nute la Bruxelles, Willy de Clercq,
membru al comisiei executive a Pie
ței comune, însărcinat cu relațiile
externe si politica comercială, a ex
primat
„îngrijorarea
serioasă a
C.E.E." cu privire la adoptarea de
către Senatul S.U.A. a proiectului
de lege referitor la limitarea impor
turilor de textile. El a avertizat că
această măsură „va complica și mai
mult" problemele comerțului mon
dial și „va spori incertitudinea exis
tentă pe piața internațională", pertclitînd, totodată, negocierile comer
ciale multilaterale din cadrul G.A.T.T.

America

Centrală

MANAGUA 14 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută presei nicaraguane, vicepreședintele Costa Ricăi,
Jorge Manuel Dengo, a arătat că
procesul de pace din America Cen
trală necesită un nou impuls pen
tru a-și atinge scopul și a satisface
aspirațiile popoarelor din regiune —
transmite agenția Prensa Latina. El
s-a pronunțat pentru reluarea con
vorbirilor regionale la nivel înalt, pe
baza Acordului de pace în Ameri
ca Centrală, semnat la 7 august 1987
Ia Ciudad de Guatemala.

REUNIUNE. în zilele de 13 și
14 septembrie a.c. s-a desfășurat
la Marianske Lazne, din Ceho
slovacia. reuniunea anuală a Birou
lui Federației internaționale a rezistentilor.
Din
țara noastră a
participat o delegație condusă de
gl. lt. (r) Neagu Andrei, președin
tele Comitetului foștilor luptători
și veteranilor de război împotriva
fascismului și vicepreședinte al
Federației internaționale a rezistenților.

PRIMIRE LA BEIJING. PreYăng
R.P. Chineze.
ședințele
Shangkun, l-a primit, la Beijing,
pe
președintele
parlamentului
Thailandei.
Ukrit Mongkolnayin,
aflat în vizită în China. Au fost
apreciate bunele relații de priete
nie si colaborare chino-thailandeze
și s-a procedat la un schimb de
păreri asupra unor probleme in
ternaționale de interes comun.
ÎNTREVEDERE.
La
Moscova
a avut loc, o întrevedere între pre
ședintele
Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., Andrei Gromiko, și primul-ministru al Finlan
dei, Harri Holkeri, aflat într-o vi
zită in U.R.S.S. Au fost abordate

• Continuă revolta popu
lației palestiniene in Cisior
dania $1 Gaza • Situație
încordată la Beirut
în Cisiordania și Gaza s-au produs
noi incidente înțre populația palesti
niană și unități ale armatei și poli
ției israeliene. Potrivit agenției QNA,
în ultimele 24 de ore. 36 de palesti
nieni au fost răniți în urma inter
venției forțelor de ocupație israe
liene
Pe de altă parte, se relevă că au
toritățile locale de ocupație au cerut
guvernului israelian să aloce o sumă
suplimentară de 400 milioane dolari
pentru a întări dispozitivul militar
în fața creșterii, revoltei palestiniene
de pe malul de vest al Iordanului.
- i
(Agerpres)

PARIS 14 (Agerpres). — Yasser
Arafat,
președintele
Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, aflat la Stras
bourg, la invitația Parlamentului
vest-european, a declarat într-un in
terviu acordat televiziunii franceze
că în urma represiunilor israeliene,
de la declanșarea revoltei populației
palestiniene din teritoriile ocupate.
450 palestinieni au fost uciși, 12 000
au fost răniți și 45 000 au fost reți
nuți. Totodată, după cum a relevat
Yasser Arafat,
citat de
agenția
A.P.S., numeroase locuințe au fost
aruncate în aer și lăcașuri de cult
au, fost profanate de trupele israe
liene.
TUNIS 14 (Agerpres). — La Tunis
s-au desfășurat lucrările celei de-a
14-a Conferințe a Camerelor de co
merț arabe. Participanții au hotărît
să lanseze o inițiativă pentru atra
gerea atenției opiniei publice euro
pene asupra condițiilor economice
deosebit de dificile ale populației
palestiniene din teritoriile arabe ocupate.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Avioane
de luptă israeliene au efectuat
miercuri zboruri în spațiul aerian li
banez. deasupra capitalei. Beirut,
orașelor Saida, Tir și Nabatiyah —
informează agenția KUNA. De ase
menea. au fost survolate zone de
coastă unde se află tabere de refugiati palestinieni.
Pe de altă parte, se relatează că
situația din capitala Libanului con
tinuă să se mențină încordată, mai
ales în sectorul de est, după cioc
nirile înregistrate marți între gru
pări rivale.

„Luna congreselor" sub
seninul unor acute frămintări
In Marea Britanie luna septembrie
este considerată drept „lună a con
greselor", datorită faptului că, prin
tradiție, in perioada septembrie —
octombrie în diverse localități din
țară se desfășoară „convențiile"
anuale ale sindicatelor, ca și ale
principalelor partide politice.
Sînt
evenimente care, de regulă, prileju
iesc dezbateri și confruntări vii,
uneori chiar aprinse, în rîndul orga
nizațiilor respective.
Nici anul acesta evenimentele nu
au marcat o excepție. Mai mult decît
atît : presa londoneză remarca fap
tul că, în cadrul grupărilor de opo
ziție, s-ău manifestat intense fră
mintări chiar și în perioada premer
gătoare. Și aceasta a fost determinată
de cerința formulată de membrii for
mațiunilor respective de revizuire a
strategiei și tacticii, de reformulare
a programelor lor politice, cu scopul
de a le face mai atrăgătoare opiniei
publice. Sînt preocupări generație de
necesitatea depășirii dificultăților
prin care trec partidele laburist, de
mocrat-social și liberal și social-de
mocrat, ca și Congresul Sindicate
lor Britanice (T.U.C.), dificultăți le
gate de unele eșecuri electorale și
politice suferite de acestea, în con
dițiile în care partidul conservator,
aflat la putere de peste nouă ani,
și-a consolidat propriile poziții.
Pe acest fundal, la 5 septembrie,
la Bournemouth, s-au deschis lucră
rile Congresului Sindicatelor Brita
nice (TUC). Acestea au debutat
deosebit de furtunos, chiar în prima
zi majoritatea delegațiilor pronunțîndu-se pentru excluderea sindica
tului electricienilor, pe care l-au
învinuit că ar încălca statutul T.U.C.
și ar duce o politică „propatronală".
După anunțarea rezultatului votului,
reprezentanții sindicatului electri
cienilor, în frunte cu liderul lor, Eric
Hammond, au părăsit sala con
gresului. „Aceasta este — remarca
ziarul „Daily Mirror" — cea mal se
rioasă sciziune din sinul
mișcării
sindicale britanice de cînd a luat
ființă T.U.C., cu 120 de ani în urmă".
Astfel, Congresul Sindicatelor Bri
tanice. acest conglomerat sindical
numărînd în prezent 9 milioane de

membri, față de 12 milioane cît avea
în urmă cu cîțiva ani — suferă o
nouă pierdere, deosebit de importan
tă : sindicatul
electricienilor,
cu
340 000 de membri, avînd, prin com
ponenta sa. o poziție-cheie în ca
drul industriei britanice.
Vina pentru erodarea situației T.U.C.
a fost aruncată de delegați asupra
„presiunilor" guvernului conservator,
care de ani și ani promovează o poli
tică antisindicală. Critici aspre au fost
aduse, in special, noului „Employement Act — 1988", introdus în
parlament de guvern. Potrivit secre
tarului de stat pentru problemele
muncii, Norman Fowler, această lege
ar fi menită să deschidă „o nouă
eră pentru democrația sindicală și
pentru drepturile sindicale". Condu
cerea T.U.C., însă, privește legisla
ția respectivă ca fiind atît de „uni
laterală în favoarea patronatului",
încit ar reprezenta un „travesti de
democrație". In aceste condiții, nu
meroși delegați la congresul T.U.C.
au ținut să menționeze câ, avînd în
vedere ofensiva tot mai puternică a
patronatului împotriva
drepturilor
fundamentale ale celor ce muncesc,
este necesară, in primul rînd, întă
rirea unității de acțiune a mișcării
sindicale, a tuturor forțelor demo
cratice din țară, precum și adop
tarea de noi metode de acțiune
socială.
Disputele din rîndurile
mișcării
sindicale s-au repercutat și în me
diile partidului laburist, a cărui for
ță se bazează în bună parte pe
„trade union“-uri. acestea contri
buind cu sume importante la fondu
rile laburiste, în calitate de „mem
bri colectivi" ai partidului. „Laburiș
tii și sindicatele trebuie să-și strîngă
rindurile" — declara
Bryan
Gould, purtătorul de cuvînt laburist
pentru țiroblemele sindicale.
„Un
divorț ar însemna o nebunie" —
arăta el, precizind insă că relațiile
sindicate-partidul laburist trebuie să
fie stabilite „pe baze noi", formulă
utilizată de fiecare dată cînd ra
porturile dintre T.U.C. și laburiști
sînt confruntate cu dificultăți.
într-un articol publicat de „Daily
.Mail" se remarca, de altfel, că vi

rulența atacurilor opoziției la adresa
guvernului dezvăluie gradul de difi
cultate ce confruntă partidele res
pective. Fără a mai aștepta con
venția laburistă,
liderul
acestui
partid, Neil Kinnock, a declanșat pu
ternice atacuri la adresa conservato
rilor în fata delegaților la Congre
sul T.U.C. In primul rînd. el a învi
nuit guvernul că „a operat reduceri
drastice" in bugetele . asigurărilor
sociale, ocrotirii sănătății și învățămîntului ; cit privește economia, care
în ultimii doi ani a înregistrat unul
din cele mai înalte ritmuri de creș
tere în rîndul țărilor industrializate,
liderul laburist a relevat că. în ciuda
progreselor realizate, aceasta
con
tinuă să-și dovedească „fragilitatea",
așa cum o arată creșterea din ulti
mele luni a inflației și însemnatul
deficit al balanței de plăți externe
și al comerțului exterior. Vorbitorul
a considerat ca fiind eronată aprecie
rea ministrului de finanțe că econo
mia ar fi „puternică", deoarece —
după afirmația sa — o asemenea eco
nomie nu numai că nu reușește să
rezolve problema șomajului, care
afectează în prezent 2,5 milioane per
soane. dar nici nu poate să determine
echilibrarea balanțelor comerciale și
de plăți.
în cadrul partidelor politice, ca și
pe plan general, al opiniei publice,
o temă la ordinea zilei a dezbate
rilor o constituie hotărîrile guvernu
lui de a moderniza arsenalele nu
cleare britanice, într-un moment în
care, în urma acordului privind li

chidarea rachetelor cu rază medie și
mai scurtă de acțiune, se desfășoară
negocieri vizînd continuarea măsu
rilor de dezarmare nucleară, respec
tiv reducerea cu 50 la sută a arme
lor strategice și încetarea experien
țelor nucleare. De altfel, S.U.A. au
început
să-și
retragă
rachetele
„Cruise" pe care le amplasaseră la
bazele de Ia Mollesworth și Greenhafn Common, din Marea Britanie.
Cu toate acestea, guvernul britanic
insistă pentru modernizarea și dez
voltarea arsenalelor atomice proprii,
prin achiziționarea de submarine și
rachete nucleare „Trident".
La convențiile precedente laburiș
tii au adoptat o rezoluție în care se
sublinia că, dacă partidul lor va veni
la putere, acesta va acționa în direc
ția „dezarmării nucleare unilaterale"
a Marii Britanii. Poziția respectivă
a fost salutată cu satisfacție de
cercuri largi ale opiniei publice. In
ultimul timp însă, unele cercuri de
dreapta din partidul laburist au de
clarat că vor să ridice, la viitoarea
convenție națională din octombrie,
problema unei modificări a politicii
partidului, în direcția acceptării
înarmării nucleare. Prezența pe
agenda conferinței a unui număr
niare de rezoluții în sprijinul poli
ticii nenucleare atestă, după cum,
scria săptăminalul „Labour Weekly",
că laburiștii înțeleg „să fie în pas
cu cerințele momentului, cu cerințele
opiniei publice britanice".

Nicolae PLOPEANU

CHILE

Redesfășurări sociale
in preajma referendumului
La un deceniu si jumătate de la
lovitura de stat, care a dus la răs
turnarea guvernului constituțional al
președintelui Salvador Allende și la
instaurarea actualului regim militar
condus de generalul Pinochet, Chile
se află în preajma unui eveni
ment care a stîrnit o puternică
reacție populară și ample controver
se. Este vorba de referendumul de la
5 octombrie, în cadrul căruia alegăto
rii chilieni urmează să se pronunțe
asupra recentei hotărîri a juntei co

mandanților militari (comandanții
celor trei arme — inclusiv șeful
statului, comandant al trupelor de
uscat — și cel al jandarmeriei) caie
l-a desemnat pe Augusto Pinochet
candidat la președinția țării. Decizia
a provocat, chiar din ziua anunțării
ei, declanșarea
unei puternice
mișcări populare de protest, atît în
capitală, cît și în alte orașe ale tării.
Această largă mișcare, cuprinzind
partide politice, organizații sindicale,
studențești, reprezentanți al clerului

NAȚIONALĂ A

aspecte ale relațiilor bilaterale și
probleme ale actualității interna
ționale.

SEMINAR. R.S. Cehoslovacă va
Contribui îh continuare la asigu
rarea păcii; securității, creșterii în
crederii si înțelegerii între state,
indiferent de orînduirea lor socia
lă — se subliniază în declarația
adoptată de participanții la semi
narul internațional „70 de ani de
1a înființarea statului cehoslovac —
istorie si contemporaneitate", ale
cărui lucrări s-au desfășurat la
Praga.
VIZITA. Ministrul de externe al
R.P.S. Albania. Reis Malile. aflat
în vizită oficială la Bonn, a confe
rit cu omologul său vest-german,
Hans-Dietrich Genscher. Au fost

REPUBLICII NICARAGUA

Tovarășului DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Președintele Republicii Nicaragua,
Coordonator al Comisiei Executive a Direcțiunii Naționale
a Frontului Sandinist de Eliberare Națională
MANAGUA
Cu prilejul celei de-a 167-a aniversări
Nicaragua, vă adresez, în numele poporului
Român și al meu personal, calde felicitări,
ten urări de pace și prosperitate.
îmi exprim convingerea că relațiile de
România și Nicaragua se vor dezvolta în
țări și popoare.

a Zilei naționale a Republicii
român, al Partidului Comunist
iar poporului nicaraguan prie
prietenie și colaborare dintre
continuare în folosul ambelor

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
La 15 septembrie, poporul nicaraguan sărbătorește împlinirea a
167 de ani de la proclamarea inde
pendenței de stat a tării, eveniment
cu adinei rezonante în viața și
istoria sa.
Marcarea memorabilului eveni
ment găsește poporul acestei repu
blici din America Centrală (supra
fața : 130 000 kmp; populația : pes
te 2,5 milioane de locuitori) anga
jat în procesul de reconstrucție
socială, început acum nouă ani, în
urma victoriei forțelor patriotice
și progresiste, care a dus la răs
turnarea regimului dictatorial somozist.
In anii care au trecut de atunci
poporul nicaraguan, sub conduce
rea Frontului Sandinist de Elibe
rare Națională, a înfăptuit ample
și adinei prefaceri de ordin politic,
economic și social, menite să ducă
la dezvoltarea democratică a țării,
la valorificarea bogățiilor naturale
în folosul propriei dezvoltări, in
vederea ridicării nivelului de trai
material și spiritual al oamenilor
muncii.
După cum se știe, opera de re
construcție națională se desfășoară
în condiții dificile, poporul și statul
nicaraguan avind de făcut față
imixtiunilor și presiunilor multiple,
inclusiv de tipul blocadelor econo
mice exercitate de S.U.A., ca șl
acțiunilor unor forțe contrarevolu
ționare înarmate și sprijinite fățiș
din exterior. In fata acestor presiuni
și atacuri, poporul nicaraguan își
apără cu hotărîre cuceririle revo
luționare. depune eforturi susți
nute pentru crearea condițiilor poli
tice și diplomatice menite să asigute
o atmosferă pașnică, propice progre
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sului economico-social în întreaga
regiune a Americii Centrale. Nica
ragua a fost prima din țările sem
natare ale acordului de instaurare a
păcii în zonă care a adoptat țnăsuri concrete in această direcție,
inclusiv inițierea unui dialog cu
forțele „contras", fapt ce a duș la
o încetare. încă precară, a focului.
Poporul român urmărește eu
simpatie și solidaritate eforturile"
poporului nicaraguan îndreptate
spre făurirea unei vieți noi, libere
și demne. In perioada care a trecut
de la victoria revoluției populare,
relațiile dintre popoarele și țările
noastre au cunoscut o continuă
afirmare pe multiple planuri. O
însemnătate deosebită pentru dez
voltarea legăturilor româno-nicaraguane au avut întilnirile și
convorbirile
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Dar
niel Ortega Saavedra. în cursul acestor • convorbiri s-au conturat
importante înțelegeri pe linia apro
fundării
raporturilor bilaterale.
Tara noastră sprijină cu hotărîre
lupta dusă de poporul nicaraguan
pentru asigurarea dreptului său le
gitim de a-iși hotărî de sine stă
tător calea dezvoltării sale, fără
nici o ingerință străină, eforturile
depuse pentru soluționarea pe cale
pașnică, prin tratative, a stărilor
conflictuale din America Centrală,
pentru progres economico-social.
Dezvoltarea pe mai departe a
relațiilor prietenești româno-nicaraguane
corespunde
intereselor
ambelor țări si popoare, contribuie
la afirmarea cauzei păcii, indepen
denței și colaborării în întreaga
lume.

detonată o încărcătură nucleară cu
o putere de 100—150 kilotone. Ex
plozia a fost produsă în cadrul ex
perimentului sovieto-american de
control asupra experiențelor nu
cleare.

COOPERARE. Președintele Alge
riei, Chadli Bendjedld, a evidențiat
existența unui mare potențial eco
nomic care așteaptă cooperarea în
tre țările maghrebiene pentru a fl
exploatat. El a subliniat impor
tanța manifestării unei voințe po
litice în cadrul • Maghrebuluî de a
conlucra în interesul prosperității
și bunăstării în regiune.

abordate aspecte ale relațiilor din
tre oele două țări si o serie de
probleme internaționale. Cei doi
miniștri au semnat un acord de
cooperare culturală între R.F.G. și
R.P.S. Albania.
PLENARĂ. La Rio de Janeiro a
avut loc plenara C.C. al P.C. Bra
zilian consacrată analizării situației
interne din tară și a strategiei
partidului în vederea alegerilor
municipale
de la 15 noiembrie.
Participanții au relevat caracterul
progresist și democratic al proiec
tului noii constituții prezentat de
guvern.
precum și .necesitatea
combaterii inflației si a poverii da
toriei externe.

EXPERIMENT. La poligonul so
vietic din zona Semipalatinsk a fost

REDUCERE. Directorul general
al Organizației Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură
(F.A.O.), Edouard Saouma. a aver
tizat că, pentru prima oară în ul
timul deceniu, rezervele mondiale
de cereale vor fi reduse anul aces
ta sub minimul necesar. Reducerea
va fi determinată de efectele
*
gra
vei secete djn America de Nord,
ale inundațiilor din Africa și Asia,
precum și ale invaziei de lăcuste
în numeroase țări africane.

=...
și altor sectoare sociale, denunță po
litica represivă a autorităților șl
structurile de putere create în ulti
mii 15 ani, propunindu-și mobilizarea
populației pentru a spune un. „nu"
hotărit la proiectatul referendum.
Deosebit de active sînt partidele
opoziției democratice, grupate în
„Comandamentul pentru -NU»“. „Li
derii opoziționiști și presa democra
tică au făcut aprecieri critice asu
pra organizării referendumului, considerîndu-1 „o încercare clară de
perpetuare a puterii discreționare"
sau „o farsă electorală clasică". Se
cretarul general al „Comandamentu
lui pentru -NU-", Genaro Arriagada (din Partidul Democrat-Creștin),
declara zilele trecute : „Regimul tre
buie judecat în lumina a ceea ce au
fost cei 15 ani de exercitare nemi
loasă a puterii și de refuz persistent
de a accepta dialogul". „Dacă e să
facem un bilanț, ajungem inevitabil
la concluzia că nu există nici o ra
țiune — nici jtiridică, nici politică,
nici economică, nici morală — care să
justifțce pretenția absurdă de con
tinuitate a regimului", declara, la
rîndul său, fruntașul opoziționist Ro
berto Guzman.
Referindu-se la referendum, ziarul
spaniol „Ya“ scrie : „La urma urme
lor, referendumul nu pune problema
de a ieși de sub dictatură, ci ceva
mult mai puțin : doar viitorul poli
tic imediat, care, în ceea ce privește
puterea, nu are altceva de oferit
decit pe ea însăși". Un alt ziar spa
niol, „ABC", scrie, la rîndul său: „Nu
ne aflăm nicidecum in fața unei con
sultări democratice, nici nu există
garanții care să permită încrederea
în corectitudinea rezultatelor".
Mulți observatori politici din zonă
împărtășesc părerea că, în contextul
larg al reorientărilor cu caracter de
mocratic din aproape toate țările
Americii Latine, referendumul din
Chile are drept scop real să confere
un certificat de „legalitate" regimu
lui, să acopere cu această etichetă
evenimentele tragice care au însingerat țara în ultimul deceniu și ju
mătate. încercările guvernanților mi
litari chilieni de a obține un „certifi
cat" de „respectabilitate" sînt cu atît
mai explicabile cu cît, pe de o parte,
a devenit limpede că țara nu poate
fi condusă la infinit sub stare ex
cepțională, și că în ultima vreme
s-au întețit criticile la adresa jun
tei militare chiar în rîndurile unor
cercuri politice americane,
care
înainte
sprijineau
necondiționat
acest regim.
Decizia privitoare la referendum
a fost luată în conformitate cu pro
gramul de „normalizare politică", în

virtutea căruia, în 1980 a avut loc
un prim referendum, cînd a fost
aprobată constituția actuală, elabora
tă de conducerea militară. Această
constituție, pe care forțele demo
cratice și progresiste au respins-o
categoric, stabilea, incepind de la 11
martie 1981, o perioadă prezidențială
de opt ani ; în acest timp s-au aflat
în vigoare „prevederi temporare",
considerate cu deplin temei de opi
nia publică democratică drept dicta
toriale. Astfel, prevederile în cauză
îi permiteau generalului Pinochet să
exercite funcția de președinte fără
să fi fost ales, sau să introducă
starea de asediu — cu consecințele
cunoscute asupra libertății indivi
duale. dreptului de reuniune, liber
tății de informare etc. — sau ca
înalții comandanți militari să exer
cite atribuțiile puterii legislative.
In prezent, apropiindu-se data ex
pirării termenului prezidențial sta
bilit. cei patru „mari electori" —
cum au fost supranumiți membrii
juntei — au numit candidatul ce va
trebui confirmat la plebiscit. în caz
că predomină voturile favorabile,
candidatul desemnat de militari de
vine președinte pentru viitorii opt
ani. timp în care se va afla în vi
goare aceeași constituție, dar fără
„prevederile temporare". Dacă însă
precumpănesc voturile nefavorabile
candidatului militarilor, așa cum
cheamă forțele democratice popu
lare, în termen de un an ar urma
să fie convocate alegeri „deschise și
competitive" atît prezidențiale, cît și
parlamentare.
în desfășurarea „campaniei elec
torale". începute practic înainte de
desemnarea candidatului, guvernul
beneficiază de aparatul propagandis
tic reprezentat de administrația pu
blică. de controlul asupra principa
lelor mijloace de informare in masă
(sau accesul preferențial la ele), ca
Si de ceea ce agenția spaniolă EFE
apreciază drept „o situație economică
evident mai bună decit a altor țări
din zonă". în realitate, regimul con
tează pe angrenajul puterii. în afară
de aceasta, s-a recurs la un „pachet de
măsuri", între care primele două,
respectiv, ridicarea stării de urgentă
și permisiunea de revenire în tară
a exilaților politici, au fost deja
anunțate. In rîndurile opiniei publi- .
ce, aceste măsuri sînt privite pe
bună dreptate ca încercări de a
„ameliora imaginea" regimului.
La rîndul său. opoziția contează
mai ales pe tradiția democratică chiliană. exemplară în felul ei pe me
ridianele Americii Latine, și pe o
solidaritate internațională nedezmin
țită în ultimii 15 ani.

Despre starea de spirit a popu
lației în preajma referendumului in
formează și agenția EFE, înfățișind
situația dintr-un cartier sărac nu
mit „La Vittoria", de la periferia su
dică a Capitalei chiliene. „La intra
rea in cartier, relatează agenția, se
află o enormă pancartă atîrnată de-a
curmezișul străzii, cu următoarea in
scripție : -La Victoria spune NU la
referendum. Să înceteze șomajul.
Pentru un viitor mai bun». In acest
cartier, unde se înghesuie 30 000—
40 000 de suflete, bărbații sînt mun
citori, șomeri sau mici comerciant!.
După cum spun locuitorii, prezența
poliției în cartier este o realitate co
tidiană. Sub pretextul combaterit de
lincventei, carabinierii poartă aparate
micro, intră in cartier trăgind focuri
de armă și-i arestează pe cei intilniți pe stradă".
Șomerii șînt o realitate dureroasă
nii numai în acest cartier, ci peste
tot. După datele oficiale, rata șoma
jului în Chile este de 9,1 la' sută din,
forța' de muncă activă, iar în capi
tală atinge 11,8 la sută. Conform da
telor furnizate de Partidul Demo
crat-Creștin și de unele centrale sin
dicale, numărul șomerilor este con
siderabil'mai mare.
Semnificativ pentru atmosfera ac
tuală d>n Chile este faptul că, în
ultima săptămînă, au căpătat o am
ploare deosebită manifestațiile popu
lare împotriva perpetuării regimului
militar. Astfel, la Santiago de Chile
s-a desfășurat o uriașă demonstrație,
la care au participat circa 300 000 de
cetățeni. Manifestații similare au avut
loc și in alte orașe. în același timp,
opoziția democratică a organizat un
vot simulat in pregătirea referendu
mului, avind drept scop să învingă
teama unor categorii de alegători, să
le insufle încrederea că mișcarea
împotriva candidatului militar ar pu
tea triumfa. De asemenea, a fost or
ganizat un miting la mormintul fos
tului președinte Salvador Allende,
unde s-au rostit discursuri ostile re
gimului militar.
Un element important pentru for
țele opoziției l-a constituit con
sensul Ia care s-a ajuns cu șapte
luni țn urmă de a acționa în comun
pentru infrîngerea candidatului mi
litar la, viitorul referendum. Au
subscris ,1a această înțelegere liderii
a 16 partide politice, care reprezintă
aproape întregul spectru de orien
tări. exceptînd doar unele forma
țiuni extremiste.

V. OROS
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