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într-o atmosferă de puternică angajare 
patriotică pentru înfăptuirea obiectivelor 

stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului privind dezvoltarea 
multilaterală a patriei socialiste

în cadrul vizitei de lucru în județul Timiș

TOVAHASUl NICOLAE CEAUSESCU SI TOVARASA EEENA CEAUSESCU
AU PAITICIPAT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secetar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au continuat, joi, 5 septembrie, vizita de lucru în 
municipiul Timișoara și au participat b festivitățile prilejuite de des
chiderea noului an de invățâmint.

Pe străzile Timișoarei se aflau. 
In această dimineață de septem
brie, mii de locuitori ai orașu
lui care au tinut să salute din nou, 
cu toată căldura inimii, pe iubiții 
oaspeți. Printre ei se aflau nu
meroși tineri, student! si elevi, 
care și-au exprimat, cu entuzias
mul și exuberanta specifice vîrstei 
lor. mindria de a trăi în acești ani 
de mărețe înfăptuiri, aleasa recu
noștință pentru condițiile de viață 
și învățătură ce le-au fost create, 
pentru posibilitățile largi de a se 
afirma în amplul proces de dez
voltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

Și-au găsit o semnificativă ex
presie, in această zi ce inaugurea
ză noul an de invătămînt, simță
mintele de aleasă dragoste și res
pect cu care cadrele didactice, mi
lioanele de elevi și studenti, ase
menea întregului nostru popor. îl 
înconjoară pe conducătorul parti
dului și al țării, pentru grija sta
tornică manifestată față de dez
voltarea și modernizarea continuă 
a învătămîntului de toate gradele. 
A fost pușă in evidentă mindria 
cadrelor didactice, a tineretului 
studios față de faptul că. in epoca 
de profunde transformări înnoitoa
re. cu caracter revoluționar, de 
mari înfăptuiri în toate sferele 
vieții economico-sociale. — a cărei 
piatră de hotar este Congresul al 
IX-lea al partidului — școala ro
mânească a cunoscut schimbări ra
dicale, chemată fiind să contribuie 

la «marea multilaterală a omu
lui nu, constructor devotat al so
cietăți socialiste si comuniste, la 
pregățrea pentru muncă si viată 
a tingei generații.

Au «articipat la vizită tovarășii 
Emil lobu. Constantin Olteanu. 
Silviu ?urticeanu.

Primi obiectiv Înscris in pro
gramul acestei zile l-a consti- 
tuit LCEUL INDUSTRIAL 
DE CIIMIE, unde tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Cejșescu le-a fost rezerva
tă o emopnantă primire. Elevi și 
cadre diditice au adresat oaspeți
lor dragi Ude urări de bun venit, 
le-au muumit în cuvinte alese 
pentru vizi, pentru prețuirea a- 
cordatâ școț și slujitorilor săi.

Erau preșți ion Teoreanu. mi
nistrul educției și învătămîntului, 
Ioan Toma. >rim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. Peana Cristescu. secre
tar al C.C. iu.T.C., președintele 
Consiliului Nțonal al Organizați
ei Pionierilor.

In timpul vitei a fost prezen
tată organizare acestei cunoscute 
unități școlare,(e băncile căreia, 
de-a lungul anîr — în cadrul în- 
vățămîntului lioi. profesional și 
de maiștri — s-pregătit un mare 
număr de cadre.

Liceul este fote bine dotat 
pentru desfășurar jn condiții op
time a pregătiri elevilor, pen-
(Continuare în pa a n-a)
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Cuvînterea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populara din municipiul Timișoara

Dragi tovarăși și prieteni, 
Dragi prieteni pionieri, elevi 

și studenți,
Ne aflăm la Timișoara într-o 

vizită de lucru și pentru des
chiderea anului de invățâmint 
1988—1989. Am deosebita plăcere 
de a adresa, cu acest prilej, parti- 
cipanților la această mare adunare 
populară, în numele Comitetului 
Central al partidului, al guvernu
lui și Consiliului de Stat, precum 
și al meu personal, un cald salut 
revoluționar, împreună cu cele 
mai bune urări. (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu — tinerii !").

în cursul zilei de ieri am vizitat 
patru mari întreprinderi indus
triale : întreprinderea mecanică 
Timișoara, întreprinderea „Indus
tria linii “ Timișoara, întreprin
derea de aparataj electric de mă
surat și întreprinderea de autotu
risme Timișoara. în general, avem 
impresii bune despre activitatea 
și rezultatele obținute de colecti
vele de oameni ai muncii din toa
te aceste întreprinderi. Am discu
tat cu oamenii muncii și consiliile 
oamenilor muncii din aceste între
prinderi despre rezultatele de pînă 
acum, despre ceea ce trebuie făcut 
în continuare pentru înfăptuirea 
neabătută a programelor de mo- 

derttare și perfecționre a între
gii ativități, de ridicat a nivelu
lui tinic și calitativ.

Pemsamblu, industia din Ti- 
rnișo-a și din județul Imiș a cu- 
nosci o puternică deyoltare în 
anii cialismului, îndeoșbi după 
Congsul al IX-lea al lartidului 
Comtst Român. Prodttția in
dustry a județului Timș ocupă 
locul 9-lea pe țară între udețele 
patrienoastre. Dar vreau să vă 
spun schis că, dacă s-ai fi lu
crat ca mai bine, putea -t avînd 
în vece mijloacele fixe existen
te, cațitatea oamenilor nuncii 
și exința unui puternic centru 
de înymînt superior și de cer
cetare Timișoara — să ocupe 
un lociai bun. Sper însă ci se 
vor tri toate concluziile peitru 
viitor, ntru ca Timișul să se 
situezeintre județele cu rezu.ța
țe mai ne în dezvoltarea indus
triei, a orlalte sectoare de acti
vitate.

în cei luni care au trecut din 
acest ai-au obținut, de aseme
nea, reari importante în indus
tria jud'ui Timiș, deși trebuie 
mențion.ă mai sînt întreprin
deri caru au realizat în între
gime pic de producție.

Desprote acestea am discutat 
cu birou,mitetului județean de 
partid, ciprezentanții consiliilor 
de condu, din unele întreprin
deri și ciți activiști de partid. 

Sper că organizațiile de partid, 
consiliile oâmenilor muncii, colec
tivele de oameni ai muncii din în
treaga industrie a județului Timiș, 
în calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari, vor tra
ge toate concluziile din activitatea 
de pînă acum, atît în ceea ce este 
bun — și sînt multe lucruri bune 
—. dar și din minusurile și lipsu
rile existente, și vor acționa cu 
toată fermitatea pentru înlătura
rea stărilor de lucruri negative, 
astfel ca. încă în următoarele luni 
din acest an, să asigure îmbunătă
țirea întregii activități și realiza
rea în cele mai bune condiții a 
planului.

Pentru rezultatele obținute, atît 
de întreprinderile pe care le-am 
vizitat, cit și de toate colectivele de 
oameni ai muncii din industrie și 
celelalte sectoare de activitate, do
resc să adresez tuturor oamenilor 
muncii din județul Timiș cele mai 
calde felicitări, urarea de noi și 
noi succese și realizări în toate 
domeniile de activitate ! (Aplauze 
și urale prelungite, se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“)•

Dragi tovarăți,
în întreaga țară oamenii muncii 

din industrie și celelalte ramuri au 
obținut, de asemenea, importante 
realizări în cele opt luni ale aces

tui an. Am discutat despre toate 
acestea la ședința Comitetului 
Politic Executiv, cu participarea 
cadrelor de partid județene și a 
cadrelor de stat din economie. De 
asemenea, am discutat despre mă
surile ce trebuie luate în vederea 
lichidării unor stări de lucruri 
negative, pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
strategice stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului și de Con
ferința Națională privind trecerea 
României la un nou stadiu de dez
voltare, ridicarea generală a ni
velului de dezvoltare a patriei 
noastre și creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregii na
țiuni. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“).

De Ia marea adunare populară 
din Timișoara doresc să adresez 
tuturor oamenilor muncii felicitări 
pentru rezultatele de pînă acum, 
precum și urări de noi și noi reali
zări, astfel îneît să încheie acest 
an și întregul cincinal cu rezul
tate și mai bune, asig&rînd întă
rirea continuă a forței materiale 
și spirituale a patriei noastre — 
condiție esențială pentru a asigura 
înfăptuirea Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și trecerea 

lâ realizarea societății comuniste 
pe pămîntul României 1 (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Este necesar ca, atît în Timi
șoara, cit și în întreaga țară, să 
punem în centrul muncii înfăp
tuirea programelor de organizare 
și modernizare a activității eco
nomico-sociale, realizarea progra
mului de înfăptuire a noului me
canism economico-financiar. așe
zarea întregii activități pe princi
piile autoconducerii, autogestiunii, 
creșterea mai puternică a eficien
ței economice.

O atenție deosebită se impune 
să acordăm ridicării continue a 
calității și nivelului tehnic al pro
ducției, ca una din condițiile de 
bază ale înfăptuirii revoluției teh- 
nico-științifice, ale asigurării creș
terii competitivității produselor 
românești, astfel îneît ele să se 
poată situa la același nivel cu 
cele realizate pe plan mondial. Și 
trebuie să facem astfel ca unele să 
ocupe chiar un loc mai important, 
și — dacă se poate — primul loc, 
în comparație cu produsele simi
lare pe plan mondial ! Numai așa 
industria românească va putea să 
aibă rolul său de frunte în întrea
ga dezvoltare a patriei noastre, dar 
și să participe activ la dezvol

tarea schimburilor internaționale, 
la diviziunea internațională a 
muncii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este, de asemenea, necesar ca 
toate întreprinderile, centralele 
industriale, tbate sectoarele de 
activitate să acorde o atenție deo
sebită realizării producției și ex
portului. Trebuie să avem perma
nent în vedere că economia ro
mânească nu se poate dezvolta, 
că programele noastre nu se pot 
înfăptui decît printr-o largă co
laborare economică și tehnico-ști- 
ințifică internațională, prin extin
derea schimburilor economice, a 
cooperării în producție, deci prin 
participarea activă a fiecărei în
treprinderi și centrale la schimbu
rile internaționale, la realizarea în 
cele mai bune condiții a produc
ției și exportului, la cea mai înal
tă calitate, asigurând în acest fel 
valorificarea atît a materiilor pri
me. cît și a muncii poporului nos
tru. (Aplauze puternice, prelun
gite).

în mod corespunzător trebuie să 
se acorde mai multă atenție pro
blemelor productivității muncii, 
reducerii cheltuielilor materiale, a 
consumurilor și realizării tuturor 
celorlalți indicatori, care constituie 
un tot unitar și asigură dezvol
tarea armonioasă a întregii eco
nomii naționale.

în agricultură, am vizitat trei 
unități. Cu acest prilej, la ferma 
zootehnică Hodoni am luat din 
nou cunoștință de realizările Com
binatului agroindustrial Timiș, care 
este, de altfel, cel mai mare din 
țară în acest domeniu. Trebuie să 
menționez cu multă satisfacție im
presia bună despre ferma zooteh
nică, despre rezultatele obținute, 
cit și, în general, despre întreaga 
activitate a combinatului, care, în 
acest an, asigură îngrășarea a 
peste 1 200 000 de porci și a circa 
34 000 de taurine. Aș dori ca re
zultatele acestui combinat să con
stituie un exemplu și să fie 
urmat de toate combinatele, de 
toate unitățile cu acest profil din 
țară ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Am vizitat Stațiunea de cerce
tări agricole Lovrin, unde, de a- 
semenea, am constatat, cu multă 
satisfacție, rezultatele bune în pro
ducerea de noi soiuri de grîu, de 
orz, de porumb, cu producții mari 
— de peste 8 000 kg la hectar la 
grîu și orz, de peste 20 000 kg Ia 
porumb știuleți la hectar, precum 
și la alte produse vegetale. De alt
fel, stațiunea Lovrin are o expe
riență îndelungată, o serie de re
zultate — și am constatat, cu mul
tă satisfacție, preocuparea de a
(Continuare în pag. a IlI-a)
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tovarășul niculaer
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AU PARTICIPAT LA DESCHIDEREA NUULUI AN
(Urmare din pag. I)
tru asigurarea însușirii temeinice a 
cunoștințelor profesionale. El dispune 
de laboratoare tehnologice de chimie.' 
fizică, biologie, de o stație-pilot cu 
utilaje și aparate care se regăsesc 
în producție la scară industrială. 
Personalul didactic, a cărui pregătire 
este recunoscută, asigură integrarea 
corespunzătoare a învătămîntului cu 
producția. însușirea de către elevi a 
proceselor tehnologice.

Directorul liceultli. prof. Mihaela 
Berindeanu. a evidențiat că. încă din 
primii ani. elevii vin în contact 
nemijlocit cu cerințele concrete ale 

!> tehnologiilor de fabricație, la început 
în laboratoarele si atelierele proprii, 
ulterior și în cadrul întreprinderii 

j „Azur", al cărei personal muncitor 
j. este alcătuit în mare măsură din 
I? absolvenții școlii.
;■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to- 
i varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
‘ vitați să cunoască, prin intermediul 
t unei expoziții, o serie de realizări ale 
? elevilor din județul Timiș. Au fost 

prezentate date semnificative pri
vind dezvoltarea invățămîntului în 

f județ, calitatea procesului instruc- 
tiv-educativ, subliniindu-se preocu
pările pentru o cit mai strînsă legă
tură a școlii cu producția. O parte 
din rezultatele muncii de însușire a

* cunoștințelor, ale activității practice 
a elevilor sint expuse aici, multe din 
ele fiind distinse cu premii in cadrul 
sesiunilor școlare de comunicări ști
ințifice sau al concursurilor pe me
serii. Au fost, de asemenea, prezen
tate informații referitoare la munca 
elevilor pe șantierele naționale și lo- 

i. cale ale tineretului și la manifestă
rile din cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" și „Daciadei". 

r Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate, in continuare — de pio
nierii înșiși — creații reprezentative 
ale pionierilor și uteciștilor din mu
nicipiul Timișoara, reunite într-o ex
poziție special organizată cu prilejul 

■ deschiderii noului an de învățămînt. 
Cunoașterea procesului instructiv- 

educativ în liceul de chimie timi
șorean a continuat prin vizitarea cî- 
torva laboratoare de specialitate, 
echipate cu aparatură realizată de

Marea adunare populară
Cu prilejul vizitei de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in județul Timiș și al deschi
derii noului an de învățămînt, joi, 15 septembrie, a avut loc o mare 
adunare populară la Timișoara. Prezența secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Eleno Ceaușescu, în mijlocul elevilor și studenților la ora la 
care școala românească își redeschide larg porțile pentru tineretul stu
dios al patriei ilustrează prețuirea de care se bucură în societatea noas
tră învățămintul de toate gradele, atenția deosebită cu care este ur
mărit procesul ipsțruțtiv-educativ de formare multilaterală a tinerei ge
nerații pentru muncă și viață.

Adunarea populară a constituit un 
nou prilej pentru miile de oameni 
ai muncii de cele mai diferite pro
fesii. pentru cadrele didactice, ele
vii și studenții participanți la a- 
ceastă amplă manifestare, desfă
șurată în sala „Olimpia" din Timi
șoara. de a reafirma, alături de toți 
cetățenii patriei, adeziunea deplină 
la politica internă și externă a parti
dului și statului, sentimentele de 
fierbinte dragoste și respect față de 
cel mai iubit fiu al națiunii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

într-o deplină unitate de cuget și 
simțire, participanții au aclamat cu 
însuflețire pentru partid și secreta
rul său general, pentru eroicul po
por român, constructor victorios al 
socialismului și comunismului, pen
tru patria noastră liberă, demnă, în
floritoare. S-a scandat, minute in 
șir. „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
să trăiască. România să-nflorească!“, 
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu — ti
nerii !“.

în această atmosferă însuflețită, a 
luat cuvîntul tovarășul Ilie Matei, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși.
In atmosfera de înaltă vibrație 

patriotică, generată de înfăptuirea 
cu eroism de către întregul nostru 
popor a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului și sub pu
ternicul impuls al Tezelor din aprilie, 
magistral document programatic de 
muncă și de acțiune pentru în
tregul partid și popor, comuniștii, 
toti locuitorii județului Timiș tră
iesc acum suprema onoare si imen
sa bucurie de a se reîntîlni cu cel 
mai iubit și devotat fiu al națiunii 
române, înflăcărat patriot și revolu
ționar, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, care, dp peste 
cinci decenii și jumătate, s-a iden
tificat cu idealurile partidului, con- 
sacrîndu-și cu exemplară dăruire co
munistă Întreaga viată și activitate 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
cauzei socialismului si comunismu
lui. colaborării și păcii în lume, 
mult iubitul și stimatul secretar ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu adînc respect, cu aleasă și 
nețărmurită dragoste, salutăm, tot
odată, participarea la adunarea 
populară a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent conducător de partid și de 
stat, ilustru om de știință, de largă 
recunoaștere internațională, căreia ii 
adresăm un vibrant omagiu pentru 
contribuția inestimabilă pe care o a- 
duce, alături de secretarul general 
al partidului, la fundamentarea și 
înfăptuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei, la înflorirea științei. învăță- 
mintului și culturii românești.

Ne facem o datorie de conștiință 
pentru a sublinia că. din întreaga is
torie multimilenară a patriei, se de
tașează cu strălucire perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, cînd. 
prin voința unanimă a comuniștilor, 
a Întregului popor. în funcția supre
mă de partid a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, moment care a 
marcat o nouă etapă in activitatea 
partidului. în întregul proces revo
luționar din patria noastră, a deschis 

elevi în cadrul activităților practice 
sau prin adaptarea și recondiționarea 
unor mașini și instalații preluate de 
la unitățile industriale de profil.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au stat de vorbă cu pio
nieri și profesorii lor, au adresat 
elevilor calde felicitări pentru re
zultatele de pînă acum, o dată cu 
îndemnul de a se pregăti temeinic 
pentru muncă și viață, de a obține 
în noul an școlar calificative cit mai 
bune.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat INSTI
TUTUL POLITEHNIC „TRA
IAN VUIA" unitate de frunte a 
învătămîntului universitar româ
nesc, unde s-au întreținut îndelung 
cu numeroși profesori și studenți.

Au venit în întîmpinarea distinși
lor oaspeți rectorul institutului, Co
leta de Sabata, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Educației și 
învătămîntului și ai Consiliului 
U.A.S.C.R.

Ampla expoziție organizată la fa
cultățile de electrotehnică si meca
nică a oferit imaginea dinamică a 
învătămîntului din tara noastră, in
tensitatea procesului de modernizare 
pe care l-a cunoscut, nivelul știin
țific și didactic tot mai ridicat în 
ultimele două decenii. Semnificative 
pentru întreaga evoluție a scolii ro
mânești în acest interval de timp 
sînt ponderea elevilor și studenților 
care reprezintă circa un sfert din 
populația tării, dezvoltarea puterni
că a rețelei unităților de invătă- 
mînt, a înzestrării lor.

Prezentarea realizărilor centrului 
universitar, ale politehnicii timișore
ne ilustrează atenția acordată per
fecționării planurilor si programelor 
de învătămînt corespunzător cerințe
lor fiecărui domeniu de învătămint. 
intensificării activității de formare 
multilaterală a specialiștilor.

întreaga expoziție, ca și vizitarea 
unor laboratoare din cadrul facultă
ților' de electrotehnică si mecanică 
relevă rezultatele înregistrate in in
tegrarea învătămîntului superior cu 
producția și cercetarea științifică, 

calea gîndirii și activității creatoare, 
a perfecționării întregii munci de 
conducere si de făurire a noii orin- 
duiri socialiste în România.

Toți acești ani se constituie în
tr-un timp eroic de transformări re
voluționare fără precedent în toate 
domeniile vieții economico-sociale. 
într-o etapă deschizătoare de lumi
noase orizonturi comuniste, pe care 
întregul popor o numește cu îndrep
tățită mîndrie patriotică și profundă 
recunoștință pentru genialul său cti
tor — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

De la tribunp acestei însuflețitoa- 
re adunări populare, prilejuită de 
deschiderea noului an de învățămînt, 
vă rog să-mi permiteți să vă adre
sez, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, profundele noastre mul
țumiri și cea mai vie recunoștință 
pentru sprijinul multilateral pe care 
l-ați acordat județului Timiș, pen
tru indicațiile și orientările pe dare 
le-ați formulat cu ocazia vizitelor 
de lucru efectuate. în mai multe rîn
duri, în unități industriale, agricole, 
de învățămînt și cercetare din jude
țul nostru.

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral, vă raportăm că, acționînd cu 
înalt spirit revoluționar, încurajați 
permanent de înflăcăratele dum
neavoastră îndemnuri, județul a reu
șit să îndeplinească principalii in
dicatori din planul de dezvoltare 
economico-socială în profil teritorial 
pe cele 8 luni din acest an, în con
dițiile onorării integrale și chiar în 
devans a contractelor la export.

Aplțcind cu fermitate programele 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, înfăptuim cu 
răspundere sporită obiectivele pri
vind creșterea productivității mun
cii, ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea chel
tuielilor de producție, refolosirea 
materialelor recuperabile și recon
diționarea pieselor de schimb, creș
terea eficienței întregii activități e- 
conomice.

Sîntem însă conștienți că rezulta
tele obținute nu sînt pe măsura con
dițiilor create și a dotării tehnice. 
Avem întreprinderi cu pondere im
portantă în economia județului, cu 
un nivel de tehnicitate ridicată, dar 
care nu și-au realizat în întregime 
producția fizică și exportul. De ase
menea, nu am reușit să îndeplinim 
sarcinile în ceea ce privește realiza
rea producției de autoturisme și de 
extracție a petrolului.

în unele întreprinderi, cheltuielile 
materiale nu s-au realizat la nivelul 
planului.

Așa cum ați indicat la întîlnirea 
cu membrii biroului comitetului ju
dețean de partid și conducerile unor 
întreprinderi, vom lua măsuri hotă- 
rite pentru lichidarea tuturor nea
junsurilor semnalate, pînă la sfirși- 
tul acestui an.

Vom organiza dezbateri largi cu 
activul de partid din întreprinderi, 
stabilind măsuri care să asigure re
cuperarea restanțelor, îndeplinirea 
tuturor indicatorilor calitativi și de 
eficiență, concomitent cu pregătirea 
în cele mai bune condiții a produc
ției anului viitor, pentru ca județul 
Timiș să ocupe un loc fruntaș în în
trecerea socialistă dintre județe.

In agricultură, programele stabili
te de comitetul județean de partid 
în lumina indicațiilor dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, au asigurat în marea majo
ritate a unităților o mai bună folo
sire a pămîntului, executarea în pe
rioadele optime si de calitate a tu
turor lucrărilor de sezon. Ca urmare, 
în această vară am obținut cea mai 

participarea susținută a cadrelor di
dactice, a tineretului studios la 
creația științifică, la înfăptuirea 
obiectivele^ dezvoltării economice si 
sociale.

Evidențiind modul tn care au fost 
transpuse în viață orientările si in
dicațiile date de secretarul general 
al partidului la precedentele vizite 
de lucru, cadre didactice Si studenți 
au scos în evidentă că activitatea co
lectivelor multidisciplinare s-a ma
terializat într-un important volum 
de procedee tehnologice moderne, 
materiale noi, mașini, utilaje, echi
pamente și aparatură de înalt nivel 
tehnic, ce contribuie la soluționarea 
unor probleme de mare actualitate 
ale producției în unitățile industria
le și agricole din județul Timiș șl 
din alte județe.

Pe parcursul vizitei au fost înfă
țișate rezultatele concrete ale parti
cipării cadrelor didactice și studen
ților timișoreni la realizarea progra
melor naționale de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică desfă
șurate sub directa coordonare a to
varășei Elena Ceaușescu.

în ansamblul cuprinzătoarei expo
ziții au atras atenția rezultatele ob
ținute tn soluționarea unor teme 
concrete de cercetare de mare inte
res privind dezvoltarea energeticii, 
a tehnicii de calcul, utilizarea surse
lor neconvenționale de energie, ela
borarea unor procedee tehnologice 
noi, extinderea automatizării și ro
botizării proceselor de producție. S-a 
relevat că o serie de colective de 
cercetare compuse din cadre didac
tice și studenți, in colaborare cu 
specialiștii din institute de cercetare 
și unități productive, au adus o im
portantă contribuție, cu realizări teh
nice și tehnologice originale, de cer
tă valoare științifică si practică, 
comparabile cu cele mal bune reali
zări existente în domeniile respec
tive in alte țări. Asemenea produse 
sint prezente in standurile expo
ziției : microcalculatoare, echipa
mente pentru transporturi și teleco
municații, aparate electrice si elec
tronice cu întrebuințări in cele mal 
diferite sectoare ale industriei.

în discuția cu reprezentanții con
ducerii institutului, cu cadrele didac
tice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

din municipiul Timișoara
mare producție de cereale păioase 
de pînă acum, județul Timiș livrînd 
la fondul centralizat al statului 
aproape 1 milion tone de grîu și orz.

Este o dovadă elocventă a marilor 
posibilități de care dispune agricul
tura județului Timiș, a faptului că 
— așa cum ne-ați atras atenția și cu 
prilejul actualei vizite — nu am 
epuizat nici pe departe marile rezer
ve de sporire in continuare a recol
telor, de punere în valoare a între
gului potențial al fondului funciar.

în lumina indicațiilor pe care ni 
le-ați dat, trăgind toate învățămin
tele și concluziile din neajunsurile 
de pînă acum, vom acționa cu toate 
forțele de la sate pentru strîngerea 
culturilor de toamnă la termenele 
stabilite, evitînd orice fel de pier
deri, pentru transportul și depozita
rea acestora în cele mai bune con
diții, concorqitent cu efectuarea. Ia 
un înalt nivel calitativ, a lucrărilor 
la semănat.

Cu deosebită atenție vom urmări 
înfăptuirea programelor de redresa
re a activității din zootehnie, pentru 
realizarea efectivelor de animale, 
creșterea producției de carne și 
lapte.

Ne angajăm că vom desfășura o 
asemenea activitate în agricultură 
care să ne permită să ne situăm la 
nivelul cerințelor stabilite pentru 
dobîndirea înaltului titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare".

Stimați tovarăși.
După o notabilă tradiție, an de an, 

de la Congresul al IX-lea, deschide
rea festivă a cursurilor școlii ro
mânești se constituie într-o sărbă
toare scumpă tineretului nostru stu
dios, într-un moment de refe
rință pentru întreaga viață so- 
cial-politică a țării, prin pre
zența la inaugurarea anului șco
lar și universitar a mult iubitului și 
stimatului secretar general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, semn al grijii statornice 
pe care partidul și statul nostru o 
poartă pregătirii și formării pentru 
muncă și viață a tinerei generații, 
formării omului nou, cu temeinice 
cunoștințe științifice, tehnice și poli
tice, cu o înaltă conștiință revolu
ționară, devotați cu trup și suflet 
patriei, partidului și poporului.

In acest an. marea cinste de a-i 
avea ca oaspeți dragi și de a bene
ficia direct de indicațiile. îndemnu
rile și chemările înflăcărate ale 
secretarului general al partidului, 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu a revenit 
elevilor, studenților și slujitorilor 
școlii din județul Timiș, pentru care 
le adresăm cele mai vii mulțumiri 
și deplina recunoștință pentru tot 
ceea ce fac. cu grijă părintească, cu 
dragoste și înțelepciune pentru în
florirea continuă a învătămîntului 
românesc de toate gradele.

Realizările de prestigiu ale tnvă- 
tâmîntului nostru, in formarea de 
cadre cu solide cunoștințe profesio
nale. sînt urmarea firească a apli
cării în întregul proces instructiv- 
educativ a concepției revoluționare, 
originale, elaborată de secretarul ge
neral al partidului privind inte
grarea organică a învătămîntului cu 
cercetarea si producția, cu practica 
economico-socială.

Stimați tovarăși,
Si de la această mare adunare 

populară exprimăm deplina satis
facție și înaltă apreciere ale tuturor 
locuitorilor județului nostru pentru 
noua solie de pace si colaborare — 
încheiată cu rezultate dintre cele 
mai rodnice — pe care ati în
treprins-o. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in unele țări ale 
Africii, acțiune care se înscrie or
ganic pe coordonatele politicii ex
terne a României socialiste, politică 
consacrată păcii, destinderii, făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Sîntem mîndri că demersurile in
ternaționale ale tării noastre, ale 

făcut recomandări privind partici
parea mai accentuată a invățămin- 
tului superior din Timișoara la solu
ționarea unor teme esențiale, de ac
tualitate și real interes pentru 
economia noastră națională. S-a sub
liniat că un domeniu în care spe
cialiștii de la institutul politeh
nic trebuie să colaboreze mai strins 
cu unitățile industriale de profil este 
cel al realizării de echipament ener
getic.

Profesori și studenți, toți cel pre
zenti au primit cu multă atenție 
recomandările, indicațiile secretaru
lui general al partidului, angajîn- 
du-se să facă totul pentru creșterea 
contribuției politehnicii timișorene 
la soluționarea unor probleme de or
din tehnic sau tehnologic ale acti
vității productive din județ și din 
întreaga țară, să ridice, și pe a- 
ceastă cale, valoarea științifică și 
didactică a învățămintului superior 
de aici, finalitatea sa instructiv- 
educativă.

Pe întregul parcurs al vizitei, 
sute de studenți și cadre di
dactice au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire deosebit de 
călduroasă, într-o ambianță pătrun
să de entuziasm tineresc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat cadrelor didactice și studen
ților de la institutul politehnic fe
licitări pentru succesele dobîndite in 
perfecționarea învățămintului. în ac
tivitatea de cercetare științifică. Se
cretarul general al partidului a urat 
studenților să obțină în noul an 
universitar rezultate cît mai bune în 
procesul instructiv-educativ, în le
garea mai strînsă a învățămintului 
cu cercetarea și producția, astfel in
cit Timișoara să devină un pu
ternic centru de creație științifică, 
să-și aducă o contribuție cit mai 
mare la dezvoltarea și moderni
zarea economiei naționale.

Mulțumind călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru vizită, pentru 
indicații, pentru felicitările șf urările 
primite, reprezentanții conducerii in
stitutului au exprimat hotărîrea de 
a munci fără preget pe tărîmul șco
lii și al științei pentru a ridica la 
un nivel tot mai înalt învățămintul 
tehnic din Timișoara.

președintelui ei Întrunesc adeziunea 
tuturor popoarelor, conducătorul 
partidului și statului nostru fiind 
numit cu respect, prețuire și admira
ție — „Marele Erou al păcii", iar 
România — „Țara păcii".

în încheiere, reînnoind angaja
mentul solemn al tuturor comuniș
tilor. al tuturor oamenilor muncii 
timișeni de a urma minunatul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
luptă revoluționară, de slujire, cu 
înalt devotament si eroism a intere
selor 'supreme ale națiunii noastre 
socialiste, vă adresăm, din adincul 
inimilor noastre, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. și 
dumneavoastră, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. străbuna urare ..Să 
ne trăiti ani multi și fericiți" pen
tru a ne conduce cu aceeași clarvi
ziune si înțelepciune spre noi și noi 
victorii, asigurînd mersul neabătut 
al României pe calea socialismului 
și comunismului, fericirea și bună
starea poporului român.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul Gheorghe Flucsă, directorul 
întreprinderii mecanice Timișoara, 
care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult -stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele puternicului detașament mun
citoresc al întreprinderii mecanice, 
să dau glas celor mai alese senti
mente de dragoste si neclintit devo
tament fată de dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ctitor strălucit al 
României moderne, patriot revolu
ționar, a cărui viată s-a identificat 
încă din anii tinereții cu năzuințele 
întregii națiuni, eminent strateg al 
înaintării noastre pe drumul glorios 
al socialismului si comunismului.

Exprimăm aleasa prețuire si În
treaga gratitudine mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, prestigioasă 
personalitate politică, om de știință 
de reputație internațională, pentru 
contribuția deosebită la progresul 
generai al tării, la dezvoltarea știin
ței și tehnicii românești, la aplica
rea rezultatelor cercetării în pro
ducție. '

Ne exprimăm întreaga recunoștin
ță pentru înalta cinste și onoare ce 
ne-ați fătut de a fi fost a 12-a oară 
prezent în mijlocul colectivului de 
muncă al întreprinderii mecanice și 
vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că, fată de 1965, productia-marfâ a 
întreprinderii noastre a crescut de 
11 ori, ajungînd la circa 3 miliarde 
lei; productivitatea muncii a sporit 
de aproape 5 ori. Traducînd neabă
tut în viată indicația dumneavoas
tră privind reprofilarea unității, am 
reușit ca, față de 1980, producția de 
utilai minier să crească de 11 ori. a- 
jungînd acum la peste 16 500 tone. 
Realizările obținute au fost posibile 
datorită măsurilor pe care le-am în
treprins pentru legarea mai strînsă 
a științei cu învățămintul și pro
ducția. pentru ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe tehnico-profe- 
sionale ale oamenilor muncii din în
treprinderea noastră. Avem o bună 
conlucrare cu specialiștii de la Insti
tutul de cercetare și inginerie teh
nologică. de la Institutul de sudură 
din Timișoara, precum și cu cadrele 
didactice și studenții Institutului po
litehnic „Traian Vuia" din Timișoa
ra. Sîntem hotărîți ca si in conti
nuare să extindem și să perfecțio
năm colaborarea cu aceste instituții, 
precum și cu altele din tară, con
vinși fiind că, numai pe baza pro
movării consecvente tn producție a 
progresului tehnic, a celor mai noi 
cuceriri ale științei si tehnicii româ
nești, vom putea realiza importantul 
salt calitativ impus de actualele ce
rințe ale dezvoltării economice de 
tip intensiv.

Acționînd în spiritul indicațiilor și 
orientărilor formulate de dumnea
voastră în tezele pentru plenara Co
mitetului Central al partidului, vă 
încredințăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că vom lua mă

suri optime și vom acționa cu fer
mitate pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor majore ce ne revin din 
programele prioritare destinate să 

• contribuie la dezvoltarea generală a 
patriei.

Pe baza măsurilor stabilite de 
dumneavoastră la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a indicațiilor pe care ni 
le-ați dat și cu prilejul acestei vizi
te de lucru in întreprinderea noas
tră, ne angajăm să depunem toate 
eforturile pentru ridicarea in conti
nuare a calității producției, antre- 
nind toate forțele de cercetare in ve
derea creșterii competitivității pro
duselor noastre, atît pe piața inter
nă. cît și la export. Vom acționa cu 
pasiune, devotament si spirit revo
luționar pentru a întîmpina cu noi 
și remarcabile fapte de muncă cea 
de-a 45-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului nostru comunist.

Vă dorim, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, sănătate 
și putere de muncă, ani multi și fe
riciți pentru continua înflorire și 
propășire a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

A luat apoi cuvîntul tovarășa 
Coleta de Sabata, rectorul Institu
tului politehnic „Traian Vuia" din 
Timișoara, care a spus :

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Cadrele didactice, studenții, între
gul personal muncitor din institu
tele de învățămînt superior din Ti
mișoara, asemenea tuturor slujitori
lor școlii românești, cu profundă 
emoție și justificată mîndrie pa
triotică exprimă cele mai alese 
simțăminte de adîncă stimă și 
respect, de înaltă prețuire și caldă 
recunoștință fată de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, strălucit 
patriot și revoluționar înflăcărat, 
ctitorul mărețelor realizări ale a- 
cestei epoci de aur a istoriei pa
triei. eminent gînditor al lumii con
temporane, luptător fără preget pen
tru cauza libertății și independenței 
popoarelor, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

îndeplinesc o îndatorire de 
conștiință de a exprima, în numele 
studenților și cadrelor didactice din 
centrul nostru universitar, tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului, profun
da noastră considerație pen
tru strălucita activitate politică, 
științifică și socială consacrată dez
voltării și înfloririi gîndirii științi
fice, a învătămîntului și culturii ro
mânești, ridicării României pe noi 
trepte de civilizație.

Deosebita cinste pe care ne-o fa
ceți de a participa la deschiderea 
noului an de învățămînt este încă 
una- dintre dbvezile grăitoare ale gri
jii permanente pe care o purtați șco
lii, formării și educării tinerei ge
nerații, chemată să contribuie activ 
la edificarea socialistă și comunistă 
a patriei.

în ansamblul realizărilor epocale 
obținute in anii glorioși de după 
Congresul al IX-lea, învățămintul po
litehnic din Timișoara a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent, dispunînd 
de o puternică bază tehnico-mate- 
rială, de cadre didactice cu o înal
tă competență, ceea ce asigură con
diții minunate de învățătură, mun
că și cercetare viitorilor specialiști.

Prin înfăptuirea neabătută în via
tă a concepției dumneavoastră re
voluționare de integrare, organică a 
învățămintului cu cercetarea și pro
ducția, Institutul politehnic din Ti
mișoara realizează, anual, peste 300 
de contracte de cercetare, concre
tizate in produse de înaltă tehni
citate, a căror valoare depășește în 
acest an suma de 80 milioane lei.

Aceste rezultate, analizate prin 
prisma exigențelor dumneavoastră, 
formulate și la întîlnirea de ieri cu 
membrii biroului Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R. și cu cadre
le de conducere din întreprinderi, 
nu ne satisfac pe deplin intrucît ele 
nu reflectă întregul potential știin
țific al cadrelor noastre și nu se 
ridică la nivelul puternicei baze ma
teriale de care dispunem. Există încă _ 
mari rezerve materiale și umane 
insuficient folosite pentru imple
mentarea procesului tehnico-științi- 
fic în rezolvarea operativă și efi
cientă a problemelor pe care le ri
dică realizarea planului de produc
ție a unităților economice, a pro
gramelor de modernizare și organi
zare științifică a producției și a mun
cii. Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, im
preună cu unitățile economice din 
județ, vom extinde și diversifica 
formele de integrare cu producția șl 
cercetarea științifică, făcîndu-ne un ' 
titlu de onoare și răspundere comu
nistă din aplicarea consecventă în 
viață a prețioaselor dumneavoastră 
orientări și indicații privind inte
grarea invățămîntului cu cercetarea 
și producția.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, așa cum 
ne-am angajat și cu ocazia vizitei 
efectuate azi în Institutul politeh
nic. că vom acționa cu neclintită 
hotărîre, profund devotament pen
tru perfectionarea întregii noastre 
activități de instrucție și educație re
voluționară a tinerei generații, în ve
derea înfăptuirii neabătute a hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru a asigura înaintarea fermă a 
României pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.

Să ne trăiti intru multi ani fe
riciți, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată și iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu !

în cuvîntul său. tovarășul Sorin 
Popescu, student, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Centrul uni
versitar Timișoara, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimafi tovarăși,
Cu adîncă emoție si profundă re

cunoștința vă rog să-mi permiteți, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, ca, 
în numele celor 18 000 de stu- 
denți din Centrul universitar Timi
șoara. să vă aducem. Ia această mare 
adunare populară, prilejuită de des

chiderea noului an de învățămînt, 
ceie mai inalte sentimente de res
pect și nețărmurită prețuire, dum
neavoastră. omul ales de istorie pen
tru a ridica patria pe culmile civi
lizației și progresului, ctitor genial 
al României socialiste moderne, apro
piat și drag părinte al tinerei ge
nerații. bărbatul neînfricat ce nu 
precupețește nici' un efort pentru a 
afirma voința poporului nostru de a 
trăi într-o lume a păcii și înțelege
rii între popoare.

In aceste momente solemne dăm 
glas sentimentelor noastre de aleasă 
recunoștință și admirație fată de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, proeminentă perso- ' 
nalitate științifică și politică. savant 
de largă recunoaștere internațională, 
de ale cărei permanentă grijă și în
drumare competentă se bucură tînă- 
ra generație universitară din Româ 
nia, întregul tineret studios al țări.

Vă raportăm, mult iubite si stim- 
te tovarășe secretar general. 6. 
răspunzind prețioaselor dumneavoas
tră îndemnuri de a ne perfecționa 
neîncetat pregătirea, de a ne înșiși 
noile cunoștințe ale științei modem, 
ale culturii contemporane, a creȘut, 
an de an, preocuparea studeiți- 
lor pentru învățătură și cercetfea 
științifică. Sub îndrumarea orgne- 
lor și organizațiilor de partid, an
tero prezenti. alături de întfgul 
tineret al patriei, cu elan tinerSc și 
dăruire revoluționară, la realjarea 
unor importante obiective econpiico- 
sociale. mărețe ctitorii ale tijPului 
de istorie nouă pe care îl trăim, 
timp glorios. adînc gravt în 
conștiința poporului drept .Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In lumina exigentelor forrolate de 
dumneavoastră, mult stirăte și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. in expțerea la 
ședința Comitetului Politicixecutiv 
din 29 aprilie din acest .1. recu
noaștem deschis că. dacă m fi de
pus eforturi mai susținut rezulta
tele obținute puteau fi și nai mari. 
Iată de ce sîntem hotărî ca, încă 
din primul semestru al cestui an 
universitar, să depunem oate efor
turile pentru a înlătura eajunsurile 
manifestate în activitateasoctat'i'°J' 
studențești, să acționa; nu toată 
răspunderea pentru a întrona un 
puternic climat de ornȘ si disci
plină. de participare âiva a fiecărui 
student la modernizes procesului 
instructiv-educativ, i care priori
tare să fie munca, patia țehnico- 
știintifică originală, ntribuind ast
fel la valorificarea șterioară a im
portantului potentir de entuziasm 
tineresc din centruPnivers‘tar “■
mișorean.

împreună cu tindtul din întreaga 
țară, tineretul stuas din Timișoara 
privește cu încrede viitorul lumi
nos al patriei, ipează cu devota
ment și credință -Strămutată parti
dul. exemplul d>™eavoastră lumi
nos de muncă și'iată din care ne 
facem un măre^eal. Ne angajam 
solemn să onor0 exemplar toate 
sarcinile ce neevin ca v'’tor\.s£e" cialiști, ca revUționari, 03 cetățeni 
ai României sc^Itsto.

în aceste îp® solemne pentru 
întreaga șc4a româneasca, va 
asigurăm, nit stimate tovarășe 
Nicolae Ceaiescu. mult stimata to
varășă ElenaCeaușescu, să nu precu
pețim nici m efort pentru ™fab” 
tuirea exemlară a istoricelor hota- 
riri ale Con'resului al XIII-lea și 
Conferinței Rationale ale partidului, 
să transput™ în viata orientările 
și indicații1 de excepționala valoar 
cuprinse * magistralele leze din 
aprilie.

Permite"™*. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu! mult 
stimată tvarășă Elena Ceaușescu. 
să vă adesez. în numele studenților 
din centul nostru universitar, din 
adîncul inimilor noastre, cele mai 
calde uâri de sănătate și fericire, de 
ani muți și rodnici, de nesecata 
putere de muncă pentru a ne 
condud spre noi și mărețe v'etor‘l 
spre împlinirea destinului socialist 

' Si comunist al scumpei noastre pa
trii. lepublica Socialistă Romania.

Luîid cuvîntul. tovarășul loan 
Lezei, președintele C.A.P. Gotlob, a 
spus:

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 

piuit stimată tovarășă Elena 
Cmușescu,

(mi îndeplinesc cu mare bucurie 
nisiunea de cinste de a vă exprima, 
îr numele locuitorilor ce muncesc 
ș, trăiesc in Gotlob, unul dintre cele 
nai prospere sate din județul Timiș, 
dragostea fierbinte față de dumnea
voastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, fiul devotat al 
patriei noastre, revoluționar dîrz, 
conducător clarvăzător, respectat șt 
urmat cu încredere de întreaga na
țiune.

Cu deosebită bucurie, cu alese 
sentimente de stimă, adresam un vi
brant omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, pentru contribuția remarca
bilă adusă dezvoltării țării, înfloririi 
științei, învățămintului și culturii 
românești.

Așa cum ați putut constata Ieri, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
cind, împreună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, ați fost oas
peții noștri dragi, Gotlobul cunoaște 
un adînc proces de înnoire, de dez
voltare și modernizare, care se 
răsfrînge fericit asupra vieții și 
muncii tuturor locuitorilor săi. 
Transpunînd neabătut in viată Indi
cațiile și orientările dumneavoastră 
privind organizarea teritorială pe o 
bază modernă, superioară,^ care dă 
un puternic impuls dezvoltării mul
tilaterale a vieții șocial-economice 
și culturale din țara noastră, satul 
Gotlob a devenit astăzi o localitate 
înfloritoare, cu un grad de cultură 
și civilizație apropiat de cel urban. 
Avem o modernă școală cu mai mul
te săli de clasă, laboratoare, ateliere 
școlare de producție, bibliotecă cu 
mii de volume, dispensar medical, 
un centru de cultură și creație „Cîn
tarea României". In toate acestea 
noi vedem tot atîtea dovezi ale mo
dernizării satului românesc, ale ri
dicării sale pe noi trepte de civili
zație.

La baza acestor mărețe izbînzi 
stau puternica dezvoltare economico- 
socială a localității, situarea ei pe 
coordonatele de civilizație cerute de 
noua revoluție agrară. Vă rog să-mi 
permiteți să vă raportez, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 

Nicolae Ceaușescu, că și în acest an 
am obținut recolte bogate — produc
ția medie de grîu și orz se ridică la 
8 000 kg la hectar, iar estimările fă
cute indică o producție de 22 000 kg 
porumb știuleți la hectar. Avem 
toate condițiile să încheiem campa
nia de toamnă cu rezultate foarte 
biine. Ne angajăm in fața dumnea
voastră ca noua revoluție agrară să 
devină o realitate permanentă pen
tru locuitorii comunei noastre, astfel 
incit an de an să sporim necontenit 
producțiile agricole.

Mulțumindu-vă din adincul inimi
lor pentru îndrumările ce ni le-ați 
dat la fața locului în vederea 
continuei prosperități a localității, 
vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că la temelia în
tregii noastre activități vom situa cu 
și mai multă fermitate conținutul 
profund științific al Tezelor din apri
lie, prețioasele dumneavoastră indi
cații și orientări privitoare la căile 
și modalitățile de înfăptuire a obiec
tivelor noii revoluții agrare.

Să ne trăiti întru mulți ani 1
Ințîmpinat cu puternice aplauze și 

ovații, de la tribuna marii a- 
dunări populare consacrate deschi
derii anu,ui de învățămînt 1988/ 
1989, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului a fost urmărită cu viu 
interes și deosebită atenție, fiind 
subliniată în repetate rînduri cu 
aplauze puternice și urale. S-a dat 
glas deplinei aprobări față de po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, față de aprecierile 
și orientările cuprinse în acest do
cument.

In încheierea Adunării populare a 
luat cuvintul primul-secretar al co
mitetului județean de partid, care a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

In acest moment solemn, prilejuit 
de marea cinste pe care ne-ați fă- 
cut-o de a efectua o nouă vizită de 
lucru in județul nostru și de a fi 
inaugurat la Timișoara noul an de 
învățămînt, vă adresăm, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, în numele 
organizației județene de partid, al 
tuturor locuitorilor județului, cele mai 

alese sentimente de prețuire și res
pect, caldele noastre mulțumiri pen
tru sprijinul acordat, pentru pre
țioasele indicații și orientări pe care 
le-am primit în vederea îmbunătă
țirii continue a activității noastre, 
a ridicării pe noi trepte de calitate 
și eficientă a muncii în toate dome
niile.

Exprimăm lefiăminiul solemn de a 
munci fără preget pentru a trans
pune neabătut în viață Tezele din 
aprilie, indicațiile și sarcinile date 
cu prilejul vizitei, asigurîndu-vă că 
nu vom cunoaște satisfacție mai 
mare decît aceea de a vă raporta 
că ne-am făcut pe deplin datoria, 
că ne vom situa în primele rînduri 
ale întrecerii pentru a încheia cu 
rezultate cît mai bune anul 1988, în
tregul cincinal, întîmpinind marile 
evenimente politice din 1989 — Con-- 
greșul al XIV-lea al partidului și 
cea de-a 45-a aniversare a sărbă
torii noastre naționale — cu reali-. 
zări deosebite în toate domeniile de 
activitate.

Să ne trăiți ani îndelungați, în 
deplină sănătate și putere de mun
că, dragi conducători 1 ■

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Marea adunare populară a luat 
sfîrșit într-o atmosferă vibrantă. Cei 
prezenti au aplaudat și ovaționat în
delung, au scandat cu însuflețire 
pentru partid, pentru secretarul său 
general.

La încheierea vizitei în județul 
Timiș, pe aeroportul din Timișoara 
a avut loc ceremonia plecării to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu spre Bucu
rești.

O gardă formată din ostași ai tor
telor armate, din membri ai gărzi
lor patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid a adresat căl
duroase mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru noua vizită efec
tuată. moment de cea mai mare în
semnătate in viata comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor județului Timiș.

Se aflau pe aeroport mii de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile vizitate, din alte uni
tăți economice și de învățămînt, care 
au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o puternică manifestare 
de simpatie, au aplaudat îndelung, 
au scandat numele partidului și ai 
secretarului său general.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în unități 
economice, de învătămînt și de 
cercetare din județul Timiș, întîl
nirea cu biroui comitetului județean 
de partid, cu conducerile unor între
prinderi au prilejuit o analiză cu
prinzătoare, exigentă a posibilități
lor existente, a căilor și modalită
ților concrete menite să asigure 
creșterea, în continuare, a produc
ției industriale si agricole. perfec
tionarea procesului instructiv-educa- 
tiv, ridicarea întregii activități la un 
nivel superior de calitate și efi
cientă.

Locuitorii județului au exprimat, 
în aceste momente sărbătorești, an
gajamentul fierbinte de a acționa, 
împreună cu întregul popor, strîns 
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, pentru realizarea 
integrală a prevederilor planului ne 
1988, a obiectivelor actualului cinci
nal. pentru obținerea unor rezultate 
superioare în toate domeniile, pe 
măsura puternicului potential tehnic 
și uman de care dispune județul, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale P.C.R., 
sporindu-si astfel contribuția la 
progresul general al tării, la edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea patriei 
spre comunism.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU $1 TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

realiza noile obiective ale revolu
ției agrare, de a produce soiuri 
care, practic, la grîu, să dubleze 
producțiile actuale, să depășească 
mult producția la porumb și la 
celelalte plante. Și este posibil ca 
să realizăm acest lucru ! Ca în toa
te domeniile, și în agricultură, ști
ința trebuie să-și propună mereu 
noi și noi obiective revoluționare, 
să pornească de la faptul că nu e- 
xistă imposibilul, că sînt numai lu
cruri pe care nu le cunoaștem, că 
ceea ce natura a făcut în mii de 
ani, astăzi, avînd în vedere cu
noștințele și mijloacele de care 
dispune omenirea, se pot realiza 
transformări în cîțiva ani. In do
meniul agriculturii, am de
monstrat că, în cîțiva ani. am ob
ținut recolte care, cu zece ani în 
urmă, păreau imposibile. Și este 
posibil să facem mai mult, iar 
Lovrinul, oamenii de știință și oa
menii din agricultura județului 
Timiș trebuie să se angajeze cu 
toată hotărîrea și să ocupe un loc 
de frunte în această activitate. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Am vizitat, de asemenea, coope
rativa agricolă de producție Got- 
lob, unde am constatat, cu mul
tă satisfacție, recoltele bune obți- 

■ nute, despre care a vorbit aici 
președintele cooperativei. Intr-a
devăr, trebuie remarcat că recol
tele obținute la această cooperati
vă sînt foarte bune. Dar și aici 
se pot obține — și trebuie să ac
ționăm pentru a obține — recolte 
tot mai bune. Cred că dacă ne-am 
propune — și toate unitățile a- 
gricole din Timiș trebuie să-și 
propună să realizeze aseme
nea producții cum sînt cele 
de la stațiunea de cercetare Lo- 
vrin și de la cooperativa de care 
am vorbit — atunci, îhtr-adevăr, 
județul Timiș va păși pe calea 
noii revoluții agrare și va putea 
să ocupe un loc fruntaș și in a- 
gricultură. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

La Institutul agronomic am vizi
tat o expoziție, am văzut unele din 
realizările generale pe județ, pre
cum și unele preocupări și contri
buția institutului la întreaga acti
vitate a agriculturii. Pentru rezul
tatele obținute în acest an de agri
cultura județului — care. într-a- 
devăr, a dat o producție mai mare 
decît în anii precedenți. dar nu 
la nivelul cerințelor revoluției a- 
grare — doresc să adresez cele 
mai calde felicitări tuturor oame
nilor muncii din agricultură, tu
turor cooperatorilor și mecaniza
torilor, țărănimii, și urarea de noi 
și noi realizări pentru a păși ferm 
și a înfăptui în cel mai scurt timp 
— dacă este posibil încă în anul 
viitor — obiectivele noii revoluții 
agrare ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul").

Dragi tovarăși ți prieteni,
Astăzi, în întreaga țară începe 

noul an de învățămînt 1988—1989. 
In dimineața acestei zile am vizi
tat un liceu de chimie și Institutul 
politehnic. Am constatat, cu multă 
satisfacție, buna dotare și baza 
materială existentă, rezultatele ob
ținute în legarea strînsă a învăță- 
mîntului cu practica, cu producția, 
conlucrarea strînsă între învăță
mînt și cercetare. Am văzut unele 
rezultate foarte importante obți
nute de invățămîntul superior în 
dezvoltarea și realizarea unor noi 
utilaje și noi produse cu calități 
și caracteristici superioare. De alt
fel, Timișoara este unul din puter
nicele centre de învățămînt supe
rior care numără 10 facultăți, în 

care învață aproape 18 000 de stu- 
denți. Se desfășoară — repet — o 
intensă activitate de cercetare, în 
strînsă legătură cu institutele ști
ințifice și cu producția.

De altfel, în întreaga noastră 
țară învățămîntul a cunoscut, în 
anii construcției socialiste, o dez
voltare foarte puternică. Aproape 
25 la sută din populația României 
urmează o formă de învățămînt. 
Am generalizat invățămîntul de 10 
ani, iar circa 80 la sută din tineri 
urmează treapta a doua de liceu, 
urmind ca, din 1990, să se genera
lizeze învățămîntul de 12 ani.

Invățămîntul nostru superior 
asigură pregătirea cadrelor pentru 
toate sectoarele de activitate eco- 
nomico-socială. Practic, nu există 
specialitate în care să nu asigu
răm, în învățămîntul .nostru supe
rior, pregătirea cadrelor de care 
avem nevoie.

Pe lîngă marile realizări obți
nute în dezvoltarea generală, în 
construcția socialistă, dezvoltarea 
puternică a învățămîntului con
stituie una din cele mai importan
te înfăptuiri, fără de care nu am 
fi putut să obținem puternica dez
voltare economico-socială, ridi
carea nivelului de civilizație al 
României. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este bine cunoscut — dar me
rită să subliniem și acum — fap
tul că întregul învățămînt este 
gratuit. Cheltuielile de la bugetul 
statului pentru învățămînt repre
zintă peste 16 miliarde lei, fiind 
de peste 12 ori mai mari față de 
1950. Menționez aceasta avînd în 
vedere că în multe țări, chiar în 
unele țări dezvoltate, s-au redus 
cheltuielile pentru învățămînt, în 
timp ce au sporit cheltuielile pen
tru înarmare.

In spiritul politicii partidului șl 
statului nostru privind deplina 
egalitate în drepturi pentru toți 
cetățenii, fără deosebire de na
ționalitate sau de altă natură, toți 
copiii și tinerii urmează obligato
riu învățămîntul de 10 ani. iar din 
1990 — învățămîntul obligatoriu, 
pentru întregul tineret, de 12 ani. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Singurul criteriu care dă posibili
tatea intrării în învățămîntul su
perior este cel al capacității fie
cărui tînăr de a învăța, de a-și 
însuși cele mai noi cunoștințe, din 
toate domeniile de activitate.

Este, de asemenea, bine cunos
cut că tinerii de diferite origini 
naționale pot învăța și în limba 
naționalității respective. Dar este 
de înțeles că toți tinerii trebuie să 
învețe limba română, care creează 
toate posibilitățile de a putea lu
cra în orice domenii, de a-și 
manifesta din plin forța creatoare, 
de a-și aduce contribuția, în orice 
domeniu — al științei, al culturii, 
al activității practice — la dezvol
tarea generală a patriei noastre 
socialiste. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — tinerii !“).

In același timp, avînd în ve
dere interdependenta tot mai 
strînsă între activitatea pe plan 
internațional și necesitatea parti
cipării active la schimburile de 
valori materiale și spirituale, la 
diviziunea internațională a muncii, 
în învățămîntul nostru toți tinerii 
trebuie să învețe două limbi străi
ne, ceea ce le asigură o pregătire 
multilaterală, astfel că, după ab
solvirea școlii, pot într-adevăr să 
acționeze, în orice împrejurări, 
pentru a participa activ la întrea
ga viață economică, la schimburile 
și relațiile internaționale, în toate 
sectoarele de activitate.

Iată de ce putem afirma, cu 
îndreptățită mîndrie, că avem un 
învățămînt modern, care răspunde 

cerințelor actuale ale dezvoltării 
societății omenești, cerințelor con
strucției socialiste în România ! 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— tinerii !“).

începem noul an de învățămînt 
în condiții bune din toate punc
tele de vedere. Este necesar să 
facem astfel îneît rezultatele în 
■învățămîntul de toate gradele să 
se ridice la nivelul condițiilor 
create de societatea noastră so
cialistă pentru întregul tineret.

Aș dori să adresez, de la această 
mare adunare populară, cele mai 
calde felicitări elevilor, studenți
lor și cadrelor didactice din Timi
șoara și din întreaga țară, o dată 
cu urarea de a face totul ca noul 
an de învățămînt să însemne o 
puternică mobilizare a tuturor for
țelor în ridicarea și perfecționarea 
nivelului învățămîntului, a nive
lului de pregătire tehnică, științi
fică, culturală, a gradului de pre
gătire generală a tinerei generații. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu — tine
rii !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Programele de dezvoltare econo

mico-socială, perspectivele dezvol
tării patriei noastre pînă în anii 
2000 impun, ca o necesitate obiec
tivă, perfecționarea și ridicarea, la 
un nivel tot mai înalt, a învăță
mîntului, a cercetării științifice și 
activității politico-educative.

Este necesar să facem astfel 
îneît fiecare școală, fiecare insti
tut superior să devină un puternic 
centru, o citadelă a educației și 
formării tinerei generații, a con
structorilor de mîine ai socialis
mului și comunismului, a acelora 
care trebuie să asigure ridicarea 
continuă a patriei noastre pe noi 
și noi culmi de progres și civiliza
ție, să asigure întotdeauna națiu
nii noastre, poporului român un 
loc demn în rîndul națiunilor li
bere ale lumii ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu să trăiască, 
România să-nflorească !“).

Este necesar să asigurăm o îm
pletire mult mai strînsă a învăță
mîntului cu știința, cu producția, 
pentru că numai printr-o conlu
crare strînsă între aceste sectoare 
de activitate se va asigura înfăp
tuirea neabătută a mărețelor pro
grame de dezvoltare generală a 
patriei noastre.

Aș dori să subliniez, în mod deo
sebit, necesitatea dezvoltării și mai 
puternice a activității de cercetare 
științifică în toate sectoarele — și, 
desigur, menționez și acum — în 
strînsă legătură cu procesul de în
vățămînt.

In acest sens, Timișoara are o 
serie de rezultate bune, dar dispu
ne și de forța necesară, de cadrele 
necesare pentru a se angaja mai 
hotărît în realizarea unei largi și 
intense activități de cercetare în 
diferite domenii, pentru ca oame
nii de știință și învățămînt din 
Timișoara să-și aducă o contribu
ție mai puternică la dezvoltarea 
generală a științei românești, la 
ridicarea României pe o treaptă 
nouă, de știință, de cultură, de 
bunăstare și fericire a poporului ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este de înțeles că trebuie să pu
nem permanent la baza întregii 
noastre activități, din învățămînt, 
din toate sectoarele, cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane în general. Să 
desfășurăm întreaga noastră acti
vitate pe baza concepției revolu

ționare, științifice despre lume și 
viață — materialismul dialectic și 
istoric, principiile socialismului 
științific ! Numai în asemenea 
condiții învățămîntul și știința ro
mânească vor putea să-și îndepli
nească misiunea de importanță 
hotărîtoare pe care o au în dezvol
tarea patriei noastre, vor putea să 
se afle permanent în avangarda 
dezvoltării românești, dar să ocu
pe și un loc de frunte în unele do
menii de avangardă ale dezvoltă
rii științei pe plan mondial. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite : se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Trăim o epocă de mari transfor
mări revoluționare, de noi și noi 
descoperiri științifice și tehnice, 
de lărgire continuă a orizontului 
cunoașterii umane in toate dome
niile de activitate. Iată de ce tre
buie să spunem cu toată tăria că 
viitorul poporului nostru — ca da 
altfel al oricărui popor — va fi 
determinat în mod hotărîtor de 
nivelul învățămîntului și al cerce
tării științifice. Sînt pe lume mari 
puteri, care dispun de multă forță 
militară ! Dar cea mai puternică 
forță este,aceea a științei, a cultu
rii, a învățămîntului — și un po
por cu o înaltă cultură, înarmat 
cu o înaltă știință în toate dome
niile, va deveni o putere mare pe 
Pămînt ! Trebuie ca și România, 
poporul nostru să devină, în do
meniul științei, învățămîntului, 
culturii, un popor puternic, o mare 
putere a științei și culturii 1 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Nu exagerez cu nimic spunînd 
acest lucru ! Priviți istoria dezvol
tării omenirii și veți înțelege fie
care acest lucru ! Pot să se con
struiască uzine, pot să se creeze 
tot felul de armamente, dar despre 
un popor fără o înaltă cultură, 
fără a fi înarmat cu cele mai înal
te cunoștințe ale științei, nimeni 
nu poate să spună că este o putere 
mare. Puterea, nici astăzi — și cu 
atît mai mult în viitor — nu stă 
în miliardele de dolari sau de altă 
valută, în armamentele nucleare 
sau de altă natură ! Puterea stă 
în știință, în capacitatea omului 
de a crea, de a cunoaște și de a 
modifica continuu, în folosul său, 
al progresului, întreaga dezvolta
re ! Și o asemenea activitate tre
buie să ne propunem să desfășoa
re continuu poporul nostru ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“).

Trebuie să avem permanent în 
vedere că numai un popor cu un 
înalt nivel de pregătire în toate 
domeniile, cu o înaltă cultură ști
ințifică va putea participa activ la 
schimburile de valori materiale și 
spirituale și va putea fi cu adevă
rat liber și independent ! (Aplauze 
puternice, prelungite). Numai cu 
un asemenea popor, cu o aseme
nea înaltă pregătire vom asigura 
făurirea cu succes a comunismu
lui în patria noastră, vom realiza 
visul de aur al omenirii — o 
lume fără exploatatori, a colaboră
rii egale între toți oamenii de pe 
planeta noastră ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— pace !“).

Iată de ce avem marea răspun
dere de a face totul pentru a 
asigura formarea tinerelor genera
ții, a întregului nostru popor pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii și cunoașterii 
umane. Realizînd aceasta, ne fa
cem datoria față de națiunea 
noastră, față de viitorul poporului 
nostru, față de cauza socialismului 
și comunismului, față de cauza 

păcii în lume 1 (Aplauze puterni
ce. prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Punînd la baza întregii noastre 
activități aceste obiective mărețe, 
concepția revoluționară despre 
lume și viață, trebuie să combatem 
cu ■ hotărîre manifestările retro
grade, misticismul, obscurantismul, 
șovinismul și naționalismul, tot 
ceea ce înjosește omul, ceea ce este 
în contradicție cu știința șl cul
tura. cu însăși noțiunea de om, de 
umanism.

Trebuie să educăm tineretul, În
tregul nostru popor în spiritul 
idealurilor de dreptate, de egali
tate, de prietenie și solidaritate eu 
tineretul și popoarele de pretutin
deni, în spiritul luptei comune 
pentru progres, pentru știință și 
cultură, pentru o viață liberă, 
independentă, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră 1 (Aplauze puternice, pre
lungite).

De la această tribună mă adre
sez tineretului și copiilor, elevilor 
și studenților din întreaga țară cu 
chemarea de a începe noul an de 
învățămînt cu hotărîrea fermă de 
a învăța și a învăța cît mai bine, 
de a-și însuși cele mai noi cunoș
tințe în știință, în tehnică, în cu
noașterea dezvoltării lumii, deci și 
în științele sociale și politice.

Avem nevoie, dragi prieteni, de 
o tînără generație cu spirit revo
luționar. Așa cum am spus nu o 
dată, revoluția nu s-a încheiat, ea 
se desfășoară în alte forme și se 
va desfășura continuu. Lupta între 
vechi și nou constituie însăși baza 
concepției revoluționare — de alt
fel, însăși esența dezvoltării între
gii societăți omenești — și aceasta 
va reprezenta și în viitor forma de 
manifestare a acțiunii omului pen
tru perfecționarea continuă a so
cietății, pentru știință, pentru cul
tură. Și numai cu înalte cunoștințe 
veți putea, dragi prieteni tineri, 
să contribuiți Ia dezvoltarea pa
triei, să asigurați — repet — locul 
demn al României — și trebuie să 
faceți acest lucru ! Aceasta este 
răspunderea pe care o aveți față 
de strămoșii voștri, față de părin
ții voștri, față de viitorul poporu
lui nostru ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — tinerii !“).

Mă adresez, de asemenea, tu
turor cadrelor didactice din între
gul învățămînt cu chemarea de a 
face totul pentru desfășurarea în 
cele mai bune condiții și la un 
nivel cît mai înalt a procesului de 
învățămînt. Aveți marea răspun
dere, dragi tovarăși, de a educa 
tînăra generație, viitorii construc
tori ai socialismului și comunismu
lui ! Aveți o răspundere mare 
în fața poporului, a viitorului pa
triei — și trebuie să acționați in 
așa fel îneît să vă îndepliniți în 
cele mai bune condiții această 
înaltă răspundere ! Să asigurăm 
formarea unei tinere generații, 
a unui tineret cu spirit revo
luționar, patriotic, gata să ser
vească în orice împrejurări cauza 
socialismului, a comunismului, 
poporului, bunăstarea, indepen
denta și suveranitatea sa. să fie 
ferm apărător al păcii și colabo
rării internaționale ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
— tinerii !“).

M-am referit la toate aceste 
probleme pentru că ele constituie 
o parte integrantă a programelor 
de dezvoltare a patriei noastre, a 
Tezelor din aprilie. Ele constituie
— aș putea spune — probleme
le hotărîtoare pentru întreaga dez
voltare a României. Am convin
gerea că întregul tineret, cadrele 
didactice din întreaga țară, deci și 

din Timișoara, vor trâge toate 
concluziile și vor acționa cu 
răspundere, că organele și or
ganizațiile de partid își vor în
deplini rolul lor de a fi în pri
mele rînduri pentru o înaltă cul
tură, o înaltă știință, pentru for
marea unui tineret revoluționar cu 
o înaltă conștiință patriotică, cu 
hotărîrea fermă de a servi pa
tria. partidul, cauza socialismului, 
de a servi viitorul poporului ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși și prieteni, '
Punînd în centrul întregii noas

tre activități realizarea programe
lor și a obiectivelor strategice ale 
dezvoltării României pe calea so
cialismului și comunismului, nu 
uităm nici un moment că este 
necesar să participăm activ la 
viata internațională, la soluțio
narea, într-un spirit nou. a pro
blemelor complexe internaționale, 
că, .numai și numai în condițiile 
păcii și colaborării, atît țara noas
tră. cît și alte state își vor pu
tea realiza programele lor de dez
voltare economică și socială.

Dezvoltăm larg relațiile cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială. Acționăm cu toată hotărîrea 
pentru ca, în relațiile internațio
nale, să se afirme cu putere prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc, respectării drep
tului fiecărui popor de a-și dez
volta viața și de a-și organiza so
cietatea așa cum o dorește și cum 
crede că răspunde necesităților 
sale. (Aplauze și urale prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu, România
— pacea și prietenia !“).

Tara noastră participă activ la 
lupta internațională pentru dezar
mare, și în primul rînd pentru de
zarmarea nucleară, pentru elimi
narea completă a armelor nuclea
re de pe întreaga planetă.

Ne pronunțăm ferm pentru tre
cerea la reducerea armamentelor 
convenționale, la lichidarea arme
lor chimice, la reducerea radicală 
a cheltuielilor militare.

Considerăm că trebuie să se facă 
totul pentru soluționarea conflic
telor și a problemelor litigioase 
dintre state numai și numai prin 
tratative. Aceasta răspunde atît 
intereselor popoarelor respective, 
cît și cauzei generale a colaborării 
și păcii în întreaga lume.

O atenție deosebită acordăm 
problemelor lichidării subdezvol
tării, realizării noii ordini econo
mice internaționale, care să asi
gure progresul economic și social 
al marii majorități a statelor 
lumii, care se află astăzi în situa
ția de țări în curs de dezvoltare 
și unele chiar de țări slab dez
voltate. Aceasta răspunde necesi
tății realizării unei largi colabo
rări internaționale și înfăptuirii 
unei păci bazate pe respectul re
ciproc, pe colaborarea egală între 
toate statele lumii.

Sînt multe probleme în viața in
ternațională, însă nu doresc să mă 
opresc acum asupra lor. Vă sînt 
cunoscute poziția și activitatea 
partidului și statului nostru, hotă
rîrea României de a face totul și 
în viitor pentru a contribui la o 
soluționare nouă, democratică a 
tuturor acestor probleme.

Desigur, acordăm o atenție deo
sebită problemelor din Europa, 
securității și colaborării pe con
tinent, situației din Balcani, dar 

și din alte zone, avînd în vedere 
interdependența existentă astăzi 
între diferite state și regiuni ale 
lumii. Nu se poate concepe ca, 
într-o regiune sau pe un continent 
problemele să fie soluționate, ia 
în altele să rămînă complicate — 
pentru că nu mai este posibil acest, 
lucru ! De aceea, România este 
ferm hotărîtă să participe activ La 
soluționarea într-un mod nou a 
problemelor, în spirit democratic, : 
atît în Europa cît și în întreaga 
lume. Avem ferma convingere că 
popoarele de pretutindeni, acțio- j 
nînd unite, dispun de forța nece- ; 
sară și pot să asigure oprirea 
cursului periculos al evenimente
lor, pot să impună dezarmarea, 
eliminarea armelor nucleare, rea
lizarea unei lumi fără arme, fără 
războaie, a colaborării egale între 
toate națiunile. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarma
re — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
In încheiere, aș dori să subli

niez încă o dată că avem impresii 
deosebit de bune despre felul în 
care lucrează oamenii muncii din 
Timișoara și județul Timiș, despre 
rezultatele lor. Doresc mai ales 
să subliniez impresiile, deosebi
te despre întîlnirea cu oamenii 
muncii din industrie, din agricul
tură, din învățămînt și,știință, cu 
tineretul și copiii. Manifestările cu 
care am fost întîmpinați pretutin
deni le considerăm ca o expresie 
a încrederii în justețea politicii 
partidului nostru comunist, în ma
rile realizări obținute de patria 
noastră în dezvoltarea sa econo
mică și socială, în destinul luminos 
al poporului nostru, în viitorul 
său liber, independent, de fericire 
și bunăstare ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).

Avem convingerea că oamenii 
muncii din județul Timiș, din toa
te domeniile de activitate vor ac
ționa cu fermitate, în spirit revo
luționar pentru înfăptuirea in 
cele mai bune condiții a planului 
pe acest an și pe întregul cinci
nal, că vor întîmpina a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român, fare va avea loc anul vii
tor, cu rezultate tot mai bune, în 
toate domeniile de activitate !

Aș dori ca Timișul să realizeze 
în cele mai bune condiții planul 
pe acest an și, Ia sfîrșitul anului 
viitor, să se situeze pe un loc frun
taș în industrie, iar în agricultură 
nu să .candideze, ci să obțină pro
ducții pentru a primi titlul de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare". 
(Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria !“).

Urez organizațiilor de partid din 
Timiș, tuturor oamenilor muncii 
din toate sectoarele succese tot 
mai mari în întreaga activitate, 
rezultate tot mai bune în toate do
meniile, multă sănătate și multă 
fericire ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu, 
România !", „Ceaușescu — pace!". 
Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire și unitate, toți cei pre- 
zenți în sală se ridică in picioare 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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In spiritul sarcinilor subliniate la seointa comitetului politic EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
V’

O DEMONSTRAȚIE PE CARE O DORIM ClT MAI DES PREZENTATĂ Prin puternica mobilizare a forțelor de la sate și organizarea temeinică a activității
Planul la producția de cărbune

a fost depășit
In recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia măsuri hotărîte in ve
derea înfăptuirii programului special privind realizarea producției de 
cărbune, și îndeosebi de cărbune cocsificabil. Cum se acționează pen
tru îndeplinirea acestei sarcini — iată tema articolului de azi, de la 
întreprinderea minieră Comănești — Bacău.

în bazinul minier al Văii Trotu
șului. Întrecerea socialistă are un 
obiectiv precis și mobilizator : căr
bune mai mult, de calitate supe
rioară. Iar rezultatele sînt dintre 
cele mai bune. La Asâu, Leorda, Ver
mești. Lapoș și în celelalte sectoare 
de exploatare sint extrase zilnic zeci 
și sute de tone de cărbune brun de 
bună calitate. Practic, în perioada 
care a trecut de la începutul anului, 
planul de producție a fost realizat 
ritmic și integral, chiar cu depă
șiri substanțiale, expediindu-se ter
mocentralelor o cantitate de cărbu
ne cu aproape 15 la sută mai mare 
decit în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Sînt rezultate care 
vorbesc de la sine despre eforturile 
perseverente ale minerilor de aici 
pentru organizarea superioară a 
muncii și valorificarea cu randa
ment sporit a potențialului tehnic și 
uman de care dispune întreprinderea 
din Comănești. Citeva fapte concre
te vin să confirme acest 
manent pentru sporirea 
de cărbune.

Lapoș-Sud este cel mai 
tor de producție din întreprindere. 
La începutul acestui an a fost pus 
în funcțiune primul abataj. în lun
gime de 50 de metri. Firește, greu
tăți au fost destule, ca la orice în
ceput. Dar, conștienti de marile răs
punderi ce le revin pentru asigura
rea bazei energetice a tării, încreză
tori în forțele proprii, minerii din 
brigăzile conduse de Ion Bucur. 
mion Boatcă. Ion Ardeleanu 
tărît ca fiecare abataj nou 
predat producției înainte de 
nul stabilit. Și s-au ținut de 
Printr-o mai bună 
muncii, prin menținerea în bună sta
re de ‘ 
lor și 
luării 
reușit 
jele 6 703 și 6704. în lungime de 120 
metri, cu aproape o lună de zile mai 
devreme față de prevederile planu
lui. Ce a însemnat, aceasta pentru 
producție ? O cantitate de peste 600 
tone de cărbune brun scoasă la lu
mina zilei și expediată termocentra
lelor în avans. Acum, aceleași for
mații de lucru pregătesc punerea în 
funcțiune, înainte de termen, a unui' 
nou abataj de mare productivitate, 
fapt ce va face ca producția de căr
bune să fie de 2.5 ori mai mare față 
de cea obținută în prima parte a a- 
nului. Și tot la Lapoș-Sud a avut

loc, în această perioadă, o premieră 
tehnică importantă : introducerea 
pentru prima dată în Valea Trotușu
lui, la lucrările de înaintare, a com
binei F.6-HK, ceea ce a determinat 
creșterea productivității muncii cu 
circa 200 la sută. Minerii din for-

La întreprinderea minieră 
Comănești

efort per- 
productiei

tînăr sec-

Si- 
ho- 
fie

au 
să 
terme- 
cuvînt. 

organizare a
funcționare a tuturor mașini- 
utilajelor. prin extinderea pre- 

schimbului din mers, ei au 
să pună in funcțiune abata-

RECOLTAREA CULTURILOR DE TOAMNA

mația condusă de ing. Viorel Mălăut 
folosesc acum noua 
crările de deschidere a 
zerve de cărbune de pe 
ricel".

De altfel, în cadrul 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției, in toate sectoa
rele de exploatare se acordă o aten
ție deosebită folosirii raționale a 
forței de muncă, creșterii indicelui 
de utilizare a timpului de lucru, in
troducerii unor noi mașini si utilaje 
care să ducă la sporirea productivi
tății muncii pe post și a producției 
de cărbune. La Leorda. de exemplu, 
sector fruntaș in întrecerea socialis
tă pe întreprindere, care a realizat 
peste plan aproape 5 000 tone căr
bune brun cu o putere calorifică su
perioară, formațiile conduse 
gadierii Nicolae Munteanu. 
ghe Sandu și Mihai Drilea 
cheiat mult mai devreme 
prevederile graficelor lucrările de 
betonare a puțului 1-350, in vederea

combină la lu- 
unor noi re- 
stratul „Chi-

acțiunii de

de bri- 
Gheor- 
au în- 

fată de

sistematizării transportului subteran, 
iar în zilele următoare vor pune in 
funcțiune un abataj experimental, 
de unde se va extrage un cărbune 
cu o putere calorifică superioară. 
Ion Cristolovean, inginer-șef al în
treprinderii, ne-a vorbit și despre 
alte lucrări de mecanizare si moder
nizare care se înfăptuiesc in Valea 
Trotușului în scopul creșterii pro
ductivității muncii și sporirii pro
ducției de cărbune. La Vermești, de 
pildă, va fi pus în funcțiune un fu
nicular cu autoservire pentru halda- 
rea sterilului, iar în sectoarele Lu
mina și Rafira vor fi date in ex
ploatare instalațiile „Telemin". In 
același timp, in sectorul Lapoș-Sud 
se execută ultimele lucrări pentru 
străpungerea galeriei 1-452, lucrare 
care va permite mecanizarea tran
sportului cărbunelui din cuveta La- 
poș, prin galeria magistrală, la silo
zul central de la Lăloaia.

Totodată, minerii acționează cu 
hotărîre pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității cărbunelui. In acest 
sens au fost introduse noi tehnologii 
de exploatare, s-au extins tăierea 
selectivă a cărbunelui, depozitarea 
sterilului in abataje etc. Ca urmare, 
aproape întreaga cantitate de căr
bune expediată termocentralelor în 
ultima vreme a fost de calitate su
perioară. întreprinderea primind ca 
bonificații însemnate sume de bani. 
Faptul că producția zilnică de căr
bune a crescut simțitor în ultima 
vreme aproape în toate sectoarele 
de exploatare denotă că minerii din 
bazinul Văii Trotușului sint hotă- 
riți să-și onoreze angajamentul asu
mat de a extrage în acest an o can
titate de cărbune mai mare cu 15 000 
tone față de cea realizată in anul 
trecut.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

SÂRMĂȘAG : Cărbune peste plan in condițiile reducerii 
cheltuielilor de producție

Acționind energic 
pentru creșterea vite
zelor de înaintare 
subteran, 
mentului pe post, co
lectivul 
ai _____
întreprinderea minie
ră Sălaj-Sărmășag se 
prezintă la această 
oră cu un bilanț rod
nic : a extras peste 
prevederi 7 215 
cărbune. De

a
in

randa-

înseamnă declan-Recoltarea culturilor de toamnă a început, ceea ce 
șarea celei mai complexe și, fără îndoială, celei mai dificile dintre cam
paniile agricole ale anului. Suprafețele însemnate ocupate cu culturi de 
toamnă, cît, mai ales, volumul foarte mare de produse ce trebuie 
strînse, transportate și depozitat^ în cele mai bune condiții impun ca 
la aceste activități să fie mobilizată și concentrată majoritatea forțelor 
umane și mecanice de care dispun unitățile agricole. Este cît se poate 
de evident că de capacitatea organelor și organizațiilor de partid de la 
sate și a organelor de conducere colectivă din unități de a asigura or
ganizarea exemplară a întregii activități, mobilizarea puternică a tutu
ror tortelor disponibile și executarea lucrărilor intr-un climat de ordine 
și disciplină perfecte, de maximă exigentă și răspundere, depind in mod 
hotărîior realizarea întregului volum de lucrări in perioadele de timp 
prevăzute și evitarea oricăror pierderi de producție.

Aceste cerințe, ce se detașează cu pregnanță din cuvîntarea secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la Con
sfătuirea pe probleme de agricultură, și subliniate din nou la recenta 
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., trebuie să se si
tueze permanent în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de 
partid, ale organelor agricole județene, ale consiliilor populare, ale unităților 
agricole de stat si cooperatiste, cărora le revine întreaga răspundere pen
tru felul in care se realizează evaluarea producției, stringerea, depozitarea 
și evidența strictă a întregii recolte. _ _

Obiectivul prioritar pentru fiecare unitate agricolă trebuie sa-1 con
stituie strîngerea și înmagazinarea producției in perioadele de timpproducției in perioadele de timp

de 
muncii

oameni 
de la

tone 
notat

că acest spor de pro
ducție a fost reali
zat în condițiile re
ducerii* substanțiale a 
consumului de mate
riale folosite in subțe- 

■ ran. Cheltuielile pla
nificate totale Ia 1 000 
lei producție-marfă au 
fost reduse cu 25,3 lei, 
iar cele materiale cu 
48 lei, obținîndu-se un 
beneficiu suplimentar 
de 7 milioane lei. Pu-

terea calorifică a căr
bunelui extras a cres
cut cu 84 Kcal pe kg 
față de sarcinile pla
nificate. Toate sectoa
rele miniere și-au rea
lizat și depășit sarci
nile planificate la ex
tracția de cărbune, în 
frunte situîndu-se în 
continuare sectorul 
minier Ip. (Eugen Te- 
glaș).

1

pentru evitarea oricăror pierderi!
stabilite pentru fiecare cultură, din momentul începerii lucrărilor — în 
30—35 de zile la porumb, 40—45 de zile la sfecla de zahăr și în citeva zile 
la soia. La floarca-soarelui, unde recoltarea a inceput mai de mult, strin
gerea producției trebuie să se incheie neintirziat in toate unitățile agri
cole din toate județele. Pentru aceasta este imperios necesar ca pretu
tindeni să fie concentrate la recoltat toate forțele umane și mijloacele 
mecanice necesare pentru realizarea și depășirea vitezelor zilnice stabilite. 
De cea mai mare importanță în acest sens este și asigurarea unei corelări 
perfecte între capacitatea de recoltare și cea a mijloacelor repartizate la 
transportul producției.

Urmărind îndeaproape încheierea recoltării florii-soarelui de pe ulti
mele suprafețe, intensificarea in aceste zile a recoltării porumbului, 
care a ajuns la maturitate practic în toate zonele țării, și trecerea la re
coltarea sfeclei de zahăr în conformitate cu graficele stabilite, organele 
de partid și cele agricole, consiliile populare și, cu deosebire, conduce
rile unităților agricole au datoria de a acționa pentru livrarea Ia ba
zele de recepție, in același ritm cu recoltarea, a tuturor cantităților de 
produse prevăzute pentru constituirea fondului central al statului, con
comitent cu formarea fondului de autoaprovizionare in fiecare județ și 
localitate.

Publicăm în continuare citeva din concluziile investigațiilor întreprin
se de corespondenții „Scînteii" in unități agricole din județele Ialomița, 
Călărași și Mehedinți, privind modul 
recoltării porumbului.

de organizare șl de desfășurare a

că
ce

Un obiectiv prioritar — 
realizarea și depășirea vi
tezelor de lucru stabilite. ln 
județul Ialomița se apreciază 
recoltarea porumbului, lucrare
se desfășoară din plin, se va realiza 
în acest an în cea mai scurtă peri
oadă de timp, față de anii anteriori. 
Pledează pentru această apreciere 
rezultatele înregistrate pînă acum. 
Pînă în seara zilei de 14 septembrie, 
porumbul a fost cules de pe aproa
pe 20 la sută din suprafață. In uni
tățile unde munca a fost bine orga
nizată, unde vitezele zilnice se în
deplinesc și chiar se depășesc, me
dia este superioară celei realizate 
pe județ. Exemplu în acest sens il 
oferă unitățile din consiliile agroin
dustriale Bordușani, Movila. Țăndă- 
rei, Andrășești, Balaciu și Cocora, 
unde porumbul a fost recoltat de pe 
30—35 la sută din suprafețele culti
vate. Iată și explicația acestor re
zultate superioare.

întreprinderea agricolă de stat 
Ograda, cu cele 3183 hectare culti
vate, se numără printre cei mai 
mari producători de porumb din ju
dețul Ialomița. Aici, producția eva
luată depășește 20 tone de știuleți 
la hectar. Pînă în seara zilei de 
14 septembrie, la această unitate po
rumbul a fost recoltat de pe 38 la 
sută din suprafață și sint create 
toate condițiile ca pînă la 10 octom
brie lucrarea să se încheie. La fer
ma nr. 1, producția realizată este de 
peste- 25 tone știuleți la hectar, pro-

In investiții
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Multe explicații 
ale restanțelor

și citeva măsuri mult așteptate
Se poate construi mai repede și mal bine. Este un adevăr pe care 

îl susțin cu argumentul faptelor, pe numeroase șantiere, constructorii 
și montorii. Este firesc, este absolut necesar ca, în permanență, eforturile 
lor să vizeze acest obiectiv. Deoarece atingerea lui înseamnă economie 
de mijloace materiale și financiare, de timp, cu efecte dintre cele mai 
pozitive asupra economiei naționale, a activității de investiții in ultimă 
instanță.

Există însă, din păcate, destule situații aflate la polul opus. Șantiere 
pe care se muncește încet, iar lucrările devin din această cauză costisi
toare. Tocmai asupra unui asemenea șantier ne vom opri in rindurile 
de față.

Este Centrala termoelectrică din 
Slatina un obiectiv uitat ? întreba
rea nu conține nici cea mai mică 
nuanță retorică. Ea ne-a fost sugera
tă de situația de-a dreptul anormală 
în care se află șantierul centralei, 
acum, în pragul termenului 
punere în funcțiune a 
lui său grup energetic 
MW. Practic, nu există nici 
ranță, oricît de palidă, ca 
cum a fost stabilit, adică la

de 
primu- 
de 50 
o spe- 
— așa 

sfîrșitul 
lunii septembrie — această capaci
tate să poată fi racordată la siste
mul energetic național. Dacă nu a- 
cum, în septembrie, atunci cînd va 
fi terminat totuși primul grup ? Iată 
o întrebare la care, oricit ne-am 
străduit, n-am putut afla vreun răs
puns. Răminerile în urmă acumulate 
p« șantier sînt atit de numeroase 
îneît specialiștii angajați în realiza
rea investiției din Slatina s-au ferit 
să se mai hazardeze în pronosticuri.

Dar nu atit mărimea restanțelor 
a generat această stare de incerti
tudine și de inerție, cit mai ales per
sistența lor. Consecință nedorită, dar 
firească a unor dificultăți și de am
ploare, și de durată. Și, 'în special, 
a lipsei de realism în a le evalua 
adevăratele cauze și de a Ie 
cele mai potrivite remedii.

Cu ce bilanț se prezintă cei 
răspund de realizarea centralei 
moelectrice cu numai trei săptămini 
înainte de scadența ei oficială? Din 
graficele de lucrări rezultă că multa 
dintre ele sînt întîrziate cu 18 și 
chiar 20 de lunî față de termenele 
fixate. Și nu e vorba nicidecum de 
lucrări mărunte. Dimpotrivă, este 
vorba de gospodăria de cărbune, sala 
turboagregatelor. statia de pompe 
Bagger, turnurile de răcire, depozi
tul de zgură și cenușă, stația de pre- 
tratare a apei — care nu pot lipsi 
din structura unei centrale termoe
lectrice. Ele sînt fie construcții care 
adăpostesc o parte importantă din 
procesul tehnologic, fie construcții 
care asigură desfășurarea lui nor
mală. „Dacă totul ar decurge per
fect de acum încolo, abia peste 18 
luni putem vorbi despre pulsarea 
primilor kilowați-oră în sistemul e- 
nergetic național", conchidea, nu 
fără amărăciune. inginerul Florea 
Drăguț, director adjunct al între
prinderii de electrocentrale Slatina. 
Ca să ne dăm seama de proporțiile 
acestei intirzieri și, mai ales, ale pier
derilor provocate de ea, este sufi
cient să menționăm că o singură 
turbină de 50 MW putere este plani
ficată să producă anual 
kWh energie electrică, 
sînt de prisos.

Dar, chiar dacă ar fi 
date „la cheie" toate

termocentralei, aceasta tot n-ar pu
tea funcționa. N-ar funcționa pen
tru că 
de _ _ .
cheie. Cazanul de 420, tone abur pe 
oră este și în prezent descompletat ; 
nici turbina de 50 MW n-a fost li
vrată integral, așa cum n-au sosit o 
serie întreagă de părți componente 
ale instalației de prevalare a gaze
lor, ale canalelor de aer și ale altor 
echipamente.

lipsesc utilaje sau părți 
agregate, cu rol tehnologic

parte din timpul irosit pe acest șan
tier ? Desigur, dar cu condiția amin
tită Ia începutul analizei noastre. Ca 
situația în care se află centrala ter
moelectrică să fie analizată cu rea
lism și exigență, iar soluțiile adop
tate să vizeze fără ocol fondul pro
blemelor. Este vorba, mai întîi, de 
organizarea rațională a activității de 
pe acest șantier. Iar primul pas in 
această direcție îl constituie asigura
rea unei coordonări unitare a celor 
trei antreprize ale Trustului de con
strucții industriale din Craiova, pre
zente aici, fiecare cu problemele și 
programul ei de activitate. Se pare 
că ar fi existat o persoană anume 
avînd o asemenea sarcină, însă, după 
părerile exprimate de unii muncitori 
și specialiști în timpul documentării 
noastre, ea nu se ocupa decît cu 
„mișcarea" hirtiilor. în consecință, 
s-ar fi renunțat la aportul ei, de alt
fel inexistent. După alte păreri, co-

La Centrala termoelectrică din Slatina

găsi
care 
ter-

300 milioane 
Comentariile

gata și pre- 
construcțiilî

Noianul problemelor cu care este 
confruntată această investiție pare, 
la prima impresie, derutant. Și chiar 
«șa și este pentru cei care răspund 
de soarta ei. Centrala termoelectrică 
din Slatina este fără echivoc un 
antimodel, un exemplu de modul 
în care nu trebuie acționat. Iși da
torează această nedorită postură, in 
primul rind, slabei pregătiri a in
vestiției, proiectată „din mers", cu 
toate avatarurile acestui stil așa-zis 
operativ de lucru, dar care ignoră o 
regulă elementară pentru activitatea 
de investiții : aceea de a asigura un 
decalaj optim de timp între faza de 
proiectare și cea de execuție, acor- 
dind primeia răgazul să-și funda
menteze cu exactitate soluțiile, iar 
celei de-a doua — să-și organizeze 
cu minuțioasă grijă activitatea. Nu 
s-a tinut seama de această regulă 
și, în consecință, și acum proiectan
tul — Institutul de studii și proiec
tări energetice din București — 
consumă o mare parte din timp 
nepotrivirile din documentații.

Nu numai „startul" fără suflu 
lucrărilor este însă răspunzător _ 
situația creată. în loc să determine 
ulterior preocupări pe măsură, pro
blemele nerezolvate ale acestei in
vestiții s-au „pierdut" printre alte 
priorități apărute intre timp. Dova
dă că. lungi perioade, constructorii 
și-au retras o bună parte din forțe, 
dirijîndu-le spre alte șantiere din 
județ sau din afara lui. Antreprizele 
s-au schimbat între ele, „cadril" in 
care unele au început diverse lu
crări. iar altele sînt puse în situația 
de a le termina. Cu toate inconve
nientele ce decurg dintr-o asemenea 
strategie fără orizont. între care — 
printre altele 
mai spiritul 
îndeplinirea 
încredințate.

iși 
cu

al 
de

; — are de pierdut toc- 
de răspundere fată de 
riguroasă a sarcinilor

Ar putea fi recuperată măcar o

ordonatorul in discuție activează în 
continuare, dar se află momentan 
in... concediu. Incertitudinile interlo
cutorilor noștri sint, credem, sufi
ciente pentru a ne da seama de ca
litatea muncii de organizare și coor
donare depuse pe acest șantier.

A aștepta totul de la un singur 
om. indiferent de atribuțiile și auto
ritatea cu care ar fi delegat, consti
tuie însă o eroare atîta vreme cit 
nu este sprijinit în eforturile sale 
de șefii de brigăzi, maiștrii și șefii 
de echipă. Or, starea de disciplină 
în muncă demonstrează că aceștia 
excelează prin... dezinteres și absen
tă. Iar exemplul lor negativ pare 
să fie molipsitor. Programul zilnic 
de lucru începe mai tirziu și se ter
mină mai devreme. în schimb, cu 
pauza de prinz lucrurile stau exact 
invers, așa că de regulă se pierd 
efectiv mai bine de două-trei bre 
din același program. Cit despre ran
damentul obținut în timpul în care 
toată lumea muncește, e îndeajuns 
să spunem că unii lucrători s-au 
„specializat*1 in a-i privi de la distan
ță pe tovarășii lor de echipă.

Am stăruit asupra acestor ches
tiuni, deloc periferice, deoarece nici 
acum, în ceasul al 12-lea, pentru 
unii dintre specialiștii de pe acest 
șantier nu este prea clar ce trebuie 
făcut. Directorul antreprizei Slatina, 
inginerul Ion Bădosu, ne spunea că 
are de gind ca in zilele următoare 
să suplimenteze considerabil efecti
vele de muncitori.

— De unde le luați ? — l-am în
trebat noi.

— De pe șantierele întreprinderii 
de rulmenți și de țevi din Slatina, a 
venit sec răspunsul.

Adică de pe două șantiere aflate, 
la rîndul lor, într-o situație dificilă. 
O „soluție" care, dacă ar fi pusă in 
aplicare, nu ar face decît să îngreu
neze și situația de pe aceste din 
urmă șantiere, la rindul lor nu mai

puțin importante. Din păcate, aceas
tă metodă pompieristică de lucru nu 
constituie o excepție, în pofida re
zultatelor ei recunoscute ca medio
cre. în schimb, organizarea mai 
bună a lucrărilor, promovarea unor 
tehnologii moderne de execuție, fo
losirea avantajelor mecanizării in 
construcții sint, în mod inexplicabil, 
lăsate la periferia preocupărilor. Și. 
sub aspect organizatoric și tehnolo
gic, lipsa de răspundere cu care aU 
fost și sînt tratate problemele și 
exigentele acestei investiții este evi
dentă.

Răspundere scăzută, care și-a lăsat 
amprenta și asupra livrării utilaje-, 
lor tehnologice, din care încă mai 
lipsesc sute de tone de mașini și 
echipamente. întreprinderile de ma
șini grele și „Vulcan" din București, 
de utilaj tehnologic din Bistrița și 
Combinatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca au mari datorii neonorate 
față de șantierul din Slatina. Fie că 
sint restanțiere, în unele cazuri, de 
peste doi ani, fie că, atunci cind li
vrează cite ceva, o fac incomplet, 
foarte repede montorii au neplăcuta 
surpriză să constate că nu pot trece, 
din această cauză, la montajul ma
siv al utilajelor. Nu întimplător, 
stocul de utilaje fără posibilități de 
montaj s-a tot „îngroșat" de-a lun
gul timpului, ajungînd în momentul 
de față la circa o mie de tone. De
mersurile insistente ale beneficiaru
lui pe lingă furnizorii săi se lovesc 
insă de promisiuni repede uitate sau 
de reprogramări de termene 
aceștia apelează sistematic.

Paradoxal, pentru cazan, turbină 
și furniturile aferente există 
nizor general — Centrala industrială 
de utilaj energetic București. Este 
însă furnizor general numai pe hîr- 
tie, pentru că în realitate contribuția 
sa la introducerea ordinii in livrări 
se dovedește a fi cu totul nesemni
ficativă.

Să recapitulăm : Ia Centrala ter
moelectrică din Slatina ar urma ca, 
in mai puțin de o lună, să intre in 
funcțiune primul grup energetic. In 
ce situație se află acesta, am arătat. 
Ceea ce nu am arătat este faptul că 
de respectarea termenului de finali
zare al centralei depinde racordarea 
la circuitul producției a unor capa
cități importante 
de țevi și de i 
municipiu. Fără 
energia termică 
avute in vedere 
unor blocuri de 
industriale. Așadar, lanțul consecin
țelor 
lung, 
trala 
răm, 
tele legate de redresarea activității 
de pe șantier să-și găsească fără in- 
tirziere locul cuvenit. Iar. dintre ele, 
nu poate fi nicicum, trecut cu vede
rea stilul de muncă practicat, carac
terizat prin exigență scăzută și lipsă 
de răspundere, prin minimalizarea 
greutăților și păsuirea lor indife
rentă.

ductie care atestă calitatea bună a 
lucrărilor efectuate — arături, pre
gătirea patului germinativ, semănat, 
întreținere și mai ales irigat. La a- 
ceastă fermă, prin buna organizare 
a recoltării, prin funcționarea^ tutu
ror combinelor din zori și pînă cind 
se lasă întunericul, viteza zilnică 
este depășită și, ceea ce este foarte 
important, întreaga recoltă este 
transportată operativ la locurile de 
depozitare. Directorul întreprinderii, 
inginerul Petre Dumitrescu, subli
nia: „Dacă in anii trecuti recoltarea, 
transportul și eliberarea suprafețe
lor țineau aproape trei luni, in acest 
an, așa cum sîntem organizați. în
treaga gamă de lucrări se va efectua 
în cel mult 40 de zile. Zilnic recol
tăm aproape 3 la sută din suprafață. 
Avem combineri care într-un schimb 
prelungit, de 13—14 ore, string pro
ducția de pe 3,5—4 hectare, mate
rializată în 80—90 tone de știuleți. 
Aceasta presupune o organizare 
perfectă a întregii activități".

O bună organizare la recoltarea 
porumbului există și la I.A.S. An- 
drășești, unitate unde producția a 
rost strinsă de pe 35 la sută din su
prafața cultivată.

Din păcate, nu peste tot rezulta
tele sint la nivelul cerințelor. Sub 
media pe județ se situează coopera
tivele agricole din consiliile agroin
dustriale Fetești, Grivița și Gura Ia- 
lomiței. In unitățile și consiliile uni
ce unde s-au constatat deficiente, 
unde programele zilnice nu se înde
plinesc, comandamentul județean 
pentru agricultură a efectuat analize 
la fața locului, luind măsurile ce se 
impun pentru recuperarea râmineri- 
lor în Urmă.

Generalizarea experien
ței unităților fruntașe — fac
tor important pentru creș
terea ritmului la cules. Din 
cele aproape 90 000 hectare culti
vate cu porumb în județul Că
lărași, în numai 3 zile bune de lucru 
au fost recoltate peste 7 000 hectare, 
majoritatea unităților agricole înca- 
drîndu-se in ritmul zilnic prevăzut 
în programele de măsuri ale campa
niei de toamnă. Cu toate aceste re
zultate. de la bun început trebuie 
spus că. din analizele întreprinse 
zilnic de comandamentul județean 
al agriculturii, rezultă că sint incă 
multe unități agricole de stat și coo
peratiste care nu folosesc cu maxi
mă eficiență utilajele din dotare, 
dar și că în unele unități nu sînt an
trenați toți cooperatorii și ceilalți 
locuitori ai satelor la recoltarea po
rumbului. Menționăm, ca un lucru 
bun, constituirea de colective com
plexe formate din activiști de partid 
și specialiști ai organelor agricole 
județene, pe lingă fiecare unitate 
agricolă, care, în activitatea lor de 
îndrumare și control, pun pe primul 
plan ajutorul direct și prompt in re
zolvarea problemelor ce 
pentru sporirea ritmului 
O atenție prioritară este 
unităților agricole din consiliile uni-

ce cu rezultate sub media pe județ, 
cum sînt cele din Borcea. Fundeni, 
Roșeti și Budești. unități care, deși 
dispun de condițiile necesare, nu 
reușesc incă să se încadreze în pre
vederile propriilor lor programe de 
măsuri, tocmai datorită deficiențelor 
în organizarea muncii.

Experiența unităților fruntașe, în
tre care menționăm pe cele din con
siliile agroindustriale Fundulea, 
Ciocănești, Frăsinet, Perișoru și 
Cuza Vodă, demonstrează că, fără a 
neglija cîtuși de puțin strîngerea 
celorlalte culturi, se poate depăși și 
viteza planificată la recoltarea po
rumbului, aceste unități realizînd 
între 4 și 8 procente zilnic mai mult 
decît marea majoritate a unităților. 
Un asemenea exemplu îl oferă coo
perativa agricolă din comuna Dor 
Mărunt, unitate care a cultivat în 
acest an 1 100 hectare cu porumb. 
„Ne-am organizat să culegem po
rumbul numai manual — ne explică 
Constantin Popa, președintele coope
rativei. Zilnic, toti cei 830 de coope
ratori care s-au angajat să lucreze 
porumbul în acord global tși reali
zează și depășesc norma de muncă. 
Am stabilit ca în 27 de zile să ter
minăm complet toate lucrările 
strîngerea și depozitarea producției 
și eliberarea terenului. Deși recolta 
este bună, de peste 20 tone știuleți 
la hectar, ceea ce înseamnă un volum 
sporit de muncă, sigur vom respecta 
programul stabilit".

Toate forțele de la sate 
să participe acum la munca 
cimpului ! Cum este orsanizata 
recoltarea 7 Se realizează volumul 
de lucrări stabilit pe fiecare unitate? 
Investigațiile întreprinse pe parcursul 
unei zile, in unitățile de pe raza 
consiliului agroindustrial Recea, din 
județul Mehedinți, ne-au prilejuit un 
răspuns concret la aceste întrebări. 
Porumbul ocupă aici 2 680 hectare. 
Prioritate se acordă strîngerii pro
ducțiilor de pe solele ce urmează a 
îi ocupate cu grîu.

La cooperativa agricolă din Pun- 
ghina, la ora 7. activitatea era în 
plină desfășurare. Cei 300 de coope
ratori acționau pe un front larg, in 
formații care aveau in frunte pe 
șefii de fermă.

Cooperativa agricolă din Oprișor 
are in cultură 700 hectare cu po
rumb. Ciți cooperatori se află la re
coltat ? Exact 800. din care 120 la

eliberatul terenului și transportul 
cocenilor. La transportul producției 
se folosesc 50 atelaje și 4 autocami
oane. Un lucru demn de consemnat 
este acela că 
pun direct in 
port.

Cooperatorii ___
ca zilnic să stringă producția de pe 
o suprafață cu 20 hectare mai mare 
fată de cea stabilită inițial.

Seara, împreună 
consiliului unic, 
Uncheșiu, facem bilanțul zilei de 
muncă. în cimp, numai la recoltatul 
porumbului, în cele cinci unități, 
s-au aflat sute și sute de cooperatori 
și alti oameni ai muncii din comune. 
S-a strîns producția de pe 176 hec
tare, care s-au adăugat la cele 700 
de pe care s-a cules recolta in zilele 
precedente. Cele 146 de atelaje și 24 
de mijloace auto au efectuat 708 
transporturi, fiind depozitată întreaga 
producție recoltată. In bazele fura
jere au mai fost aduse 186 tone co
ceni.

Un semnal ce trebuie 
grabnic recepționat I Cam' 
pania recoltării porumbului în 
județul Călărași este abia la inceput. 
Și totuși, încă din start, au apărut 
unele deficiențe care nu mai țin de 
competența unităților agricole. Este 
vorba de slaba calitate a curelelor 
de transmisie de la combine. La cele 
aproape 600 combine destinate re
coltării porumbului s-au rupt deja 
un număr mare de curele de dife
rite dimensiuni, și 
numai citeva zile 
clanșarea recoltării, 
în vedere că schimbarea 
gure curele durează și 
ceea ce echivalează cu timpul nece
sar recoltării unui hectar de porumb, 
este clar cît de mult este diminuat 
ritmul culesului porumbului datori
tă acestor neajunsuri. Intrucit situa
ții asemănătoare ne-au fost semna
late de corespondenții noștri și din 
celelalte județe investigate. consi
derăm că este de datoria factorilor 
de resort atît din unitățile indus
triale producătoare, cît și din Minis
terul Agriculturii să analizeze a- 
ceastă stare de lucruri necorespun
zătoare și să ia măsurile ce se im
pun in vederea îmbunătățirii cali
tății curelelor de transmisie de la 
combine, în interesul realizării vi
tezelor de lucru stabilite.

știuletii recoltați se 
mijloacele de trans-

din Vinători reușesc

cu președintele 
inginerul Mircea

aceasta 
de la 

Dacă se 
unei 

două

in 
de- 
are 
sin- 
ore.

la care

un fur

se ivesc 
recoltării, 
acordată

VRANCEA: Cu

la întreprinderile 
rulmenți din același 

i să mai vorbim de 
și apa industrială 

> pentru alimentarea 
locuințe și unități

negative este cu mult mai 
afectind nu numai termocen- 
propriu-zisă. Motiv, conside- 

extrem de important ca aspec-

Cristian ANTONESCU 
Mihai GRIGOROȘCUȚA
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Investigațiile întreprinse în cele trei județe evidențiază ca o concluzie 
majoră că ritmul recoltării porumbului, ca și a celorlalte culturi de toamnă 
poate și trebuie să fie mult intensificat. Aceasta reprezintă de fapt, in 
etapa imediat următoare, o cerință prioritară pentru toate unitățile 
agricole, pentru toate județele. Așa cum s-a dovedit, hotăritoare sint în 
acest sens mobilizarea puternică la cules a întregii forțe de muncă de la 
sate, utilizarea cu randament maxim a mijloacelor mecanice, organizarea 
temeinică a întregii activități, generalizarea experienței unităților frun
tașe și, mai presus de toate acestea, întărirea ordinii și disciplinei, a 
exigenței și răspunderii în muncă, îndrumarea și controlul permanent, în 
cîmp, al întregii activități, domenii în care organele și organizațiile de 
partid, conducerile unităților agricole, celelalte cadre cu munci de răs
pundere repartizate în campanie sînt chemate să desfășoare o intensă 
muncă politică și organizatorică.muncă politică și

gîndul

's.

Reporterii și corespondenții „Scinteii"

la noua recoltă
In unitățile agricole din județul Vrancea se muncește 

intens la stringerea recoltei si la insămintări. Din 
datele furnizate de direcția agricolă rezultă că la 14 
septembrie oamenii muncii din agricultura județului 
au încheiat semănatul plantelor furajere pe întreaga 
suprafață. De asemenea, se desfășoară din plin semă
natul orzului. Pînă la data menționată, porumbul a 
fost cules de pe 2 438 hectare din cele 24 476 hectare 
cultivate in unitățile agricole. Această lucrare este 
avansată in consiliile agroindustriale Adjud, Panciu, 
Mărășești, Ciorăști, Tătăranu și Sihlea. în vederea 
însămintărilor au fost efectuate arături pe 29 554 hec
tare, din care 19 000 hectare au fost discuite. Pentru 
intensificarea lucrărilor este necesar să fie grăbit 
ritmul recoltării porumbului de pe suprafețele desti
nate însămintărilor de toamnă.

Imaginile alăturate ilustrează activitatea intensă ce 
se desfășoară in aceste zile în agricultura județului 
Vrancea. La cooperativa agricolă Panciu, din cele 364 
hectare cultivate cu porumb, suprafață ce se va semăna 
cu grîu, s-au recoltat pînă acum peste 100 hectare 
(imaginea din stingă). La ferma nr. 1 a acestei unități 
se execută arături pentru însămînțări (imaginea de 
jos). Tot aici, după cum ne spune inginerul-șef al 
cooperativei, Vasile Elisei, la arat se folosesc plugurile 
cu scormonitori, asigurindu-se afinarea solului in 
profunzime, ceea ce va permite acumularea apei pro
venite din ploi și asigurarea unor condiții bune de 
răsărire a culturilor însămînțate în această toamnă. 
(Eugen Dichiseanu).
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a XlX-a 

aniversări a Marii Revoluții de la 1 Septembrie. Vă adresez, in numele meu 
personal și al poporului arab libian, expresia înaltelor noastre sentimente de 
respect, împreună cu urările noastre de sănătate și fericire personală, de 
mult progres și prosperitate poporului român prieten.

Colonel MOAMMER AL-KADHAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie

La Academia de studii social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
a avut loc joi adunarea festivă 
prilejuită de deschiderea noului an 
de invățămint.

Intr-o atmosferă de înaltă vibrație 
revoluționară, patriotică, partici- 
panții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
in care își exprimă sentimentele de 
profundă prețuire și respect, de 
neclintit atașament și recunoștință 
față de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
strălucit conducător al mărețului 
edificiu economico-social și spiri
tual al patriei, erou al păcii și 
prieteniei intre popoare, militant 
intransigent și vizionar pentru cauza 
socialismului și comunismului.

Participanții exprimă, de aseme
nea, cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om de 
știință de largă recunoaștere inter
națională, pentru contribuția adusă 
la elaborarea și transpunerea in 
viață a programelor de dezvoltare a 
țării, la Înflorirea științei, învăță- 
mintului și culturii.

în telegramă se arată că noul an 
de invățămint se deschide in condi
țiile efortului și izbinzilor impulsio
nate, in toate domeniile de activi
tate. de Tezele din aprilie, adevărat 
program de muncă și luptă al parti
dului. al întregului popor. Din 
această perspectivă ideologică și 
științifică, se spune in continuare, 
întreaga orientare a muncii acade
miei poartă amprenta înnoirii și 
modernizării continue în lumina 
recomandărilor și orientărilor per
manente ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în ceea ce pri
vește conținutul, metodele de lucru 
și obiectivele imediate și de per
spectivă.

în telegramă se dă glas hotărîrii 
cadrelor didactice și cursanților de 
a munci cu toate forțele și energiile 
pentru a modela activiști și specia
liști de înaltă competență politică și 
profesională, capabili să contribuie 
eficient la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, la edi
ficarea unei Românii moderne, libere 
și independente.

★
Joi a avut loc deschiderea noului 

an de invățămint la Academia Mili
tară, în școlile și liceele militare.

Cu acest prilej, cadrele didactice, 
studenții și elevii instituțiilor mili
tare de invățămint au adresat, in
tr-o atmosferă însuflețitoare, de 
înaltă vibrație patriotică, telegrame 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretai- general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, coman
dantul suprem al Forțelor Armate.

în deplină unitate de cuget și sim
țire cu întregul popor, cu toți ostașii 
țării, participanții la festivități își 
reafirmă deplina adeziune la politi
ca internă și externă a partidului și 
statului nostru, sentimentele de 
aleasă stimă și adînc respect față de

O reușită îmbinare a tradiției și modernității
Orașele și din ce în ce 

mai mult satele noastre au 
îmbrăcat, și îmbracă, haina 
strălucitoare a arhitecturii 
moderne. contemporane, 
dovedind in acest fel 
grija permanentă a parti
dului, a statului nos
tru socialist pentru noua 
calitate a vieții omu
lui muncitor. In acest 
amplu și complex proces 
constructiv, preocuparea de 
prim ordin este de a inte
gra armonios moștenirea 
istorică - arhitecturală de 
preț, repunindu-i în valoa
re semnificațiile, sporin- 
du-i-le. realizînd acea chin
tesență a continuității de 
faptă durabilă în timp cit 
veacurile. Un exemplu în 
acest sens este și complexul 
arhitectural din insula Pan- 
telimon.

Aici, pe insula din mijlo
cul lacului Pantelimon s-a 
regindit totul. Nu s-a 
început construcția comple
xului hotelier, e drept, de 
la zero, a existat o bază, 
o construcție veche, dar să 
recompui un întreg sistem 
arhitectural pe niște ruine 
suprapuse în timp. în niște 
secole care le-au erodat, e 
o muncă grea, de migală, 
de neliniște, de scormoni
toare întrebări atît pentru 
proiectant, cît și pentru 
constructor. Ce să rămină 
din vechiul lăcaș sau din 
casa domnească de prin se
colul 18 ? Cit din așeză- 
mintul de sănătate amin
tind numele savantului Gh. 
Marinescu de pe la sfirșitul 
secolului 19 ? Ce anume din

AN DE INVATAMÎNTI
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului, revoluționar 
și patriot înflăcărat a cărui activita
te prodigioasă a avut și are un rol 
hotăritor in dobîndirea marilor 
realizări din ultimii 23 de ani.

Telegramele dau glas, de aseme
nea, profundei prețuiri față de to
varășa Elena Ceaușescu. militant re
voluționar de frunte al partidului 
nostru, savant de largă recunoaștere 
monditdă, care are o deosebită con
tribuție la înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei, la înflorirea învățămîntului, 
științei și culturii românești.

In telegrame este afirmat angaja
mentul cadrelor didactice, studenți
lor și elevilor instituțiilor militare 
de invățămint de a-și consacra toate 
eforturile transpunerii în viață, in 
spiritul Tezelor din aprilie, a sarci
nilor ce le revin din hotărîrile Con
gresului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., din Directiva 
comandantului suprem, pentru a fi 
gata în orice împrejurări să apere, 
împreună cu întreaga oștire, cu în
tregul popor, cuceririle revoluțio
nare, independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială ale scumpei 
noastre patrii.

★
Joi a avut loc deschiderea noului 

an de invățămint în școlile militare 
de ofițeri și subofițeri ale Ministe
rului de Interne.

într-o atmosferă de înaltă vibrație 
patriotică și puternic entuziasm 
revoluționar, cadrele și elevii 
au adresat telegrame tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem al 
Forțelor Armate, în care își exprimă 
gindurile și sentimentele de profun
dă prețuire și recunoștință față de 
conducătorul partidului și statului 
pentru activitatea sa neobosită, pusă 
in slujba înfăptuirii nobilelor idea
luri ale poporului nostru, ale socia
lismului și comunismului, pentru o- 
rientarea nouă dată școlii românești.

In același timp, participanții au 
adus un cald și respectuos omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului și statului 
nostru, eminent om de știință de 
largă recunoaștere internațională, 
pentru exemplara activitate dedicată 
cu devotament înălțării patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
înfloririi continue a științei. învăță - 
mintului și culturii românești.

în telegrame se dă expresie voin
ței efectivelor instituțiilor militare 
de invățămint ale Ministerului de 
Interne de a înfăptui neabătut, la 
un Înalt nivel calitativ, sarcinile ce 
le revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XlII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, din le
gile țării și Directiva comandantului 
suprem, hotăririi ferme de a fi gata 
oricind să apere cu bărbăție și de
votament, împreună cu întregul po
por. independența și suveranitatea 
patriei, avuția națională, ordinea și 
liniștea publică, drepturile și liber
tățile cetățenești.

ziduri si din subsolurile ve
chilor edificii mai putea re
zista timpului ? Și. mai 
ales, cum poate fi păstrată 
istoria lor ca-ntr-o carte 
pe care o deschizi și-n care 
descifrezi scurgerea anilor, 
succesiunea stilurilor arhi
tecturale. spiritul fiecărei 
epoci ? Deci un flash
back în timp, ca-ntr-o pe
liculă cinematografică, si o 
revenire in epoca noastră 
se impuneau. Cu alte cu
vinte. o documentare soli
dă, o trecere prin epocile 
amintite ca la un examen, o 
construcție migăloasă. Fău
rită cu atenție, competent, 
cu pasiune, cu dragoste. 
In toamna asta, de fapt, 
trebuia predat edificiul la 
cheie. Devansul e de cîteva 
luni.

Acest studiu solid a înles
nit tinărului arhitect Radu 
Melițâ. șeful de proiect al 
complexului hotelier din 
insula lacului Pantelimon, 
să’ recompună istoria in 
timp a fostelor edificii 
care, odată renovate și in
tegrate noii construcții, să 
amintească de valorile ar
hitecturale românești și 
prin detalii să conducă 
la epoca noastră. „De pil
dă, la corpul central, ne 
spune proiectantul, am luat 
ca punct de referință anul 
1900; an în care se făcea 
apel, cu predilecție, la arhi
tectura clasicistă. Deci am 
păstrat raporturile, pro
porțiile. ritmul din epoca 
respectivă, iar imaginile de 
detaliu imprimate de noi 
sînt moderne.

Acum totul pare a fi 
gata. Un edificiu strălucitor 
de alb, ieșit parcă din ape
le lacului, iți dă binețe la 
cîțiva pași de drumul na
țional ce leagă Capitala cu 
Litoralul.' Doar pătrunzînd 
dincolo de porți ești luat de 
virtejul unui du-te-vino 
fără respirație. Se fac ul
timele retușuri ; se mon
tează oglinzi; se amenajea
ză spațiile verzi ; se defi
nitivează terenul de tenis ; 
la subsoluri se mobi
lează sălile frigorifice — 
15 la număr — spălătoria, 
uscătoria. Oameni grăbiți, 
în salopete, se concentrea
ză asupra comenzilor ur
gente. forfotesc printre mo
bilierul proaspăt adus. Pe 
un kilometru liniar, cit 
se-ntinde acest impozant 
edificiu, cu greu îi desco
perim pe șeful brigăzii 
complexe, inginer Ștefan 
Petroff, și pe Ionel Cîora, 
șef de obiectiv de la 
A.C.M. 3. Au probleme de 
rezolvat ba cu beneficiarul 
— I.T.H.R. — ba cu proiec
tantul — de astă dată șeful 
secției II de la I.P.B. — 
coordonatorul lucrării, ar
hitect Mihai Nicolescu, 
ba cu muncitorii cocoțați în 
turnul clădirii, care trebu
iau. musai, să monteze o 
schelă. Și interlocuto
rii ne roagă să notăm 
numele unor finisori de 
excepție. Ceea ce și fa
cem : Adalbert Deneș,
șef de echipă, zidarii-
ipsosari Gică Burghelea 
și soții Stoian, Gheor-
ghe Velicu, care și-au

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

telor Unite Mexicane, joi a avut loc 
în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost prezent Gerardo Camacho, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Mexicului la București.

(Agerpres)

Produse noi, cu înalte 
performanțe

Ca urmare a aplicării măsurilor 
din programele de modernizare și 
organizare a producției, la între
prinderea „Electroputere" din Cra
iova ponderea produselor noi și 
modernizate a ajuns la 56,67 la 
sută, comparativ cu 55,33 la sută 
cit s-a prevăzut. Astfel, de la în
ceputul acestui an s-au asimilat în 
producție 92 produse noi cu per
formanțe ridicate necesare econo
miei naționale și exportului. Din
tre acestea se remarcă, prin fiabi
litatea și complexitatea tehnică, 
generatoarele sincrone de 800 kVA, 
transformatoare de 1 600 kVA, sta
ția de comandă și reglare pentru 
instalațiile de foraj, motoare elec
trice de 1 250 kW și altele. (Nicolae 
Băbălău).

t V
20,00 Telejurnal
20,20 în pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și însuflețitor 
program pentru perfecționarea în
tregii activități • Pentru continua 
dezvoltare a activității unităților 
agricole, în vederea obținerii unor 
producții mari, sigure, stabile — 
obiectiv de bază al înfăptuirii noii 
revoluții agrare

20.40 Memoria documentelor (color) 
• Itinerare arheologice

21,00 Cadran mondial (color). ,.România 
socialistă — contribuții inestima
bile la edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării"

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științifică

21.40 Secvențe mexicane. Documentar
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 septembrie, ora 20 — 19 
septembrie, ora 20. în țară : Vremea, în 
general instabilă la începutul interva
lului, se va ameliora treptat, iar cerul, 
mai mult noros la început, va deveni 
variabil, începînd din vestul țării. Vor 
cădea ploi locale ce pot avea și ca
racter de aversă, în prima parte a in
tervalului, îndeosebi în regiunile su
dice. Apoi, aria lor se va restrînge 
treptat. Vîntul. va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, mai scă
zute în a doua parte a intervalului, 
iar maximele între 16 și 26 grade. în 
București: Vremea, instabilă la început, 
se va ameliora, iar cerul va fi va
riabil, mai mult acoperit, în prima 
parte a intervalului, cînd vor cădea 
ploi temporare ce pot avea și caracter 
de aversă. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 11 și 15 grade, iar 
maximele între 20 și 24 grade.

înscris măiestria pe majo
ritatea lucrărilor de fațadă 
și ornamentale. Și, de ase
menea. a unor zugravi vop
sitori. tot de excepție, cum 
sint Gheorghe Burcea și 
Roșu Marin — șefi de echi
pă, ca mozaicarul Jenică 
Ciobanu sau ca subingine- 
rul Gheorghe Zaica, ale că
ror lucrări sînt o adevărată 
desfătare estetică. Spirit de 
echipă, răspundere munci
torească materializate în 
acest ansamblu hotelier 
pentru ca noul edificiu să 
fie înzestrat cu toate dotă
rile necesare : 127 de came
re cu 250 de locuri, terasă, 
două braserii. restaurant 
cu patru saloane, bar de zi. 
videotecă. salon de reu
niuni. cramă, vinotecă. sa
lon de conversații, sală de 
conferințe, popicărie auto
mată. săli de jocuri meca
nice si biliard, debarcader 
cu terasă și spații pentru 
vestiare, parcaj de rulote 
și camping, teren de tenis 
si un bogat parc complet 
reamenajat — alei betona
te si elegante lampadare, 
fîntîni arteziene.

Un complex hotelier în
conjurat de un peisaj natural 
de o rară frumusețe, care 
închide în el istoria a două 
secole și ceva. adăugind 
din belșug luminile acestui 
timp. Un edificiu pregătit 
să-și deschidă curind por
țile pentru turiștii din țară 
și de peste hotare.

Marta CUIBUȘ

Astăzi se deschide cea de-a Xl-a ediție 

a Festivalului internațional „George Enescu"

Moment semnificativ in viața 
culturală a țârii

„Artistul dezvăluie omenirii ca
lea spre armonie, calea spre feri
cire și pace" — scria Enescu in 
1945, continuînd parcă o idee enun
țată cu mai bine de 20 de ani 
inainte : „Fiecare artist contribuie 
cu talentul său, cu munca sa la' 
cultivarea frumosului care este 
menit să dea un impuls pornirilor 
cel'or mai nobile ale sufletului 
omenesc"... Cuvinte-simbol, cuvin
te care ar putea fi laitmotivul ce- . 
lor zece zile ale Festivalului in
ternațional . care cinstește numele 
marelui nostru aitist. Idei lumina
te de profunda înțelegere a misiu
nii artei și artiștilor, de nobila me
nire a muzicii. Ginduri pline de 
căldură, de speranță că prin mu
zică oamenii vor descoperi sensul 
adînc al frumuseții, al dragostei, 
ginduri cărora astăzi le înțelegem 
o dată mai mult sensul. Astăzi, 
cînd a devenit pregnant impactul 
muzicii românești, al vieții muzi
cale românești în viața socială, în 
exigențele omu
lui modern, în 
preocupările spi
rituale ale celor 
mai diverse ca
tegorii de public. 
Astăzi, cînd mu
zica este, clar, 
oglinda eferves
centei creatoare, 
dominantă a ani
lor în care trăim. 
Astăzi, cînd la 
Ateneul Român 
va începe una 
dintre frumoasele 
sărbători ale mu
zicii românești — 
cea de-a Xl-a 
ediție a Festiva
lului internațio
nal „George E- 
nescu", eveni
ment deosebit în 
viața noastră ar
tistică.

— Intr-adevăr 
— ne spune dr. 
Vasile Tomescu, 
secretarul Uniu
nii compozito
rilor și muzicologilor — Festiva
lul internațional ,,George Enes- 
cu“, care în această seară își 
deschide porțile, înseamnă o nouă 
expresie a prețuirii moștenirii 
enesciene, in general a muzicii 
românești din toate perioadele ei 
de afirmare, a forțelor artistice 
crescute in anii socialismului, un 
moment de chintesență a culturii 
muzicale în patria noastră. Este 
știut că la aceste manifestări de 
referință, organizate in Capitală și 
in alte centre, sînt prezenți presti
gioși muzicieni de peste hotare 
(atît in cadrul concertelor și spec
tacolelor înscrise in agendă, cit și 
in cadrul mesei-rotunde care va 
dezbate valori, aspecte și perspec
tive ale dezvoltării culturii româ
nești), își vor da concursul repre
zentative forțe artistice românești. 
Este, mai bine spus, un complex de 
manifestări pe care marele public, 
cu siguranță, îl vă aprecia, va găsi 
in el înalte satisfacții spiritua
le. Pentru că. se vor reasculta 
pagini enesciene, opusuri de refe
rință din literatura românească și 
universală (în concerte simfonice, 
corale, camerale), se va etala un 
larg repertoriu și, în toate sălile 
festivalului, seară de seară, eveni
mentele deosebite vor putea fi in 
atenția auditoriului.

— Este o bucurie să putem sub
linia faptul că cea de-a Xl-a edi
ție a Festivalului închinat lui 
George Enescu se desfășoară în 
acest an. în care se împlinesc 100 
de ani de la înălțarea Ateneului 
Român, lăcaș-simbol al artei, cul
turii, științei românești, de numele 
căruia se leagă și prodigioasa ac
tivitate enesciană.

4r
Lucrări inedite de George Enes

cu — un cvartet de coarde compus 
în perioada de tinerețe (anul 1906) 
și care, prin maturitatea și moder
nitatea sa, prefigurează realizările 
de gen de mai tîrziu, fiind o sin
teză și un punct de pornire pentru 
muzica enesciană, și lieduri scrise 
Ia începutul veacului nostru — au 
fost prezentate în prima audiție în 
cadrul unui concert cameral desfă
șurat, joi după-amiază, la Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România. Manifestarea, organizată

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : 2bor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 : (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18 ; (sala
Atelier) : Clovnii — 18
• Opera Română (13 18 57) : Concert 
extraordinar — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) I 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină -—19

— Fără îndoială, este un semnifi
cativ moment. Pentru că sub cupola 
Ateneului Român, decenii de-a 
rindul, s-a adincit colaborarea ex- 
ponenților gîndirii și simțirii româ
nești cu personalități ale artei și 
culturii de pretutindeni, s-au pus 
în lumină în deplin respect valori 
ale patrimoniului spiritual româ
nesc și universal. Ateneul Român, 
este știut, a susținut o vrednică 
activitate de edificare moral-este- 
tică, de răspîndire a cunoștințelor 
privind paginile de luptă ale po
porului nostru pentru libertate, in
dependență și progres social, a 
popularizat consecvent realizările 
de seamă in domeniul cercetării 
științifice, al creației literare, de 
artă plastică, muzicală, teatrală... 
Este un edificiu-simbol care a in
spirat artiști de frunte, printre 
care George Enescu, care a confir
mat valori componistice, interpreta
tive ale muzicii românești. Cite 
prime audiții absolute nu au răsu

nat sub cupola 
Ateneului ! Cite 
evenimente mu
zicale nu s-au 
aplaudat aici de
cenii de-a rin
dul... Centenarul 
Ateneului, cea 
de-a Xl-a ediție 
a Festivalului in
ternațional „Geor
ge Enescu" mar
chează evoluția 
culturii muzicale 
românești, trepte
le de progres in 
concordantă cu 
vocația evului so
cialist. cu aspira
ția spre mai bine 
și mal frumos, 
treptele cele mai 
de sus, cele mai 
încărcate de îm
pliniri. memorabi
le aflindu-se, de
sigur, in anii 
epocii inaugurate 
de istoricul Con
gres al IX-lea al 
partidului.

— O mare sărbătoare devine în
totdeauna și un important moment 
de bilanț. Cum caracterizați feno
menul muzical românesc al acestor 
ani ?

— Fenomenul muzical românesc 
se distinge prin ampla sa rezonanță 
în viața națiunii, prin participarea 
largă a creatorilor și interpreților 
profesioniști și amatori intr-un am
plu dialog de valori, cu infinite 
perspective de dezvoltare înscrise 
în marea competiție a calității care 
este Festivalul național „Cîntarea 
României". Astăzi, mai mult ca 
oricind, se afirmă valorile culturii 
noastre muzicale, creația compo
nistică, arta interpretativă, exegeza 
și educația muzicală fiind repre
zentate prin talente aparținînd tu
turor generațiilor și predilecțiilor 
stilistice active în viața artistică 
mereu mai cuprinzătoare a țării. 
Și, fără îndoială, și această sărbă
toare, Festivalul internațional 
„George Enescu", aflat la ce-a 
de-a Xl-a ediție a sa — manifes
tare organizată de Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Uniunea 
compozitorilor, Radioteleviziunea 
română — este în armonie cu 
orientările clarvăzătoare prin care 
secretarul general al partidului 
a înnobilat actul creator cu ge
neroasele idealuri patriotice și 
umaniste care însuflețesc întreaga 
națiune română, expresie a clima
tului de efervescență creatoare ce 
fertilizează energia poporului nos
tru in direcția edificării unei înalte 
civilizații materiale și spirituale.

Smaranda OȚEANU
★

în întîmpinarea celei de-a Xl-a 
ediții a Festivalului internațional 
„George Enescu", s-a constituit in
tr-un omagiu adus marelui nostru 
muzician, creației sale nemuritoare, 
în program, la reușita căruia și-au 
adus contribuția soliști vocali și 
instrumentiști, precum și cvartetul 
„Philarmonia", s-au mai aflat în
scrise fragmente din „Suita a Il-a 
pentru pian" de George Enescu și 
lucrarea „Meditație la George 
Enescu" de Vasile Spătărelu.

(Agerpres).

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (15 56 78, grădina Boema) : Va
rietăți pe portativ — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cîntă, ciocirlie ! 
— 18

cinema
• No vă ceștii : LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13
• Extemporal la dirigenție : MELO
DIA — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : GLO
RIA — 15; 17; 19

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Domnului MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

CIUDAD DE MEXICO
Cu ocazia celei de-a 178-a aniversări a Zilei naționale a Statelor Unite 

Mexicane, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului 
român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, iar poporului mexican prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ca în fiecare an, poporul mexi
can celebrează la 16 septembrie 
ziua sa națională, marcînd momen
tul istoric în care, în urmă cu 178 
de ani, la Dolores, Miguel Hidalgo 
y Costilla a lansat înflăcăratul său 
apel la luptă pentru înlăturarea 
dominației spaniole, apel cunoscut 
ca „el grito de independencia" 
(strigătul de independență). Trei 
ani mai tîrziu, aspirația poporului 
mexican la dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare, își găsea împlinire 
prin proclamarea independenței de 
stat.

Țară întinsă și frumoasă, locuită 
de un popor harnic și talentat, 
Mexicul se află angajat, ca și alte 
țări latino-americane, într-un am
plu proces de dezvoltare, avînd ca 
pilon edificarea unei economii mo
derne. diversificate și echilibrate. 
Este de remarcat că acest proces a 
continuat chiar și în condițiile com
plexe din ultimii ani, cînd Mexicul 
a fost confruntat cu o serie de 
dificultăți de ordin financiar, de
terminate mai ales de politica do- 
bînzilor înalte, practicată de state
le capitaliste avansate. Programele 
puse în aplicare, într-o serie de 
sectoare ale economiei, inclusiv în 
industria petrolului, au făcut ca 
economia națională în ansamblu să 
înregistreze, in 1988, o creștere 
constantă, intrînd într-o etapă de 
stabilitate. în primul trimestru al 
acestui an a fost obținută o rată 
de creștere a producției industria
le de 9,7 la sută, față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Un rol 
important continuă să-l joace in
dustria hidrocarburilor, domeniu în 
care Mexicul se numără printre

ACTUALITATEA S^O&TIVĂ
Campionatele naționale de șah

Campionatul feminin a continuat, 
la Predeal, cu runda a IX-a, in care 
fruntașa clasamentului, Gabriela 
Olărașu-Stanciu, a suferit prima în- 
frîngere de la începutul turneului, 
cedind în fața Marianei Ioniță. Alte 
rezultate : Jicman — Bădulescu 0—1; 
Chiș — Stroe remiză ; Baumstark — 
Ursuleac 1—0; Ganț — Stanca 1—0; 
Cozma — Ghindă remiză. în clasa
ment conduce Gabriela Olărașu- 
Stanciu cu 7 puncte, urmată de 
Cristina Bădulescu șl Otilia Ganț

★
FOTBAL. Marți, la Constanța, 

va avea loc primul meci inter- 
țări din acest sezon al echipei noas
tre reprezentative, partida amicală 
România-Albania. Meciul a fost pro
gramat cu aproximativ o lună înain
tea partidei oficiale (din prelimina
riile campionatului mondial), parti- 

» da Bulgaria — România (19 octom
brie), astfel că se înțelege lesne im
portanța jocului de la Constanța 
pentru definitivarea alcătuirii for
mației noastre. Au fost convo- 
cați următorii 18 jucători : Lung, 
Nițu — Iovan, Belodedici, An- 
done, Ungureanu, Rodnic. Săn- 
doi — Rotariu, O. Sabău, Ma- 
teuț, Klein, G. Popescu, Geolgău 
•— Lăcătuș, Hagi, Cămătaru, Vaișco- 
vici. Fundașul central Bumbescu se 
află pe mai departe in vederea se
lecționerilor și va fi chemat la Iotul 
reprezentativ o dată cu redobîndi- 
rea deplină a capacității de joc 
• Luni 19 septembrie și echipa re
prezentativă. de tineret va juca la 
Medgidia un meci amical în compa
nia formației similare a Albaniei. 
Remarcăm că în Iotul nostru sînt 
aleși tineri jucători care s-au distins 
în partidele campionatului, cum sînt 
Prunea, Dan Petrescu, Ilie Dumi
trescu, Ursea, Cristian Sava, Rădu- 
cioiu și Stănici. • Partidele etapei 
a Vl-a, care se vor desfășura sîmbă- 
tă 17 septembrie, de la ora 17, dau 
prilejul unor constatări suplimenta
re asupra formei jucătorilor selec
ționați, in special la meciurile din 
București, Steaua — Victoria și Di
namo — Rapid. Celelalte jocuri ale 
etapei : Universitatea Craiova — 
Universitatea Cluj-Napoca, F.C. Olt 
— Sportul studențesc, F.C. Farul — 
S.C. Bacău, Corvinul — F.C. Argeș,

• Niște băieți grozavi; LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Păstrează-mă doar pentru 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
• în fiecare zi mi-e dor de tine :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Agentul straniu : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — fi; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Perimbaba, zina bună — 9; 11; 
13, Duminică în familie — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Pedeapsă amînată ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
• Drumul oaselor : EXCELSIOR 

țările cele mai avansate pe plan 
mondial, resursele de care dispu
ne permițîndu-i să exporte, zilnic, 
aproximativ 1 360 000 de barili.

Concomitent cu eforturile pentru 
asigurarea progresului economic și 
social, Mexicul desfășoară o bogată 
activitate internațională, atît pe 
plan regional, îndeosebi ca mem
bru al „Grupului de la Contadora", 
pehtru pace și colaborare in Ame
rica Centrală, pentru soluționarea 
politică, prin tratative a situației 
din această zonă, pentru respec
tarea independenței popoarelor, 
militînd pentru așezarea pe baze 
echitabile a relațiilor dintre state, 
pentru realizarea dezarmării. în 
primul rind a dezarmării nucleare 
— și. totodată, pentru o soluționare 
justă a problemelor economice 
mondiale, care afectează atît de 
grav progresul țărilor în curs de 
dezvoltare.

Stimulate de afinitățile de limbă 
și cultură, de similitudinea unor 
preocupări pentru accelerarea pro
gresului economico-social, raportu
rile prietenești și de colaborare 
dintre România și Mexic cunosc un 
curs ascendent. Un moment de cea 
mai mare importanță în evoluția 
relațiilor româno-mexicane l-a 
constituit vizita efectuată în Mexic 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Documentele semnate,' 
acordurile încheiate cu acest prilej 
au creat un cadru favorabil extin
derii pe multiple planuri a relații
lor dintre cele două țări și popoa
re, in interesul reciproc, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

— cu cite 5,5 puncte și o parti
dă mai puțin jucată.

Rezultatele din campionatul mas
culin : Armaș — Ionescu 1—0; Na- 
vrotescu — Foișor remiză: Mărășes- 
cu — Stanciu remiză ; Dumitrache
— Ghindă 0—1; Pavlov — Biriescu 
remiză ; Griinberg — Marin remiză; 
Negulescu — Nicolaide 1—0; Stoica
— Takacs remiză. în clasament se 
menține lider Mihai Marin — cu 6 
puncte.

★
Flacăra — Oțelul, F.C.M. Brașov — 
F.C. Bihor, A.S.A. — Inter Sibiu. 
• întreceri preliminare din campio
natul mondial, în grupele europe
ne : la Oslo, Norvegia — Scoția 1—2 
(1—1); la Belfast, Irlanda de Nord — 
Irlanda 0—0. Pe teren propriu, la 
Amsterdam, echipa Olandei a cîști- 
gat numai cu 1—0 (0—0) în fața Ță
rii Galilor, prin golul înscris, firește, 
de Gullit, în minutul 83. în campio
natul .european pentru echipele de 
tineret, Islanda — Olanda 1—1. Me
ciuri amicale interțări : la Londra, 
Anglia — Danemarca 1—0 (1—0); la 
Oviedo, Spania — Iugoslavia 1—2 
(1—0), prin goluri marcate de Mi
chel și, respectiv, Bazdarevici și 
Țvetcovici.

LILLEHAMMER — GAZDĂ A J.O. 
DE IARNA 1994. Cu prilejul sesiunii 
Comitetului Internațional Olimpic, 
orașul norvegian Lillehammer a fost 
desemnat să găzduiască ediția a 
XVII-a a Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1994.

După cum se știe, începînd cu a- 
ceastă ediție, J.O. de iarnă se vor 
disputa la interval de doi ani. 
Ediția a XVI-a a J.O. de iarnă se 
va desfășura, conform vechiului ci
clu, în 1992, la Albertville (Franța).

TENIS. în turneul de tenis de la 
Varșovia, ultimul din circuitul 
„Toamna poloneză", jucătorul român 
Adrian Marcu l-a eliminat cu 6—3, 
3—6, 6—4 pe olandezul Warmenho- 
wen. Un alt concurent român, Geor
ge Cosac, a terminat învingător, eli- 
minindu-1 cu 6—1, 3—6, 7—5 pe en
glezul Sean Cowl. Alte, rezultate : 
Gomez (Argentina) —' Malisewski 
(Polonia) 7—6, 1—6, 6—4; Kristiansen 
(Suedia) — Kemlers (Olanda) 6—3, 
3—6, 6—4.

(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Jandarmul și jandarmerițele : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 
19,30
• Duelul: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19
• Lovitură fulgerătoare — 9: 11: 13, 
Viață și film — 15; 17; 19 : VICTORIA 
(16 28 79)
• Johann Strauss, regele netncoronat 
al valsului : GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Tristețea învingătorului : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Noile povești ale Seherezadei : 
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; 18; 20

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
j • CONSUM REDUS DE ELEC

TRICITATE. Specialiști din cadrul socie- 
/ tății „Philips" au pus la punct un nou tip 
\ de lămpi fluorescente miniaturale, care pot 
i fi montate, prin simplă înșurubare, fără 
1 nici o adaptare a instalației electrice, in 
l locul becurilor cu incandescență, informează 
? revista ..Science et Vie". Noile lămpi rea- 
ț lizate in Olanda sint alcătuite din patru 
4 mici tuburi paralele fixate între ele prin 
' trei piese de asamblare prinse pe un mic 
i soclu, care asigură alimentarea electronică 
! și care este prevăzut, la extremitatea sa, 
ț cu filetul necesar înșurubării. Aceste lămpi. 
4 cu o durată de funcționare de circa 6 000 
> de ore. consumă de cinci ori mai puțin 
» curent electric decît becurile cu incandes- 
i cență de aceeași luminozitate, respectiv o 
1 lampă fluorescentă de 15 wați dă aceeași 
l cantitate de lumină ca un bec de 75 de wați. 
’ Noile lămpi fluorescente miniaturale mai 
\ economicoase se realizează in patru va- 
4 riante : de 7. 11, 15 și 20 de wați.

• FIABILITATE SPORITĂ. Un 
’ nou progres în ce privește utilizarea tot 
ț mai eficientă a dispozitivelor laser în in

dustria prelucrătoare 11 reprezintă și o 
mașină automată de tăiat cu laser ,cu 
bioxid de carbon de 2 500 de wați realizată 
de specialiști din Statele Unite. Recurgind 
la o tehnică inedită, ei au reușit să reducă 
suprafața ocupată pe sol de către mașina 
automată — un robot pentru decuparea me
talului — la numai 2 mp, ceea ce facilitează 
integrarea sa în atelierele industriei prelu
crătoare. Revista franceză ..Industries et 
Techniques", care relatează despre noua 
mașină deosebit de compactă, subliniază 
faptul că. în prezent, pe plan mondial, se 
manifestă tendința renunțării la mai 
vechiul sistem de alimentare a roboților cu 
fasciculul laser prin intermediul unui tub 
exterior deoarece s-a dovedit că acesta pre
zenta o fiabilitate scăzută. în prezent, spe
cialiștii se orientează spre construirea de 
roboți alimentați cu fascicul laser prin 
interiorul propriei lor structuri.

• ENERGIE DIN ADINCURI.
Se preconizează ca orașul Nowy Târg să 
devină primul oraș din Polonia încălzit în 
exclusivitate cu ajutorul apelor geotermale. 
După cum informează agenția de știri „In-

terpress", în prezent se lucrează la pro
iectul instalațiilor necesare, pentru care 
apa. cu o temperatură de 70 grade Celsius, 
va fi captată prlntr-un foraj din localita
tea Banska Podhalanska.

Geologii polonezi indică și alte noi surse 
geotermale, relativ ușor valorificabile. Este 
vorba, în principal, de ape cu temperatura 
de circa 80 de grade Celsius. înmagazinate 
în subsolul Marii Cîmpii Poloneze. Potrivit 
aprecierilor, rezervele de energie termică a 
acestor ape echivalează cu o cantitate de 
14,7 miliarde de tone de combustibil con
vențional. Dintre proiectele elaborate pentru 
exploatarea apelor geotermale din Polonia 
retine atenția și cel vizînd localitatea Zy- 
rardow, din apropiere de Varșovia. Aici se 
intenționează ca. pe lingă realizarea unui 
sistem de termoficare a orășelului, să se 
asigure, cu ajutorul apelor geotermale. și 
necesarul de energie termică pentru o în
treprindere industrială de prelucrare a 
inului.
• INSECTICID GENETIC. Un 

nou insecticid biologic, care ar putea fi 
denumit „genetic", mai precis un inhibitor 
enzimatic. a fost izolat, de curind, de spe

cialiști in inginerie genetică din Marea 
Britanie. Gena inhibitorului a fost transfe
rată unor plante de tutun. Ca urmare, 
acestea au produs substanța dorită care le 
protejează de insecte, impiedicîndu-le pe 
acestea să digere proteinele. In consecință, 
larvele mor de inaniție, deși au consumat 
substanță vegetală. Rezistența plantelor de 
tutun astfel tratate este de lungă durată. 
Specialiștii consideră că inhibitorul enzima
tic s-ar putea dovedi eficace împotriva 
unui mare număr de specii de insecte, 
chiar dacă, pină acum, a fost testat numai 
pe lepidoptere. In principiu, gena inhibito
rului poate fi introdusă într-o serie de 
plante cultivate pe scară largă, cum ar fi 
porumbul, orezul, bumbacul. Există însă 
rețineri în a introduce gena respectivă la 
Plantele cerealiere, leguminoase, în general 
la vegetalele folosite în alimentație. „Ele se 
explică prin temerea ca nu cumva produ
sele agricole, o dată recoltate și folosite ca 
hrană, să blocheze enzimele digestive uma
ne". consemnează revista „Biofutur".
• UN ALIAT AL SĂNĂTĂȚII. Se 

poate lupta împotriva cancerului sau mai 
bine-zis se poate împiedica evoluția unor

faze precancerigene, cu ajutorul betacaro- 
tenului, agent tumoral cu spectru larg de 
acțiune ? Hotărit lucru, da. afirmă cercetă
torii din cadrul Institutului de patologie 
generală al Universității din Pavia. Italia, 
în urma studiilor efectuate cu diverse sub
stanțe carotenoide. Destul de răspîndite în 
natură, mai ales în zarzavaturi și verde
țuri. aceste substanțe par realmente utile în 
combaterea evoluției stadiilor precanceroase.

Ce se întîmplă în organism atunci cînd 
se consumă carotenoide ? Potrivit specia
liștilor italieni, aceste substanțe intervin in 
procesele de oxidare, care se produc în 
permanentă în organism. Respectivele pro
cese sînt controlate de sisteme antioxidante, 
care le anulează. Un excelent antioxidant 
este betacarotenul. extras din morcov, dar 
care se găsește și într-o serie de alte 
vegetale. El este un precursor al vitaminei 
A. De altfel, s-a și demonstrat că sînt in
contestabile calitățile sale de protecție îm
potriva benzopirenului. substanță extrem de 
toxică prezentă în fumul de țigară și in 
atmosfera poluată industrial. Specialiștii 
italieni susțin că administrarea zilnică a cel 
puțin 20 de miligrame de carotenoide pe 
cale orală, sub formă de pastile, are

efecte de prevenire a cancerului pielii, 
plăminilor, stomacului, colonului. ..Betaca
rotenul poate opri apariția acelor forme de 
cancer provocate de agenti ce devin pericu
loși pentru celulă numai în absența unui 
antioxidant corespunzător", notează agenția 
ANSA

© STIMULATOR AL FLOREI. 
Specialiști din Tilbingen, R.F.G., prospec- 
tind zăcăminte petrolifere, au observat că 
acolo unde există gaze naturale plantele de 
deasupra cresc mai repede și mai bine. 
Bazindu-se pe această constatare, ei au efec
tuat experiențe de fertilizare a solului cu 
ajutorul gazului natural. Efectele au fost 
considerabile. Ele se explică prin faptul că 
gazul natural este constituit în special din 
metan, iar metanul permite înmulțirea 
acelor microorganisme din sol care trans
formă acest gaz în bioxid de carbon, pe 
care plantele îl primesc astfel în cantități 
sporite prin apa și hrana absorbită. Prin 
urmare. însăși înmulțirea microorganisme
lor respective asigură o mai bună aprovi
zionare a plantelor cu substanțe minera
le nutritive din sol.

*
*
**
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DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ
 J>

TUTUROR POPOARELOR

PENIRU CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. IN EDIFICAREA 
UNEI LUMI A PĂCII SI ÎNȚELEGERII» «

La sediul Națiunilor Unite s-a deschis Conferința generală a 
organizațiilor neguvernamentale

HELSINKI 15 (Agerpres). — Cea 
mai importantă sarcină a contem
poraneității o constituie dezarma
rea, în primul rind dezarmarea nu
cleară, a declarat președintele In
diei, Ramaswamy Venkataraman. 
într-o cuvîntare rostită în capitala 
Finlandei, unde efectuează o vizi
tă oficială, el a arătat că armele 
de distrugere în masă prezintă un 
pericol uriaș pentru omenire. De 
aceea, trebuie să se facă totul pen
tru a preîntîmpina izbucnirea unui 
cataclism nuclear, a spus președin
tele indian.

VIENA 15 (Agerpres). — Austria 
salută toate inițiativele îndreptate 
spre încetarea cursei înarmărilor, 
în primul rind a înarmărilor nu
cleare. se arată în raportul guver
nului austriac consacrat principa
lelor probleme ale situației inter
naționale prezentat spre dezbatere 
parlamentului. Documentul subli
niază, de asemenea, că guvernul

Datoria externă agravează situația 
economică a țărilor in curs de dezvoltare

Un raport al F.M.I. privind starea economiei mondiale
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Fondul Monetar Internațional a dat 
publicității la sediul din Washington 
raportul privind starea economiei 
mondiale, care se difuzează in aju
nul reuniunii sale anuale — infor
mează agențiile Efe și Taniug. în 
document se relevă că Situația țări
lor în curs de dezvoltare s-a înrău
tățit în anul trecut, mai ales în ceea 
ce privește datoria externă, care a 
sporit cu 10,6 la sută, ajungind la 
1 217 miliarde dolari. Ritmul mediu 
de creștere economică pe ansamblul 
țărilor sărace ale lumii a fost, in 
1987, de 3,4 la sută, față de 4,2 la 
sută în 1986. La aceste fenomene 
negative s-au adăugat și efectele in
flației, rezultate parțial din scăde

Statele Africii și Americii Latine confruntate cu imense 
greutăți în realizarea programelor de redresare

DAKAR 15 (Agerpres). — Capaci
tatea a numeroase țări africane de 
a-și realiza reformele economice 
prevăzute de programul de redresa
re economică al Națiunilor Unite a 
fost continuu erodată de povara da
toriei lor externe, reducerea prețu
lui materiilor prime și lipsa de spri
jin din partea comunității interna
ționale, a declarat Adebayo Adedeji, 
secretarul executiv al Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Africa. în- 
tr-un interviu citat de agenția Pana, 
Adebayo Adedeji ,a relevat că in 
cursul primilor ani de executare a 
programului O.N.U., adoptat in 1986, 
țările africane au pierdut 19 mi
liarde de dolari din cauza diminuă
rii prețurilor produselor lor de ex
port. în plus, statele africane au fost 
forțate să cheltuiască aproximativ 
45 la sută din veniturile obținute 
din export pentru serviciul datoriei 
externe. Din cauza lipsei de resur
se. un mare număr de țări au fost 
obligate să-și suspende programele 
de dezvoltare, a spus Adebayo Ade
deji, care a calificat abordarea pro
blemei datoriilor externe africane 
de către țările industrializate drept 
„fortuită, ad-hoc și discriminatorie'1.

atlanticul de sud: Dincolo de „conul de umbră “ 
al proiectelor militariste...

Conștiința aspirațiilor și 
intereselor comune. AsencJa 
internațională, atit de bogată in in- 
tilniri cu tematici din ceie mai di
verse, a înscris, nu demult, o re
uniune care, prin caracterul ei, vine 
să pună în lumină, pe fundalul unei 
situații generale ce se menține in 
continuare la un ridicat nivel de 
tensiune, existența, printr-un con
trast îmbucurător, a unor tendințe 
pozitive, spre intensificarea coope
rării pașnice regionale. Este vorba 
de prima reuniune a „Țărilor din 
zona de pace și cooperare a Atlan
ticului de sud", care a avut loc la 
Rio de Janeiro, cu participarea celor 
trei țări latino-americane, Brazilia, 
Argentina și Uruguay, situate de-a 
lungul litoralului ce delimitează ba
zinul sud-atlantic in partea de vest, 
și a 19 țări africane, de la Nigeria, 
cel mai mare stat al continentului 
negru, pină la Angola, Zair, R. P. 
Congo. Cote d’Ivoire (Coasta de Fil
deș), Liberia, Senegal și state mai 
mici ca Sao Tome și Principe sau 
Guineea-Bissau — situate de-a lun
gul litoralului estic al acestui vast 
bazin. Concretizare nemijlocită a 
unei declarații. Inițiată de cele 22 
de țări ai căror reprezentanți au fost 
prezenți in capitala braziliană și 
adoptată în 1986 de Adunarea Gene
rală a O.N.U., prin care Atlanticul 
de sud era proclamat „zonă a păcii 
și colaborării", întîlnirea a avut 
drept principal scop, potrivit formu
lărilor documentului final, să asigu
re acestei zone, in virtutea comuni
tății de aspirații ale popoarelor res
pective, statutul de regiune demili
tarizată și denuclearizată. evitîn- 
du-se atragerea ei in conflicte de in
terese extraregionale și. în același 
timp, să statornicească direcțiile pri
oritare de acțiune in vederea unei 
mai strinse apropieri politice, eco
nomice, financiare și tehnologice in
tre țările circumscrise acestei zone.

De la „varianta sudică** a 
N.A.T.O... O simplă privire pe 
hartă este suficientă pentru a de
monstra importanța geopolitică a 
părții sudice a Atlanticului. Departe 
de a fi un „deșert de apă“. Atlanti
cul de sud este zona în care se în
crucișează rute maritime de însem
nătate vitală, cum ar fi cele pe la 
Capul Bunei Speranțe, de la extre
mitatea sudică a Africii și Capul 
Horn, de la aceeași extremitate a 
Americii Latine, folosite anual de 

austriac se pronunță Împotriva 
transferării cursei înarmărilor în 
spațiul cosmic.

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 
Crearea unei zone denuclearizate 
în. nordul Europei ar constitui o 
contribuție importantă la asigura
rea păcii și securității în regiune, 
se arată într-o declarație comună 
adoptată la o reuniune la Stoc
kholm de reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret ale partidelor 
social-democrat, comunist, ecolo
gist și ale altor partide. Potrivit 
agenției A.D.N., în document se 
apreciază că o asemenea măsură 
ar constitui un pas în direcția eli
berării continentului european de 
armele nucleare.

Președintele Uniunii Tineretului 
Social-Democrat. Anna Lind, a a- 
preciat că această declarație con
stituie o dovadă a sprijinului tot 
mai amplu față de ideea zonelor 
denuclearizate.

rea valorii monedelor naționale ale 
țărilor in curs de dezvoltare — se 
menționează in document.

Observatorii consideră că datele 
cuprinse in raport reprezintă o re
cunoaștere indirectă a faptului că 
politicile și recomandările F.M.I. 
privind reglementarea problemei da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare nu au dat rezultatele 
scontate — scrie agenția Taniug.

în partea referitoare la economiile 
țărilor capitaliste dezvoltate, autorii 
raportului scot in evidență, intre al
tele, efectele negative ale prăbușirii 
cursurilor la burse, în octombrie a- 
nul trecut, și ale fluctuațiilor de pe 
piața monetară internațională.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Președintele Băncii Interamericane 
de Dezvoltare (B.I.D.), Enrique Igle
sias. a declarat presei la Washington 
că datoria externă a Americii Lati
ne a crescut cu 2.5 la sută in ulti
mele 16 luni, ea urmare a creșterii 
raței dobînzii percepute de băncile 
creditoare. El s-a referit la situația 
economică dramatică a continentu
lui. unde criza se reflectă in scăde
rea cu 9 la sută a venitului pe lo
cuitor, iar aproape 130 milioane de 
persoane trăiesc in condiții de sără
cie extremă. Cauzele actualei crize 
economice regionale — a precizat 
Iglesias — sînt moștenirea subdez
voltării epocii coloniale, imixtiunea 
masivă a capitalului străin și depen
dența permanentă de schimbările 
sau conjunctura internațională. Po
vara datoriei externe — a continuat 
Iglesias — a obligat țările latino-a- 
mericane să adopte diverse progra
me de ajustare structurală a econo
miilor lor în încercarea de achitare 
a serviciului datoriei externe, care 
însă a continuat să sporească, gene- 
rînd noi probleme social-economice.

mii de nave, în special tancuri pe
troliere de mare tonaj, transportând 
aurul negru din Orientul Mijlociu, 
— nave care, datorită dimensiunilor 
nu pot folosi căile mai scurte prin 
Canalul Suez sau Canalul Panama. 
Nu trebuie neglijat nici rolul aces
tor. rute în schimburile dintre țările 
Americii Latine și S.U.A. și chiar 
între țările latino-americane ele 
însele (datorită obstacolelor geo
grafice. schimburile efectuindu-se în 
proporție de 95 la sută pe mare). în 
al doilea rind, bazinul sud-atlantic 
este deosebit de bogat în resurse de 
țot felul, de la cuprul și cobaltul 
zairez pină la superabundența de 
produse agroalimentare din pam
pasurile Argentinei șj Uruguayului. 
în fine, dar nu în ultimul rind, 

insulele care presară această zonă — 
Sf. Elena, Ascension, Malvine 
(Falkland), Georgia. Sandwich etc. 
— prezintă o evidentă valoare stra
tegică. Acestea sint, de altfel, mo
tivele pentru care prin anii ’60—’70, 
în rindurile unor strategi și oameni 
politici occidentali s-a vînturat, 
destul de intens, ideea creării unei 
„variante sudice" a N.A.T.O., res
pectiv a Organizației Tratatului 
Atlanticului de sud (S.A.T.O.), bloc 
militar care, înglobind Republica 
Sud-Africană și unele țări latino- 
americane, ar fi urmărit, pe de 
o parte, să asigure controlul asu
pra regiunilor strategice unde apele 
Atlanticului se unesc cu cele ale 
oceanelor Indian și Pacific, la sud 
de Capul Bunei Speranțe și de Capul 
Horn, și totodată asupra Antarcti
cii, căreia ii revine un rol-cheie in 
planurile strategice globale ale 
Washingtonului, iar. pe de altă parte, 
să permită utilizarea potențialului 
economic și politic al țărilor limi
trofe în interesul acestei strategii 
globale.

Aceste planuri s-au destră
mat însă, sub dubla presiune a unul 
puternic curent de opinie latino- 
american, care a respins cu vehe
mentă ideea oricărei asocieri cu re
gimul rasist de la Pretoria, inclusiv 
ca urmare a veleităților sale nuclea
re (acum cîțiva ani s-a vorbit intens 
da experimentarea — neconfirmată 
■— de către R.S.A. a unui dispozitiv 
atomic în apropiere de Antarctica,

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — La sediul Națiunilor Unite 
din New York au început lucrările 
Conferinței generale a organizațiilor 
neguvernamentale, avînd ca temă 
rolul O.N.U. în soluționarea pe cale 
pașnică a conflictelor, menținerea 
păcii și crearea unui sistem global 
de securitate internațională.

în discursul inaugural, Javier 
Perez de Cuellar, secretar general al 
O.N.U., a apreciat că edificarea unui 
sistem global de securitate consti
tuie principala sarcină a Națiunilor 
Unite. Crearea acestui sistem — a 
subliniat vorbitorul — reclamă îna
inte de toate înfăptuirea dezarmării. 
Cheltuielile militare anuale sînt 
egale cu veniturile realizate de 2.6 
miliarde de persoane care trăiesc în

Evoluția consultărilor în vederea reglementării 
conflictului dintre Iran și Irak

GENEVA 15 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută presei la Geneva, 
Jan Eliasson, reprezentant special al 
secretarului general al O.N.U. pen
tru negocierile iraniano-irakiene, 
și-a exprimat speranța că Iranul și 
Irakul vor folosi intervalul rămas 
pină la următoarea rundă de ne
gocieri pentru a reflecta serios in 
vederea promovării păcii. Adăugind 
că pină acum s-au înregistrat pro
grese mici asupra chestiunilor de 
substanță. Eliasson a spus că părți
le au reafirmat angajamentul de a 
respecta încetarea focului.

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI CHINO-MON- 
I GOLE. Președintele R.P. Chineze,

Yang Shangkun, a primit, la 
I Beijing, delegația Marelui Hural

Popular al R.P. Mongole, condusă 
de președintele forului legislativ 

[ mongol, Londonghiin Rincin. De
ambele părți s-a exprimat satisfac
ția pentru bunele relații de coope- 

Irare între cele două țări, precum 
si dorința extinderii lor in conti
nuare — transmite agenția China 
Nouă.

PRIMIRE. Secretarul general al 
I C.C. al Partidului Comunist din

Cehoslovacia, Milos Jakes, l-a 
I primit, la Praga. pe ministrul de

externe al R.D.P. Yemen, Abdel 
Aziz El Dali, aflat într-o vizită ofi- 

Icială în R.S.C., transmite agenția 
C.T.K. Au fost abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale ca si unele pro- 

Ibleme ale actualității internaționa
le, inclusiv situația din Orientul 
Mijlociu. Ministrul yemenit de 6x- 
terne a fost primit, de asemenea, 
de președintele R.S.C., Gustav 

I Husak.
> PLENARĂ. La Viena s-au des

fășurat lucrările plenarei C.C. al 
P.C. din Austria. Participanții au 

I aprobat sarcinile partidului în ve
derea alegerilor parlamentare care 
vor avea loc într-o serie de lan- 

Iduri. Ei au dezbătut probleme le
gate de activitatea partidului in 
direcția asigurării drepturilor fun- 

| damentale ale clasei muncitoare.

deci tocmai în bazinul sud-atlantic) 
și a conștiinței crescinde a interesu
lui comun al țărilor riverane de a 
respinge amestecul din afară, de a 
se elibera de orice tutelă străină și 
de a colabora ca entități de sine 
stătătoare, stabilind un dialog bazat 
pe egalitate in drepturi, care să le 
permită mai buna valorificare a bo
gățiilor naturale, in scopul accele
rării propriei dezvoltări. Acest pro
ces a fost favorizat și de trecerea 
de la regimuri de dictatură militară 
la regimuri civile în țări ca Argen
tina, Brazilia,.. Uruguay, și nu în ulti
mul rind de evenimentele legate de 
războiul Malvinelor, care a pus in 
evidență o netă poziție de „solida
ritate nord-atlantică“ (între Marea 
Britanie și S.U.A.) in detrimentul

Argentinei, care s-a bucurat, în 
6chimb, de sprijinul celorlalte țări 
latino-americane.

...La identificarea căiloi* 
unei rodnice colaborări re
gionale Proiectelor belicoase de 
militarizare a Atlanticului de sud 
le-au luat, astfel, locul planurile 
unei cooperări regionale multidirec- 
ționale, în care să fie atrase toate 
țările bazinului sud-atlantic, excep- 
tînd, firește, Africa de Sud. Semni
ficativ pentru atmosfera ce a carac
terizat reuniunea de la Rio de Ja
neiro a fost cuvîntul de deschidere 
al ministrului de externe al tării- 
gazdă, Roberto de Abeu Sodre, care, 
în lumina politicii agresive a R.S.A. 
împotriva statelor africane din pri
ma linie, a definit ca obiective prin
cipale ale țărilor membre curmarea 
actelor de agresiune și respingerea 
oricăror intervenții militare din afa
ră, a oricăror tendințe de resuscita
re a colonialismului, apărarea inte
grității teritoriale, a dreptului la 
dezvoltare liberă a tuturor popoare
lor zonei. De la tribuna reuniunii 
s-au auzit declarații de severă con
damnare a sistemului de segregare 
rasială din R.S.A. și de ocupare ile
gală a Namibiei, cu aceeași severi
tate fiind înfierate orice manifestări 
ale discreditatei politici de forță, 
care caută să împiedice statornici
rea unui climat de pace și coopera
re în Atlanticul de sud.

44 de țări dintre cele mai sărace din 
lume.

Secretarul general al O.N.U. s-a 
pronunțat pentru realizarea de pro
grese in direcția interzicerii com
plete a experiențelor nucleare, pen
tru încetarea producerii de arma
ment chimic. împotriva extinderii 
cursei înarmărilor în Cosmos, pentru 
limitarea și reducerea armamentelor 
convenționale,

Pronunțindu-se, totodată, pentru 
ca O.N.U. să își intensifice activi
tățile de menținere a păcii în lume, 
vorbitorul a opinat că evoluția eve
nimentelor din Golf și din alte re
giuni dovedește că este posibilă 
soluționarea pe cale politică a con
flictelor.

După cum a declarat un purtător 
de cuvînt oficial al O.N.U.. Jan 
Eliasson a avut noi contacte cu de
legațiile Iranului și Irakului. înain
te de a pleca spre New York, unde, 
la 22 septembrie, se vor reuni din 
nou. în vederea soluționării conflic
tului, pe baza Rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate. Săptămina vii
toare. delegațiile celor două țări, 
conduse de miniștrii de externe res
pectivi. vor relua consultările, în 
prezența secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

NOII CĂPITANI REGENȚI DIN 
SAN MARINO. în conformitate 
cu decizia Marelui Consiliu Gene
ral, parlamentul, noii căpitani re
genți din San Marino sint Luciano 
Cardelli. din partea Partidului De- 
mocrat-Creștin, si Reves Salvatori, 
din partea Partidului Comunist. 
Mandatul noilor căpitani regenți 
este valabil de la 1 octombrie acest 
an pină în martie 1989.

ÎNTREVEDERE. Președintele
R. F. Germania, Richard von Weiz- 
saeker, l-a primit, la Bonn, pe mi
nistrul afacerilor externe al R.P.S. 
Albania. Reis Malile. După cum 
informează agenția A.T.A., cu 
acest prilej s-a făcut o evaluare a 
stadiului actual al relațiilor bilate
rale si a perspectivelor dezvoltării 
lor în continuare.

NOUL CABINET MINISTERIAL 
DIN SINGAPORE, condus de Lee 
Kuan Yew și format din 13 mem
bri, a depus jurămintul in fata pre
ședintelui statului. Wee Kim Wee. 
Noul guvern a fost format după 
alegerile generale desfășurate la 
3 septembrie.

CONSECINȚE ALE SECETEI. 
Datorită secetei îndelungate din 
acest an. recolta de cereale a
S. U.A. va. fi cu 31 la sută mai 
mică decit anul trecut, cel mai mic 
nivel din ultimii cinci ani. a de
clarat un purtător de cuvînt al 
Ministerului american al Agricultu
rii. Se estimează că recolta de 
porumb va fi mal mică cu 37 la

Tocmai pentru că politica regimu
lui de la Pretoria reprezintă unul 
din obstacolele majore in calea ih- 
staurării unui asemenea climat, re
uniunea a luat act de actualele ne
gocieri asupra situației din Africa 
australă, reafirmînd. necesitatea ac
cesului neintîrziat Ia independență 
al Namibiei, concomitent cu înce
tarea incursiunilor sud-afrioane in 
Angola. în mod firesc, s-a acordat 
atenția cuvenită și disputei anglo- 
argentiniene din jurul Insulelor 
Malvine, cerîndu-se soluționarea ei 
prin mijloace politice, în spiritul re
zoluțiilor O.N.U.

„Ne însuflețește perspectiva de a 
construi o regiune cu caracteristici 
proprii, formată din țări in curs de 
dezvoltare călăuzite de conștiința de 
a fi națiuni pașnice, ce posedă un 
remarcabil potențial pe planul dez
voltării" — declara unul din vorbi
tori. Cuvinte ce și-au găsit acope
rirea in hotăririle de a se iniția sau 
extinde diferite proiecte de coope
rare in- domeniile agriculturii, in
dustriei. resurselor umane și, desi
gur — ținîndu-se seama de specifi
cul regiunii — in domeniul oceano
grafiei, cu accent deosebit pe res
pingerea tendințelor unor țări occi
dentale de a transforma această 
zonă intr-un depozit de deșeuri 
toxice ; cu aceeași insistență s-a stă
ruit asupra necesității ca toate sta
tele să accepte, fără intîrziere, do
cumentul O.NiU. cu privire la drep
tul mării, document care, din păcate, 
nu a întrunit, cum se știe, adeziu
nea unor țări dezvoltate, cum ar fi 
S.U.A.

Considerată multă vreme ca o zonă 
periferică, o regiune demnă de a- 
tenție numai prin prisma jocului de 
interese al unor mari puteri, Atlan
ticul de sud începe să iasă de sub 
conul de umbră care îl învăluia, în 
timp ce țările limitrofe iși afirmă, 
în măsură crescîndă, identitatea 
proprie, dovedind, o dată in plus, 
câ au apus vremurile cind statelor 
mici și mijlocii le era rezervat ro
lul de simpli pioni pe un eșichier 
politic unde „piesele" de bază erau 
deținute de marile puteri care tot 
ele efectuau și principalele „mu
tări". Reuniunea țărilor Atlanticului 
de sud se înscrie astfel ca una din 
evoluțiile simptomatice ale unei lumi 
plasate sub semnul benefic al co
operării și deopotrivă al multipola- 
rității, al ieșirii din anonimat a unor 
țări si regiuni care, din „obiecte" 
ale istoriei, devin subiecte ale ei.

Romulus CAPLES CU

ORIENTUL
MIJLOCIU

In teritoriile arabe ocupate 
situația se menține încordată

Situația continuă să rămînă în
cordată in Cisiordania și Gaza, teri
torii ocupate de Israel. O ciocnire 
violentă a fost semnalată în zona 
taberei de refugiați palestinieni de 
la Khan Younes (Gaza). Trupe is- 
raeliene au deschis focul , răpind 
12 persoane — informează agenția 
A.P.S., citind surse palestiniene. 
Autoritățile de ocupație au impus 
restricții de circulație.

Pe de altă parte, se relatează câ 
orașul Kalkilya, cu o populație de 
25 000 de locuitori, teatrul unor pu
ternice incidente întreț unități mili
tare israeliene și localnici, se află 
de zece zile izolat printr-o blocadă 
totală. Sînt întrerupte liniile telefo
nice, căile de acces spre oraș, iar 
populația poate circula numai o 
anumită perioadă din zi. Potrivit 
surselor palestiniene, numărul celor 
arestați cu prilejul demonstrațiilor 
se ridică la 400. (Agerpres).

BEIRUT 15 (Agerpres). — La Bei
rut s-a înregistrat, joi, o ameliorare 
a situației, după ciocnirile din zilele 
precedente din sectorul de est al 
orașului. Unul din principalele pa
saje de trecere între sectoarele de 
est și de vest ale capitalei libaneze 
a fost redeschis circulației vehicu
lelor si pietonilor.

Pe de altă parte, agenția MENA 
informează că avioane de luptă 
israeliene au survolat, din nou. la 
joasă altitudine, orașul Saida și ta
berele de refugiați palestinieni din 
zonă.

sută, cea de soia cu 23 la sută și ' 
cea de grîu cu 14 la sută.

ACCIDENT. Un grav accident de | 
cale ferată s-a produs in gara 
Hienei, din apropierea Sofiei, unde i 
un tren de manevră a lovit un 
tren-expres. Șase persoane și-au • 
pierdut viata, iar alte circa B0 au 
fost rănite și spitalizate de urgen
tă. A fost formată o comisie gu- I 
vernamentală pentru elucidarea 
cauzelor accidentului, informează I 
agenția B.T.A.

PROIECT DE LEGE. Comitetul 
pentru relații externe al Senatu- [j 
lui Statelor Unite a adoptat, cu 10 I 
voturi pentru și 9 împotrivă, un 
proiect de lege care prevede sane- I 
tiuni economice obligatorii impo- [ 
triva Republicii Sud-Africane. Pro- 1 
iectul urmează a fi dezbătut și . 
aprobat in plenul senatului. Noua 
legislație a fost aprobată anterior | 
de Camera Reprezentanților.

O GREVA GENERALĂ a mun
citorilor și funcționarilor publici a • 
fost declanșată în provincia Sa
voia, din nordul Italiei. Greviștii 
au încetat lucrul timp de patru I 
ore pentru a protesta împotriva 
creșterii șomajului in întreprinde- | 
rile provinciei și înrăutățirii situa- I 
ției social-economice a păturilor 1 
largi ale populației.

INCENDIU. Autoritățile peruane | 
au anuntat că echipele de inter
venție ale pompierilor au reușit, t 
după 39 de zile, să stingă total in
cendiul provocat prin imprudența 1 
în parcul național Machu Pichu. 
Flăcările au distrus peste 3 000 hec
tare de pădure si. la un moment | 
dat. au amenințat și complexul ar
heologic cel mai important din | 
PerUj^ care se găsește în incinta | 
parcului național, informează agen
ția Prensa Latina. _ J

Șomajul în Ruhr
Un studiu dat publicității 

in R.F.G.
BONN 15 (Agerpres). — Regiunea 

Ruhrului este afectată de flagelul șo
majului in mult mai mare măsură 
decit alte regiuni ale R.F.G., se ara
tă intr-un studiu dat publicității la 
Bochum, citat de agenția A.D.N. Po
trivit documentului, elaborat din în
sărcinarea sindicatelor I.G. Metall, în 
prezent in regiunea Ruhr există 
268 000 de șomeri înregistrați oficial, 
ceea ce corespunde unei rate de 15,6 
la sută din totalul populației apte de 
muncă.

BONN 15 (Agerpres). — în ultimii 
patru ani, in R.F.G. au existat de 
patru ori mai multi tineri fără cali
ficare profesională decit se recu
noaște oficial, au declarat reprezen
tanții sindicatelor vest-germane 
D.G.B., cu prilejul unei audieri in 
fața unei comisii a Bundestagului 
însărcinate cu examinarea politicii 
guvernului vest-german în domeniul 
invățămîntului. S-a relevat că, din 
cei circa 1,35 milioane de tineri năs- 
cuți intre 1960 și 1970, circa 13 la 
sută nu au nici o pregătire profe
sională. Lipsa de locuri de instruire 
profesională afectează mai ales ti
nerele vest-germane.

Extinderea colaborării 
Intre țările 

membre ale S.A.A.R.C. 
Preqătirl in vederea unei 
conferințe la nivel inalt

KATMANDU 15 (Agerpres). — în 
a doua jumătate a lunii septembrie, 
regele Birendra al Nepalului, pre
ședintele in exercițiu al Asociației 
Asiei de sud pentru cooperare re
gională (S.A.A.R.C.), va efectua un 
turneu în celelalte șase țări mem
bre ale organizației — Bangladesh, 
Bhutan, India, Pakistan, Sri Lanka 
și Republica Maldive. Turneul su
veranului nepalez se va desfășura 
in perspectiva viitoarei reuniuni la 
nivel înalt a S.A.A.R.C., programa
tă pentru luna decembrie în Pa
kistan, informează agenția I.P.S.

AMERICA CENTRALĂ

Continuă demersurile pentru organizarea 
unei noi întilniri la nivel inalt

• Precizările ministrului de externe costarican • In sprlflnul
reluării neqoclerllor 

reconcilierii
SAN JOSE 15 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Republicii Cos
ta Rica, Rodrigo Madrigal Nieto, a 
anunțat la San Jose posibilitatea 
desfășurării unei reuniuni a miniș
trilor de externe din țările centro- 
americane la New York, în prima 
săptămînă a lunii octombrie, infor
mează agenția Prensa Latina. Întîl
nirea ar permite aprobarea agendei 
de lucru a celei de-a IV-a reuniuni 
a președinților din țările Americii 
Centrale, care ar urma să se des
fășoare Ia sfîrșitul lunii octombrie. 
După cum a precizat Madrigal Nie
to, intilnirea de la New York s-ar 
desfășura cu ocazia prezentei miniș
trilor de externe centro-americani la 
lucrările sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U.

MANAGUA 15 (Agerpres). — 
într-un discurs rostit cu prilejul 
Zilei independentei naționale, pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega Saavedra, s-a pronunțat 
încă o dată pentru, soluționarea tu
turor problemelor interne prin dia
log, relatează agenția A.N.N. El a

Înaintea celei de-a șasea runde de convorbiri 
in problemele Africii de Sud-Vest 

O declarație a S.W.A.P.O.
LUSAKA 15 (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității la Lusa
ka, Organizația Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) își ex
primă optimismul în legătură cu 
perspectivele încheierii cu succes 
a convorbirilor privind Namibia, 
la care iau parte reprezen
tanți ai guvernelor Angolei, Cubei, 
R.S.A. și S.U.A., transmite agenția 
China Nouă. S.W.A.P.O. consideră că 
recenta reuniune cvadripartită de la 
Brazzaville a dus la apropierea po
zițiilor și că părțile au manifestat 
flexibilitate in cadrul convorbirilor.

Potrivit agenției angoleze de știri 
Angop, care citează surse politice 
din Brazzaville, cea de-a șasea run
dă a convorbirilor cvadripartite se 
așteaptă să aibă loc săptămina vi
itoare, tot în capitala R. P. Congo.

(pzv ĂcrtiAAiTĂTKĂ pormcX)

Negocierile - singura cale
de soluționare a

Poate printr-un paradox climatic, 
o dată cu venirea toamnei, au răsă
rit unii muguri ai speranței în stră
vechea „Insulă a Afroditei". Este 
vorba de relansarea, ieri, la Nicosia, a 
dialogului dintre reprezentanții celor 
două comunități, greacă și turcă, 
din insulă, in scopul soluționării po
litice a problemei cipriote. Hotărîrea 
de revenire la masa tratativelor a 
fost luată cu prilejul întîlnirii de la 
Geneva, dintre președintele Ciprului, 
Ghiorghios Vassiliou, și liderul co
munității turce din insulă. Rauf 
Denktaș. desfășurate în ultima de
cadă a lunii august, sub auspiciile 
și cu participarea personală a secre
tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar.

După insuccesul planului său din 
martie 1986, secretarul general al 
O.N.U. a propus celor două părți o 
„întîlnire de lucru", fără o ordine 
de zi prestabilită si fără condiții 
prealabile. In opinia observatorilor, 
cel puțin trei factori au jucat un rol 
important in acceptarea, de ambele 
părți, a reluării dialogului, pentru 
depășirea impasului instaurat de mai 
multi ani. în primul rind. este vorba 
de evoluțiile încurajatoare înregis
trate pe plan international în direc
ția soluționării pe cale pașnică, prin 
tratative a situațiilor conflictuale din 
diferite zone ale planetei. Practic, 
s-a creat în lume un curent — deși 
încă sinuos, reversibil, lent — spre 
rezolvarea „punctelor fierbinți", iar 
această ambiantă generală nu putea 
să ocolească Ciprul. In al doilea 
rind. un impact deloc neglijabil 
l-au avut evoluțiile constructive în 
relațiile dintre Grecia și Turcia. în- 
tîlnirile directe dintre liderii celor 
două țări. în sfîrșit, se cuvin amin
tite mutațiile interne survenite în 
insulă, și care au dus Ia alegerea, 
în februarie anul acesta, cu spriji
nul decisiv al forțelor de stînea. a 
unui nou președinte cipriot. Chiar 
de Ia preluarea mandatului său, noul 
șef al statului și-a exprimat dorința 
de a acționa pentru o soluționare 
justă și trainică a situației din insu
lă, care să garanteze, deopotrivă, 
drepturile fundamentale ale Repu
blicii Cipru și ale celor două comu
nități — greacă și turcă.

Dobîndirea independentei. în urmă 
cu peste un sfert de veac, n-a în
semnat. după cum este știut, si 
sfîrșitul încercărilor dificile pentru 
cei peste 650 000 de locuitori ai 
insulei, dintre care 80 la sută sînt 
ciprioți-greci. 18 la sută ciprioți- 
turci, iar restul — de alte naționalități. 
Cu toate că anii independentei au 
fost marcati prin incontestabile 
realizări în direcția progresului eco
nomic. in acest interval au apărut 
nu puține momente explozive, care 
au menținut de-a lungul anilor o si
tuație de criză. Fără îndoială că 
„esența esențelor" reglementării pro
blemei cipriote este asigurarea con
dițiilor unei conviețuiri pașnice și 
unei dezvoltări nestinjenite a tuturor 
fiilor acestei țări, indiferent de na
ționalitatea lor, greacă sau turcă. 
Posibilitate confirmată de viață, de 
nenumărate fapte si episoade ale 
istoriei, mai vechi sau mai apro
piate — reunificarea statului impu- 
nîndu-se ca o premisă de bază a 
progresului economico-social al în
tregului popor.

Tentativele de pină acum, nu pu
ține la număr, de rezolvare pe cale 
politică a situației create in insulă 
au eșuat din cauza unor diferente 
majore de poziție în abordarea pro

de la Sapoa pentru realizarea 
naționale in Nicaraqua

reînnoit propunerea de a se orga
niza, în zilele de 19 și 20 septem
brie. o întîlnire în Guatemala între 
reprezentanții guvernului și cei ai 
forțelor „contras" pentru reluarea 
negocierilor de la Sapoa privind în
cetarea definitivă a focului și reali
zarea reconcilierii naționale în Ni
caragua.

Pe de altă parte, șeful statului 
nicaraguan a respins categoric „aju
torul" preconizat de S.U.A. pentru 
Nicaragua, apreciindu-1 ca „imoral" 
în măsura în care Congresul S.U.A. 
preconizează sprijinirea forțelor 
„contras" în acțiunile lor împotriva 
guvernului sandinist si a populației 
civile nicaraguane.

CIUDAD DE GUATEMALA 15 (A- 
gerpres). — Reprezentanții forțelor 
„contras" au acceptat propunerea 
guvernului nicaraguan de reluare a 
negocierilor de la Sapoa, vizind în
cetarea definitivă a focului in Ni
caragua și realizarea reconcilierii na
ționale. Data convorbirilor avansa
tă de forțele „contras" este 22 și 23 
septembrie.

Principalele probleme ce se vor afla 
pe agenda întîlnirii se referă la asi
gurarea securității și suveranității 
Angolei și independența Namibiei ■— 
scrie Angop.

LAGOS 15 (Agerpres). — Preșe
dintele Nigeriei, Ibrahim Babangida, 
l-a . primit pe ministrul de externe 
al Republicii Cote d’Ivoire, Simeon 
Ake, aflat într-o vizită la Lagos, in
formează agenția T.A.S.S. Au fost 
examinate aspecte ale relațiilor bi
laterale. precum și ultimele evolv' ’ 
de pe continent.

Președintele nigerian a declarat ca 
țara sa face tot ce depinde de ea 
pentru instaurarea păcii în sudul 
Africii și sprijină toate eforturile 
îndreptate spre soluționarea pașnică 
a situației din această regiune.

„dosarului cipriot*
blemelor principale. în timp ee 
partea cipriotă-greacă insista, prio
ritar. asupra retragerii trupelor 
Turciei din nordul insulei, partea 
cipriotă-turcă refuza să abordeza 
problema unor garanții care nu iri*- 
cludeau prezenta trupelor turcești pa 
insulă, fiind dispusă insă să nego
cieze asupra efectivelor acestora.

Observatorii pun în evidentă în
semnătatea pe care o prezintă acor
dul. la care cele două părți au ajuns 
recent la Geneva, de a finaliza pînă 
la 1 iunie 1989 procesul elaborării 
principiilor unei reglementări poli
tice in insulă. în același timp, preci
zările făcute de șeful statului ci
priot și de liderul comunității ciprio
te turce în cursul întîlnirilor sepa
rate avute cu secretarul general al 
O.N.U. par să indice o anumită 
nuanțare în pozițiile amintite. Ast
fel. ambii interlocutori s-au pronun
țat în favoarea creării unei repu
blici federale. Președintele Republi
cii Cipru a declarat încă înaintea 
convorbirilor că guvernul său se 
pronunță pentru un stat federal, 
demilitarizat și fără trupe străine pe 
teritoriul său. arătînd că o soluție 
a problemei cipriote trebuie să ga
ranteze unitatea tării.

Desigur, este vorba despre evolu
ții incipiente si despre elemente încă 
restrinse sau încă destul de vagi. Dar 
este, totuși, un început care poate 
îndreptăți speranțele opiniei publi
ce progresiste într-o desfășurare 
constructivă a noului dialog interci- 
priot. Manifestînd dintotdeauna 
simpatie fată de poporul cipriot, de 
Republica Cipru, cu care întreține 
strînse legături de prietenie și co
laborare. România s-a pronunțat și 
se pronunță în mod consecvent pen
tru soluționarea problemei cipriote 
pe cale politică, prin tratative, ast
fel incit să se asigure indepen
denta. suveranitatea. integritatea 
teritorială a Ciprului, garantîndu-sa 
tuturor locuitorilor săi. fără deosebi
re de origine, condiții de viață 
demne intr-un stat unitar. în care 
să conlucreze pașnic pentru progresul 
și propășirea patriei lor comune.

Experiența a dovedit și dovedește 
că. oricit de dificile și spinoase ar 
fi problemele dintr-o parte sau alta 
a lumii, ele își pot găsi rezolvarea 
doar pe calea dialogului, negocieri
lor. că. atunci cind se pun mal 
presus de orice interesele comune, 
este pe deplin posibil să se ajungă 
la înțelegeri corespunzătoare intere
selor tuturor pârtilor. Aceasta este 
Si singura Cale de soluționare justă 
si durabilă a problemei cipriote — și 
tocmai în acest spirit este de aștep
tat să se desfășoare actualele ne
gocieri.

Fără îndoială că realizarea de 
progrese pe calea normalizării situa
ției din insulă, a reunificării pașni
ce și democratice a Ciprului s-ar 
înscrie ca o importantă contribuție 
la destindere în întreaga noastră 
zonă geografică, ar răspunde inte
reselor popoarelor din zonă, favori- 
zind procesul transformării Balcani
lor într-o regiune a păcii și bunei 
vecinătăți, precum si înaintarea spre 
obiectivul făuririi securității si. dez
voltării colaborării în Europa. Este 
Si motivul pentru care tara noastră 
salută reluarea dialogului interco- 
munitar și îsi exprimă speranța că 
acesta va consemna noi pași spre 
reglementarea politică a situației din 
Cipru.

Radu BOGDAN
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