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IN SPIRITUL SAOCINIUH SUBLINIAU OE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
PLANUL PE ÎNTREAGA ECONOMIE

REALIZAT INTEGRAL
pînă la 23 August pe opt luni,
la Congresul al XIV-lea pe întregul an!
Eforturi concentrate spre un scop precis

ONORAREA TUTUROR ANGAJAMENTELOR
S-a încheiat prima săptămină din luna august — lună a producțiilor-record, pe care colectivele din întreaga economie le dedică marii
noastre sărbători naționale. Obiectivul este clar, pe deplin mobilizator :
pînă la 23 August să fie îndeplinit planul pe opt luni la toți indica
torii ! In acest scop, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu
la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., este
necesar să se ia măsuri ferme pentru organizarea exemplară a activi
tății în toate domeniile, să se urmărească permanent, zi de zi, modul
cum se îndeplinește planul, să se soluționeze operativ toate problemele
de care depinde realizarea nivelurilor de producție stabilite.
Este o perioadă de amplă mobilizare în muncă, în care activitatea
productivă atinge cote maxime. Sînt zile în care se multiplică ini
țiativele muncitorești, zile în care rolul decisiv revine organizării ri
guroase a producției. Acum, la începutul celei de-a doua săptămini a lu
nii, se poate face un sumar bilanț al realizărilor, se pot trage învățămin
te pentru creșterea ritmului producției și îmbunătățirea în continuare a
rezultatelor. Este ceea ce am și urmărit în raidul-anchetă organizat în
mai multe unități din municipiul Oradea.

Sarcinile pe prima decadă
au fost realizate
Fără îndoială, întreprinderile in
dustriale orădene au pornit de ia o
bază solidă pentru înfăptuirea angajamentului asumat în cinstea zilei
de 23 August. Așa după cum este
cunoscut, județul Bihor s-a situat,
anul trecut, pe primul loc in în
trecerea socialistă din industrie, iar
in municipiul Oradea se realizează
circa două treimi din producția in
dustrială a județului. In primele
șapte luni din acest an, colective
le municipiului au obținut, de ase
menea, bune rezultate : planul a
fost depășit cu 68 milioane lei la
producția-marfă industrială, crește
rea față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut fiind de aproa
pe 8 la sută. însemnate depășiri de
plan la producția fizică se înregis
trează la energie electrică pe căr
bune. mașini pentru agricultură, alumină. medicamente, produse de
mecanică fină, mobilier din lemn,
confecții textile și altele. La export, toate contractele au fost exemplar onorate. In domeniul in
vestițiilor, pe lingă îndeplinirea și
depășirea indicatorilor prevăzuți,
merită consemnat faptul că au fost
date în folosință. în devans. 144 de
apartamente. Sint numai cîteva date
din bilanțul realizărilor pe șapte
luni ale oamenilor muncii din mu
nicipiul de pe Crișul Repede, con
stituind o bună bază de pornire pen
tru a-și onora în întregime angaja-

mentul de a îndeplini planul pe opt
litni pînă la 23 August.
„Avem colective bine închegate,
cu oameni temeinic pregătiți, ne
spune tovarășul Gheorghe Groza,
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid. Organizarea produc
ției este corespunzătoare, iar dota
rea tehnică, superior utilizată, per
mite depășirea planului. Aceasta este
concluzia ce s-a desprins din ana
liza temeinică ce s-a desfășurat la
comitetul municipal de partid îm
preună cu factorii de conducere din
întreprinderi, în care s-au stabilit
măsurile concrete ce trebuie luate
pentru îndeplinirea angajamentului.
Așa cum a rezultat, principala pro
blemă ce trebuie rezolvată este asigurarea. în avans, a bazei de ma
terii prime necesare și asupra acesteia și-au concentrat atenția în
treprinderile și bazele de aprovizio
nare tehnico-materială. cu sprijinul
direct al activiștilor comitetului
municipal de partid. Nu putem spu
ne că toate problemele au fost re
zolvate. întreprinderea „înfrățirea",
bunăoară, mai are nevoie de o se
rie de motoare electrice, precum și
de echipamente cu comandă nume
rică pentru finalizarea producției,
unitățile din industria ușoară au- di
ficultăți legate de neritmicitatea li
vrărilor de fire și coloranți etc. Pe
ansamblu însă, principalele proble
me au fost rezolvate mulțumitor și
ca urmare a organizării temeinice a
fluxurilor de fabricație, a angajă
rii plenare a tuturor oamenilor mun
cii. producția fizică realizată in pri
ma săptămină a lunii august echi
valează cu planul pe o decadă".

Un prim succes care, nu ne îndoim,
va fi urmat de altele, pe măsura capacitătii colectivelor de oameni ai
muncii din municipiul reședință a
județului fruntaș in întrecerea socia
listă în al treilea an al cincinalu
lui. Cum se muncește în, aceste zile
în întreprinderile orădene ? Care
este pulsul activității în aceste zile
premergătoare marii noastre sărbă
tori ?

La întreaga capacitate I
Prin specificul său de fabricație,
întreprinderea de Alumină nu poa
te. cel puțin la prima vedere, să
„grăbească" fluxul de fabricație —
care este de tip continuu : fără în
cetare. bauxita intră in morile de
concasare. apoi parcurge un traseu
sinuos, transformindu-se, in final,
într-un praf alb și dur — alumina.
Iată însă că. analizînd temeinic re
zervele care există și punindu-le in
tegral în valoare, aluminiștii orădeni
se angajează să îndeplinească pla
nul la producția-marfă pe opt luni
pînă la 20 august, ceea ce le va per
mite- să obțină, pînă la sfirșitul lu
nii. o producție suplimentară de 2 300
tone alumină calcinată.

Cum se realizează aceste perfor
manțe 1 Un rol ce nu poate fi ne
glijat revine, de bună seamă, men
ținerii in parametrii optimi a flu
xului fabricației, asigurării unui
înalt randament în procesul de ex
tragere a substanței utile din ma
teria primă. Este un domeniu în
care, de-a lungul anilor, colectivul
a dobindit o frumoasă și bogată ex
periență. an de an obținîndu-se pro
ducții mai mari, cu consumuri ma
teriale și energetice mai mici.
De această dată însă, sporul de
producție va avea ca principal su
port mărirea capacității de calcinare a aluminei prin utilizarea con
comitentă a celor două cuptoare,
care, de regulă, funcționează alter
nativ. Este o ispravă pe care colec
tivul a pregătit-o în amănunt: s-a
creat in timp stocul necesar de pro
ducție neterminată — prin optimi
zarea proceselor chimice de prelu
crare a bauxitei —. au fost temei
nic verificate ambele cuptoare de
calcinare. pentru a nu apărea sur
prize nedorite, iar de vineri. 4 au
gust, întreprinderea calcinează alumină la întreaga capacitate. „Pen
tru a putea menține acest ritm de
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Viața, realitatea demonstrează cu putere superioritatea agri
culturii socialiste, forța creatoare a țărănimii noastre cooperatiste,
a tuturor oamenilor muncii de la sate, adevărații realizatori ai ma
rilor succese din, agricultură. Acum putem să afirmăm cu toată fer
mitatea că numai calea socialistă a agriculturii, în forma proprie
tății de stat sau cooperatiste - care se completează în mod armo
nios - poate asigura progresul neîntrerupt și rapid al agriculturii.
NICOLAE CEAUȘESCU
ințifice. ca de altfel nici nivelul ge
largă de diferite alte mașini șl uti
într-una din primele sale vizite de
neral de cunoștințe și de pregătire
laje agricole, care permit efectuarea
lucru. în noua calitate de condu
profesională al lucrătorilor din aîntregului volum de lucrări agricole
cător
al
partidului,
tovarășul
ceastă ramură de activitate.
în termene scurte și de bună cali
Nicolae Ceaușescu. adres;ndu-se ță
tate.
Deosebit de importante pentru
Orientarea
fermă
și
consecventă
ranilor cooperatori din comuna
creșterea fertilității pămintului și.
dată de partid, de secretarul gene
Gheorghe Doja, spunea : „Acum
implicit, pentru sporirea producției
ral al partidului, in anii ce au tre
pornim, tovarăși, la un drum înde
agricole sint extinderea lucrărilor
cut de la al IX-lea Congres al
lungat care, trebuie să vă spun, nu
partidului, spre dezvoltarea unei ade îmbunătățiri funciare, terenurile
va fi ușor, va cere muncă intensă
amenajate pentru irigații insumind
griculturi. ca ramură de bază a eco
din partea tuturor. De aceea, partila sfirșitul acestui an peste 4 mili
nomiei
naționale,
moderne,
intensi

dul nostru consideră că e bine ca
oane de hectare, cele desecate — 3,4
ve, de înalt randament și productiînainte de a porni la drum să ne
milioane hectare,
sfătuim cu muniar cele amena
citorii, cu țărajate antierozional
nii, cui intelec— 2,5 milioane
tualii, cu bărhectare. Trebuie
bați și femei, cu
@ Producția agricolă a României a crescut de peste
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cialistă 'n-a fost
tea avînd un rol
ușor. Se pornea,
hectar, în 1965, la 7360 KG în 1989
decisiv în crește
în multe privințe,
rea tot mai pu
de la realizări
ternică. de la un
notabile, dar de
•
Toate
județele
au
raportat
realizarea
unei
producții
an la altul, a pro
la un nivel al
ducției agricole.
producțiilor incă
In acest sens, da
destul de scăzut.
medii de griu de peste 8000 KG la hectar,
tele statistice oSă amintim că
feră o imagine de
în acel an, anul
netăgăduit a pro
producții mari realizîndu-se la toate celelalte
1965, deschizător
gresului uriaș în
de eră nouă, pro
registrat
de agri
ducția totală de
culturi recoltate pînă acum
cultura
noastră
cereale abia în
socialistă. Față de
suma 12,6 milianul 1945. pro
oane de tone.
ducția agricolă a
producțiile medii,
României a crescut de peste 10 ori,
la hectar, fiind numai de 1 990 kg
vitate, elaborarea și trecerea la În
griu, 2 090 kg orz și 1 730 kg porumb.
din care de 6 ori după anul 1965.
făptuirea conceptului noii revoluții
Și la celelalte produse vegetale, ca
agrare, care presupune mai intîi de
Ceea ce se socotea, la un moment
și in zootehnie, producțiile se si
toate un mod nou. revoluționar, de
dat, ca fiind obiective prea îndrăz
tuau la un nivel scăzut.
muncă și gîndire pentru toți lucră
nețe, greu de realizat, s-a dovedit
torii din agricultură, asigurarea de
că agricultura noastră socialistă are
Cu toate că se făcuseră pași im
societate
a
unui
volum
de
in

către
forța și capacitatea de a le înfăptui
portanți pentru inzestrarea agricul
vestiții
de
la
un
an
la
altul
tot
mai
întocmai.
Asistăm astăzi la mate
turii cu tractoare, mașini și utilaje
mare, au creat condițiile necesare
rializarea la o scară tot mai largă
agricole, zestrea tehnică de atunci
dezvoltării puternice a tuturor sec
a obiectivelor noii revoluții agrare.
nu satisfăcea cerințele practicării
toarelor din agricultură și creșterii
Tot mai multe sînt unitățile agri
unei agriculturi cît de cît moderne,
substanțiale,
pe
această
bază,
a
pro

cole, și chiar județe întregi, care
cerințele lucrării pămintului la un
ducțiilor de cereale, plante tehnice,
îndeplinesc aceste cerințe. Anul
nivel superior, care să permită rea
legume și fructe, a producției zoo
trecut au existat 250 de unități
lizarea unor randamente înalte la
tehnice. Expresie concludentă a po
agricole care au obținut producțiihectar. Experiența în organizarea și
liticii promovate consecvent de
record. In medie, la hectar, de peste
partid, de secretarul general al
conducerea,activității din agricultură
8 000 kg grîu sau orz, și peste
partidului,
privind
dezvoltarea
șl
20 000 kg porumb știuleți. Anul
era incă limitată, numărul de cadre
modernizarea continuă a agricultu
acesta s-a realizat cea mal mare
medii și cu pregătire superioară nu
rii, este faptul că în anii construc
producție de orz din istoria țării —
răspundea cerințelor privind practi
ției socialiste, pentru sporirea for
7 360 kg, in medie, la hectar, pe
carea unei agriculturi moderne, știței productive a agriculturii s-au
toată suprafața cultivată. De ase
investit 660 miliarde lei. din care
menea, s-a incheiat secerișul griu
600 miliarde lei după Congresul al
lui, toate județele raportind obține
IX-Ica al partidului. Investițiile area unor producții medii, la hectar,
cordate agriculturii in cincinalul ac
de peste 8 000 kg, unul din județe —
tual sint de 5 ori mai mari decit
chiar peste 9 000 kg. Dar obiectivele
cele alocate în cincinalul 1961—1965.
noii revoluții agrare au începui să
Pe această bază, agricultura a fost
fie realizate, de un număr tot mai
dotată pînă in acest an cu 165 000
de tractoare. 65 436 de combine pen
mare de unități agricole și la celetru recoltarea cerealelor și a altor
(Continuare în pag. a II-a)
culturi, cărora li se adaugă o gamă
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Esența democrației muncitorești - revoluționare
poporul la conducerea societății socialiste
Vastul proces revoluționar inaugu
rat de istoricul Congres al IX-lea al
partidului, cursul înnoitor, revolu
ționar, dinamic pe care secretarul
general al partidului l-a imprimat
vieții economice și politico-sociale
și-a pus din plin amprenta asupra
dezvoltării întregii opere de edifi
care a societății socialiste. Tova
rășului Nicolae Ceaușescu îi revine
meritul deosebit de a fi elaborat teze
și orientări profund științifice, nova
toare cu privire la conducerea ști
ințifică a întregii vieți economicosociale, la întărirea rolului conducă
tor al partidului, centrul vital al na
țiunii noastre, la creșterea rolului
clasei muncitoare — clasa cea mai
înaintată a societății — la perfecțio
narea funcțiilor statului și întărirea
proprietății socialiste, la crearea
unui larg și cuprinzător sistem al
democrației
muncitorești-revoluționare.
Problemă cardinală în demersurile
teoretice ale Partidului Comunist
Român.
democrația muncitorească
revoluționară reprezintă, totodată, o
componentă esențială a strategiei
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, a întregii sale acti
vități practice. Partidul nostru,
secretarul său general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au adus o contri
buție de mare valoare la fundamen
tarea teoretică a concepției cu pri
vire la necesitatea obiectivă, structura și căile edificării unui sistem
politic democratic, la făurirea socialismului cu poporul și pentru popor.
___
în viziunea partidului nostru — așa
cum se relevă in Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului —
între socialism si democrație există
o legătură organică atît din nunctul
de vedere al genezei, cît și al struc
turilor și procesului de dezvoltare a
noii orînduiri. Cum relevă secretarul
general al partidului : „în întreaga
activitate am pornit de Ia teza știin
țifică a construirii socialismului cu

MARILE PRODUCȚII AGRICOLE,

poporul și pentru popor, de la faptul
că tot ceea ce realizăm în societatea
noastră trebuie să se realizeze cu
oamenii, pentru oameni, să asigure
ridicarea continuă a gradului de ci
vilizație, a bunăstării materiale și
spirituale a întregului popor".
întemeiată pe proprietatea socia
listă. democrația muncitorească re
voluționară se află într-o unitate or
ganică cu aceasta, unitate de o mare
complexitate ce are, în viziunea
partidului nostru, profunde implica-

internațional se manifestă unele
concepții și practici care, într-un fel
sau altul, neagă sau minimalizează
rolul proprietății socialiste în înfăp
tuirea progresului, a unei economii
socialiste avansate. Reliefînd cu o
deosebită forță rolul proprietății so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia în cuvînlarea rostită la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. :
„Trebuie să punem cu putere în evi
dență rolul fundamental, hotărîtor
al proprietății socialiste asupra mij-

ții economice și social-politice în în
treaga operă de edificare a noii
orînduiri. Proprietatea socialistă reprezintă temeiul obiectiv pentru
afirmarea și dezvoltarea democrației
socialiste, iar participarea conștientă
și responsabilă a oamenilor muncii
în cadru] nou democratic realizat in
țara noastră urmărește, în primul
rînd, dezvoltarea proprietății socia
liste, a relațiilor de producție, a tu
turor relațiilor sociale. Astfel, ex
presie a autoconducerii muncitorești,
organismele
democrației muncitorești-revoluționare au rolul de a mo
biliza eforturile oamenilor muncii în
direcția modernizării producției și a
organizării ei științifice, a îndepli
nirii exemplare a tuturor indicato
rilor de plan la parametrii calitativi
pe care îi impun exigențele actualei
perioade de dezvoltare intensivă a
economiei noastre.
Adevărul, confirmat de viață, po
trivit căruia proprietatea socialistă
reprezintă o legitate obiectivă a con
struirii noii orînduiri ne apare cu
atît mai evident astăzi, cînd pe plan

loacelor de producție, faptul că pro
prietatea întregului popor și proprie
tatea cooperatistă reprezintă una din
cerințele vitale pentru realizarea noii
orînduiri sociale". Se desprinde de
aici, cu toată claritatea, ideea — sub
liniată în. cuvîntare — potrivit că
reia orice diminuare a rolului pro
prietății socialiste, întoarcerea la anumite forme ale proprietăți’ capi
taliste, chiar a micii proprietăți re
prezintă o dare înapoi cu zeci și
zeci de ani, inseamnă a pune în pe
ricol nu numai dezvoltarea socialis
mului, dar însăși dezvoltarea economico-socială a popoarelor bunăstarea
și independența lor.
In acest spirit dinamic, creator, a
fost abordată întreaga problematică
a democrației muncitorești-revoluționare, a sistemului democratic de
conducere a societății noastre. înte
meiate pe proprietatea socialistă.
Concepția partidului nostru cu pri
vire la democrația socialistă surprin
de și configurează teoretic multi
plele fațete ale acestui nou tip isto
ric de conducere politică a societății.

ca și ale procesului de edificare a
structurilor sale organizatorice. In
temeiul legăturii dialectice dintre
procesul făuririi de ansamblu a noii
societăți și cel al făuririi subsiste
mului său politic, partidul nostru a
dezvoltat și îmbogățit viziunea teo
retică despre democrație, în concor
danță cu obiectivele și exigen
țele fiecărei etape a construcției so
cialiste, cu noile cuceriri ale științei
și cunoașterii umane în general.
Un moment de mare semnificație
în demersul teoretic al partidului
nostru, al secretarului său general,
îl constituie, fără îndoială, funda
mentarea conceptului de democrație
muncitorească-revoluționară,
care
desemnează una din laturile esen
țiale ale realității românești contem
porane. Avem in vedere faptul că
în România funcționează un sistem
politic în care, sub conducerea cla
sei muncitoare, întregul popor par
ticipă la decizia politică prin care
sînt determinate orientările actuale
și de perspectivă ale societății noas
tre. Conceptul de democrație munci
torească revoluționară desemnează
un stadiu superior în evoluția de
mocratismului orinduirii noastre so
cialiste El înglobează toate trăsătu
rile, elementele și laturile pe care
le implică procesul de instruire și
manifestare a democrației socialiste,
de exercitare a drepturilor și înda
toririlor ce revin oamenilor muncii
în calitatea nouă pe care le-o conferă socialismul, aceea de proprietari, producători și beneficiari ai
avuției naționale.
De-a lungul procesului revoluțio
nar de edificare a socialismului s-au
produs transformări profunde în
toate sectoarele vieții sociale, începind cu însăși esența puterii poli
tice și continuînd cu făurirea eco
nomiei socialiste unitare întemeiată
pe proprietatea socialistă, instituirea

(Continuare în pag. a IlI-a)

BUCUREȘTI

Utilaje de înalt
nivel tehnic
Colectivul întreprinderii de
Mașini-Unelte
și
Agregate
București, asemenea tuturor oa
menilor muncii din întreaga
țară, acționează cu dăruire
pentru a întîmpina marile eve
nimente politice ale anului cu
realizări deosebite în întreaga
activitate. Unul dintre obiec
tivele majore ale activității de
la I.M.U.A.B. îl constituie rea
lizarea integrală a măsurilor
din programul de modernizare
a producției și de promovare a
progresului tehnic. Astfel, toate
măsurile din programul pe acest an, cu termen de aplicare
in primele 7 luni, au fost finali
zate, asigurînd un spor de producție-marfâ de peste 23 milioane lei. îndeplinirea tuturor
măsurilor stabilite va asigura
creșterea valorii producțieimarfă și a productivității muncii pe 1989 cu peste 1>2 la sută,
iar a producției de export cu
aproape 50 la sută. Intre produ
sele noi asimilate și oferite par
tenerilor externi — ne infor-.
mează maistrul Vasile Naum,
din secția montaj-agregate —
se numără și linia automată de
prelucrat pompe de ulei —
DP-222. aflată în fază finală de
execuție. Linia funcționează in
ciclu automat, de la introduce
rea piesei și pină la finalizarea
ei, fiind deservită de numai doi
operatori, iar timpul de execu
ție al unei piese este de nu
mai 61 secunde, față de 4—5
ore pe mașinile universale de
prelucrare. In nrezent. in între
prindere se execută și alte agregate de același nivel tehnic,
printre care linii aihomate pentru pre’ucrat capcce cutie de
viteză si corpuri cutie de viteză
atît pentru nevoile economiei
naț onale. cît și rent"u export.
In imagine : aspect din secția
montaj a liniei automate de
prelucrat pompe de ulei DP-222.

In această perioadă
cînd soarele străluci
tor își aruncă razele
sale arzătoare asupra
culturilor de toamnă,
pregătite cu atîta tru
dă și speranță de har
nicii gospodari ai ogoarelor, pe Șantierul
Național al Tineretului
Frunzaru — Teleor
man, pentru lucrări de
îmbunătățiri
funcia
re, brigadierii în sa
lopete albastre intimpină cu semnificative
izbînzi marea sărbă
toare națională de la
23 August, izbînzi care
se adaugă faptelor
durabile înscrise de
tînăra generație a țării
în cronica eroică a
împlinirilor socialiste,
activității
„Bilanțul
celor peste 3 000 de
tineri, constituiți în
brigăzi din toate județele patriei, în aproape 4 ani, a decorespondenclarat
tului nostru pentru
județul
Teleorman,
Stan
Ștefan,
inginerul
Marin
Danciu, comandantul șan
tierului, cuprinde executarea unor lu
crări a căror valoare
se apropie de 300 mi
lioane lei. Intre alte
le, s-au excavat pes
te 4 milioane metri
cubi de pămînt, s-au
realizat 50 kilometri
canale de aducțiune și
distribuție a apei, s-au
montat 400 kilometri
conducte, s-au con
struit 35 stații de
pompare șt punere sub
presiune. Practic, cu
capacități
ultimele
date în funcțiune de
curind, ne-am realizat
angajamentul de a
amenaja pentru iri
gații in sistemul hidroameliorativ Frun
zaru — Boianu Sud o
suprafață de aproape
24 000 hectare".
Recent, pentru rezultatele din anul 1988,
cînd s-a clasat pe lo
cui III in întrecerea
pe țară, colectivul de
brigadieri«al șantieru
lui a primit Diploma

de onoare a C.C. at
U.T.C. Făcînd dovada
hărniciei, a devota
mentului și abnegației
patriotice,
brigadie
rii de pe șantier au
realizat în perioada
ce a trecut din acest
an lucrări suplimen
tare în valoare de
peste 1,5 milioane lei,
constînd în principal
în terasamente, impermeșbilizări pe ca
nale, confecționat dale
din beton.
In amfiteatrele înal
tei școli a muncii
creatoare și educației
comuniste, patriotice
s-au format oameni
ca Gheorghe Raicu,
Nicolae
Mațotă Și
Gheorghe Dudu
buldozeriști. care au
lucrat înainte pe un
alt șantier național al
tineretului,
Viișoara
Nord, și care își de
pășesc lună de lună
normele de lucru. Un
alt tînăr. Florian Ciurea,
absolvent
în
toamna trecută al Li
ceului .de îmbunătă
țiri Funciare din Drăgănești — Vlașca, lu
crează de mai puțin
de un an aici, tot pe
un buldozer. Faptul acesta l-a ajutat să se
numere printre frun
tașii întrecerii uteciste. „Este adevărat
— ne spune — există
o disciplină aspră a
muncii ; există și mo
mente cînd te înfrunți
cu adversitățile natu
rii. Dar există și
marea satisfaoție că
poți învinge greută
țile prin propriile for
țe, că îți pui semnă
tura de constructor pe
lucrări care vor asi
gura apa atît de ne
cesară marilor recolte
ale anilor următori".
Ca el gîndesc și in
ginerul Aurelian Ghinea, șef de brigadă,
un adevărat „veteran"
al șantierelor t'neretului,
subinginerul
Virgil Cocoșilă, care
„gospodărește" exca
vatoarele. draglinele,
buldozerele, screpere-

le și celelalte utilaje
ale șantierului, teh
nicianul Marin Buzală. maistrul Marin
Dicu,
subinginerul
Florea Trifu, Emil
Cîrjan și Marius Stănculescu, sau Victor
Chichlșilă, șeful po
ligonului de prefabri
cate. ca și multi alti
tineri, care participă
aici
la
realizarea
unuia dintre obiecti
vele programului de
transformare a natu
rii, inițiat de secreta
rul general al parti
dului.
După elevii din ju
dețele Iași și Gorj, în
prezent cei din Timiș
și Bacău fac practica
pe acest șantier, du,cînd mai departe cu
entuziasm, pasiune și
pricepere, ca o sim
bolică și scumpă șta
fetă, tradiția muncii
eroice pentru țară.
Forțele sînt îndrepta
te acum la realizarea
unor lucrări de dese
cări, de combatere a
eroziunii solului și
redarea unor terenuri
în circuitul agricol,
în același . sistem de
îmbunătățiri
funcia
re, programul fiind
de circa 16 000 hecta
re.
Făcîndu-și
un
titlu de onoare și
mîndrie patriotică din
a se afla în primele
rînduri ale muncii
pentru
înfăptuirea
măreței opere de construcție
socialistă.
brigadierii de pe acest
șantier național, ase
menea tuturor tineri
lor patriei, sînt hotărîți ca, răspunzînd în
chesufleți toarelor
mări-îndemn adresate de iubitul nostru
conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să
întîmpine cu noi și
prestigioase fapte de
muncă marile evenimente politice
ale
anului : a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August
1944 și Congresul al
XIV-lea al partidului.
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Colaborarea dintre cercetare și producție

(Urmare din pag. I)

poate fi perfecționată
' înaltă exigentă față de activitatea
' intregului colectiv, puternică anga
jare revoluționară in muncă, hotă. rire fermă de a înlătura neajunsu
rile care mai persistă, cimp larg de
afirmare a noului. Astfel ar putea
fi caracterizată, într-o formulare
sintetică, desfășurarea adunării ge
nerale a reprezentanților oamenilor
muncii de la „CEPROM" Satu Mare,
filială a Institutului de Cercetare
Științifică și Inginerie Tehnologică
pentru Utilaj Minier și Mașini de
; Ridicat Timișoara. Atit raportul
consiliului oamenilor muncii și al
comitetului sindical privind realizarea indicatorilor de plan pe semes. trul I a.c., ca și dezbaterile ce au
* urmat au situat în prim-plan ana
liza căilor și modalităților de per
fecționare a întregii activități de
creație, cu deosebire în ce privește
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor la nivelul celor
mai bune produse similare de pe
piața externă, introducerea și gene
ralizarea tehnologiilor noi. reduce
rea la minimum a duratei ciclului
de cercetare — experimentare —
proiectare — producție, în strinsă
. corelare cu înfăptuirea programelor
de creștere a productivității muncii,
ridicare a gradului de mecanizare,
. - automatizare si robotizare a proce
selor de producție, reducere a con
sumurilor materiale. De altfel, re
zultatele obținute în primul semes■ tru al anului validează pe deplin
■ spiritul de emulație creatoare, serio
zitatea și competenta profesională a
puternicului colectiv din cadrul acestei filiale. Astfel, în cadrul pro
ducției totale, la care planul a fost
îndeplinit în proporție de 113 la
sută, prevederile indicatorului ceri cetare științifică și inginerie tehno- logică ați fost depășite cu 30 la sută.
. iar ale producției industriale cu 3
la sută. în condițiile creșterii pro
ductivității muncii cu 13 la sută față
de plan și ale obținerii unor beneficii
cu 14 la sută mai mari decît sarcina
stabilită.
Reflectă însă aceste rezultate —
bune, fără îndoială — posibilitățile
reale ale potențialului creator și ale
bazei tehnico-materiale existente în
/. unitate? Și dacă nu — așa cum au
evidențiat luările de cuvint ale mai
multor vorbitori — ce acțiuni și mă
suri se impun a fi luate cu precă
dere acum și în perspectivă, ce re
zerve pot fi puse cit mai grabnic
în valoare pentru a asigura, prin
aplicarea cu fermitate a principiilor
putoconducerii și autogestiunii mun!. citorești. premisele necesare ridică
rii nivelujui telmic și calitativ, ăl
lucrărilor elaborate,. al.perfqfrmnțelor viitoarelor’‘produse și onorării
integrale a contractelor încheiate ?
Un prim răspuns l-a oferit subinginerul loan Gîta, de Ia secția 280
■ ' transportoare cu bandă și utilaje de
carieră, care, reliefînd necesitatea
Întăririi disciplinei, a folosirii de

pline a timpului de muncă, a pre
cizat : „Tovarășii mei de muncă
mi-au dat mandatul de a prezenta
aici angajamentul nostru ca în cin
stea marii noastre sărbători națio
nale de la 23 August să reali
zăm mai devreme programul de
asistentă tehnică pentru pune
rea in funcțiune a unei benzi trans
portoare la întreprinderea Minieră
Moldova Nouă, iar în întîmpinarea
Congresului partidului să asimilăm
un nou tip de transportor tubular
în devans, încă în semestrul al
doilea al acestui an, față de 1990
prevăzut in plan. Precizez că aceste
lucrări le vom realiza mai devreme
in exclusivitate în timpul progra
mului de lucru pentru că, reevaluîndu-ne exigent forțele, ne-am re
distribuit mai bine sarcinile și am
declarat o ofensivă hotărîtă împo-

produselor pe ștand, în această si
tuație fiind și unii specialiști de la
secția 270“.
Intervenția acestui vorbitor a sus
citat numeroase alte luări de pozi
ție, unele în acord deplin cu cele
afirmate, altele marcate de o anu
mită tendință de escamotare a rea
lității, sau chiar atitudini polemice.
N-a fost deloc rău că dezbaterile
s-au desfășurat într-o notă de di
versitate de opinii, chiar dacă această manieră a incomodat pe unii,
în fond, tocmai un asemenea cadru
fertil de dezbatere deschisă, asigu
rat generos de sistemul democrației
muncitorești-revoluționare, permite
clarificarea problemelor, determină
mobilizarea și mai puternică a ener
giilor și inteligenței tehnice colec
tive în căutarea, cu mai multă in
sistență, a soluțiilor optime și apli

Adunarea generală a oamenilor muncii—for de analiză
exigentă a problemelor modernizării producției
triva tuturor surselor de irosire a
timpului de lucru".
,
Inginerul loan Indre, din cadrul
secției 270 de utilaj minier pentru
subteran și instalații electrice, s-a
referit la probleme de însemnătate
deosebită pentru perfecționarea ca
lității viitoarelor produse. „Deși
unitatea noastră este destinată nu
numai pentru a elabora proiecte și
prototipuri, ci și pentru a efectua
și cercetare științifică. trebuie să
spun deschis că această latură a ac
tivității iși face încă in mică măsură
simțită prezența, rolul acesteia nefiind încă înțeles la nivelul cerințe
lor actuale. Dacă s-ar acorda atenția
cuvenită efectuării din vreme a tes
tărilor
diferitelor
subansamble,
adică înainte de a fi asamblate în
produsul finit, colectivul nostru ar
reuși să remedieze mult mai repede
și chiar să evite anumite deficiențe
de proiectare și de construcție și
n-am mai fi puși în situația ca ase
menea „scăpări"
să fie depistate
abia în etapa de încercare a pro
dusului gata montat. Desigur, in fe
lul acesta întirzie omologarea unor
produse și executarea seriei zero.
Toț in această ordine de idei, con
sider necesar ca toți specialiștii din
comisiile care dau avizările pentru
proiecte să manifeste exigență spo
rită în acordarea Calificativelor de
foarte bine sau excepțional, care în
cazul unor produse nu se confirmă
întru totul in timpul verificărilor pe
ștand. Și aș mai dori să subliniez
că respectarea rigorilor impuse pen
tru a asigura calitatea produselor
este obligatorie pentru toți șefii de
ateliere. Precizez aceasta
întrucît
unii
nu dovedesc consecvență în
testarea, fără excepție, a tuturor

carea lor operativă în viață, în scopul
eliminării neajunsurilor din activi
tatea proprie, sporirii eficienței economice. Astfel, subinginerul Francisc Penzes. de la secția. 320 proto
tipuri, a subscris întru totul la ne
cesitatea de a se acorda atenție spo
rită nivelului calitativ al proiectelor
„pentru că la planșetă se decide în
cea mai mare măsură calitatea vii
torului produs".
Nu ne propunem și nu este locul
aici să stabilim cu exactitate cine
a avut mai multă dreptate în
opiniile care s-au confruntat în
dezbateri. Cert este însă un fapt :
ele au evidențiat că, pe alocuri. în
relațiile de muncă dintre unele
compartimente din unitate s-au ma
nifestat, din cauza neaplicării con
secvente a Unor reglementări
sau
din alte cauze subiective, unele disfuncționalități. care au avut nedorite
repercusiuni în activitatea generală
a colectivului. Nu întîmplător în in
tervenția pe care a avut-o în fina
lul dezbaterilor, ing. Gheorghe Ziman, directorul filialei, a ținut să
sublinieze necesitatea ca probleme
le ridicate în adunarea generală să
fie privite și soluționate
într-un
spirit de perfectă colaborare. întru
totul de acord, dar cu precizarea că
în această direcție sînt chemate să
acționeze cu o mai susținută preo
cupare, implicîndu-se mai ferrri
pentru a asigura manifestarea în
.toată deplinătatea a. unui asemenea
climat fertil de conlucrare
intre
toate compartimentele unității, în
suși organul colectiv de conducere,
comitetul de partid, organizațiile de
bază din cadrul filialei.
în dezbateri s-au spus multe lu
cruri, bune sau mai puțin bune, în

Onorarea tuturor angajamentelor

legătură cu modul în care se desfă
șoară colaborarea filialei cu între
prinderea de Utilaj Minier Satu
Mare. îmbucurător este, intre al
tele, faptul că s-a subliniat că în
multe probleme, printr-o bună
cooperare cu întreprinderea, colec
tivul de la „CEPROM" a putut să
satisfacă în condiții corespunzătoa
re cerințele și exigențele acestui
principal beneficiar al său. Este
mult loc însă și pentru optimizarea
soluționării altor probleme, cum
este, spre exemplu, îmbunătățirea
colaborării, mai ales în privința res
pectării termenelor de predare a lu
crărilor din programul tehnologic
de control. S-au formulat însă și
alte critici la adresa întreprinderii
sătmărene.
La adunare a participat și repre
zentantul întreprinderii
de Utilaj
Minier, a cărui prezență era de aș
teptat să se facă remarcată și prin
tr-o intervenție deschisă la discuții,
de natură să aducă clarificările do
rite. să ofere răspunsuri la obser
vațiile critice formulate de unii
vorbitori, să facă propuneri pen
tru îmbunătățirea activității ambe
lor colective.
Nu s-a produs
însă această așteptată luare de
cuvint. De ce ? Pentru că, chipurile,
intre reprezentanții întreprinderii și
ai „CEPROM“-ului au loc zilnic întilniri pentru soluționarea proble
melor care îi interesează. în nici un
caz acesta
nu este un argument
demn de luat în seamă. Reprezen
tanții oamenilor muncii de la
„CEPROM", întruniți în plenul unei
dezbateri democratice și angajante,
erau îndreptățiți să asculte opinii și
aprecieri pertinente, să primească
răspunsuri clarificatoare atît din
partea conducerii filialei, cît și a re
prezentantului întreprinderii de Uti
laj Minier, menite să contribuie la
perfecționarea activității. Dezbate
rile au pus limpede în lumină con
cluzia că o asemenea intervenție era
absolut oportună, era necesară. Asemenea prilejuri de îmbunătățire a
activității tehnico-economice, cum
sînt adunările oamenilor muncii, se
cuvin a fi fructificate din plin de
către toți factorii învestiți prin
lege să contribuie la exercitarea cu
maximă eficiență a autoconducerii
și autogestiunii muncitorești. în nici
un caz. adunările generale ale oa
menilor muncii nu pot fi tratate ca
simple reuniuni lipsite de angajare.
Ele reprezintă înalte forumuri ale
conducerii colective, muncitorești-revoluționare, în cadrul cărora toți cei
.s învestiți cu răspunderi sînt datori să
arate cum își onorează mandatul în
credințat de colectiv. Or. și reprezen
tantul. întreprinderii de Utilaj .Mi
nier prezent la această adunare ca
trimis special avea datoria să-și onoreze acest mandat.

lucru — ne spune inginerul Marin
Titu Rădulescu, directorul întreprin
derii — avem nevoie și in continua
re de sprijinul furnizoi'ilor noștri de
combustibil lichid. Acesta este cu atît
mai necesar cu cît, în caz de în
trerupere a lucrului, numai pentru
a ajunge din nou la temperatura ne
cesară se irosesc 20 tone de păcu
ră. De aceea, este vital pentru noi
să se continue aprovizionarea ritmi
că. Ia nivelul necesarului pentru
ambele cuptoare de calciriare".
Am asistat și noi, împreună cu
maistrul Constantin Leonte și cu
operatorii Petrică Lungu și Viorel
Restea la momentul în care cilindrul
lung de aproape 100 metri, în roti
rea sa continuă, a început să calcineze în interior, la peste 1 000 de
grade Celsius, hidroxidul de alumi
niu. Acțiunea s-a derulat normal,
fără „istorie". Nu întotdeauna a
mers așa... „A fost o vreme în care
trebuia să se lucreze trei săptămini
pe lună cu ambele cuptoare, iar pro
ducția era mult mai mică — își amintește Petrică Lungu, operator cu
o veche experiență, care se pregă
tește să predea «ștafeta» muncii tâ
nărului Viorel Reștea. Aproape că nu
era lună în care să nu se defecteze
un cuptor, din cauza suprasolicită
rii. Acum însă am pregătit bine
amîndouă cuptoarele și sîntem siguri
că nu vom avea probleme."
„Intr-adevăr, înainte de a moder
niza cuptoarele, capacitatea de calcinare era mai mică și pentru a în
deplini planul făceam eforturi deo
sebite — ne explică directorul între
prinderii. O dată cu realizarea insta
lației de recuperare a căldurii din
alumină și din gazele arse, pe lingă
reducerea substanțială a consumului
de păcură-,— cu 35 kg pe tona de
alumină — a crescut și capacitatea
de calcinare, astfel îneît vechiul loc
îngust a fost eliminat. “în prezent,
ambele cuptoare funcționează în pa
ralel numai în situații de excepție".
Așa cum este și acum, cînd în
tregul colectiv se pregătește să săr

bătorească ziua de 23 August așa
cum se cuvine — cu un volum în
semnat de producție peste plan.

£ fost pus în funcțiune
și ui treilea grup
Un vuiet, asurzitor, ca de tunet,
rostogolindu-se minute in șir și cuprinzîndu-te, parcă, din toate păr
țile. Doar vintul pe timpul unei fur
tuni de mare intensitate ar mai fi
fost în stare de o asemenea perfor
manță — numai că atmosfera era
calmă. Atunci ? Nu a fost decît o
operațiune de rutină, ce a prefațat
intrarea în funcțiune a unui cazan
de abur de la C.E.T. 1 Oradea, după
reparația capitală. Este vorba despre
„suflarea" eventualelor particule ori
corpuri străine rămase în circuitul
aburului. Dacă ar ajunge în turbină,
acestea s-ar transforma în adevărate
proiectile, cu efecte greu previzi
bile. Așa insă, după ce au fost luate
măsurile de prevedere necesare,
sîmbătă 5 august a fost pus în
funcțiune, în întregime și fără pro
bleme deosebite, grupul al treilea
de la C.E.T. 1 Oradea — turbina de
55 MW și cazanul de 350 tone abur
pe oră, reîntinerite după reparația
capitală, ce a durat mal bine de
două luni.
„A fost cea mai complexă lucrare
de reparații din istoria întreprinde
rii — ne spune inginerul Sorin Un
gur, directorul unității. La cazan a
fost înlocuit supraîncălzitorul final,
s-a refăcut izolația termică, au fost
schimbate parțial conductele de abur
viu. La turbină a fost rebobinat sta
torul generatorului, s-au recondițio
nat ajutajele de înaltă presiune, au
fost repaletate mai multe rînduri la
rotorul de joasă presiune. Rezulta
tul final este că, acum, grupul func
ționează la parametri nominali".
Este numai unul din faptele sem
nificative de muncă din aceste zile
premergătoare marii noastre sărbă
tori naționale, pe care colectivul în
treprinderii „Electrocentrale" Oradea
le așază la temelia unor noi și noi
succese în producție, in întrecerea

Octav GRUMEZA

corespondentul „Scînteii"

Am ales numai două secven
țe, din două unități fruntașe
ale municipiului Oradea, ce
ilustrează — incomplet, desigur
— eforturile ce se depun în aceste zile în toate întreprinde
rile. în toate secțiile și la fie
care loc de muncă pentru ono
rarea angajamentului de a în
deplini, pînă la 23 August, pla
nul pe 8 luni din al patrulea
an al cincinalului.

Activitate intensă pentru efectuarea
exemplară a tuturor lucrărilor agricole

Imagine a întreprinderii de Alumină Oradea

Foto : Sandu Cristian

MARAMUREȘ

Acțiuni ferme pentru asigurarea furajelor
Se poate spune că în momentul
de față principala lucrare in zooteh
nia județului — in contextul acțiu
nilor ce se întreprind pentru stabulația animalelor — este strîngcrea și
depozitarea furajelor. Urmărirea zil
nică de către comitetul județean de
partid a stadiului recoltării fu
rajelor. stabilirea unor măsuri opera
tive. diferențiate de la zonă la zonă,
demonstrează atenția deosebită ce se
acordă in județul Maramureș asigu
rării hranei animalelor pentru pe
rioada de stabulație. Se are in ve
dere nu numai cantitatea, cit mai
ales calitatea furajelor depozitate.
Timpul capricios, cu perioade ploioa
se. a împiedicat, în multe zone din
județ, asigurarea unui ritm cores
punzător la recoltat și depozitat. Vre
mea bună însă este folosită din plin.
De aceea, cînd timpul este favo
rabil uscării, la cosit se lucrează cu
toate forțele umane și mecanice.
Acum se desfășoară ample acțiuni de
recoltare și depozitare în zonele colinare și de munte. După cum ne in
formează Vasile Havași. inginer cu
baza furajeră, din cadrul direcției
agricole județene, pină acum s-a
terminat prima coasă, s-au recoltat
trifolienele și gramineele din coasa
a doua. De asemenea, sînt recoltate
și depozitate trifolienele din anul I.
Pînă la 5 august, au fost recoltate
trifolienele — coasa a Il-a de pe
3 823 hectare, gramineele — de pe
4 465 hectare, trifolienele din anul I
— de pe 1 170 hectare, iar finețele
naturale au fost cosite pe 50 000 hec
tare. Deși s-a lucrat printre ferestre
dintre ploi, in prezent sînt depozitate
53 000 tone fin. fată de 61 000 tpne
cît prevede planul etapei. In schimb,
la suculente s-au depozitat 53 000
tone, față de 43 400 planificate. în acest an, in județul Maramureș s-au
luat măsuri pentru ridicarea nivelu
lui proteic al furajelor, pentru care
s-a întocmit un program județean. în
acest sens, au fost puse la adăpost
sub formă de fin. cu adaos de uree,
5 300 tone, iar masă-verde în adaos
cu lactosil — peste 22 000 tone. Lactosilul. substanță care sporește ni
velul proteic și îmbunătățește fer
mentația în masa silozului, este pro
dus în județ de Asociația Economi
că Intercooperatistă pentru Creșterea
Păsărilor Baia Mare. Un alt aspect
demn de evidențiat este faptul că în
zona colinară și de munte, unde

precipitațiile sînt abundente, s-a fo
losit pe scară largă o experiență mai
veche a locuitorilor Maramureșului :
uscarea trifolienelor pe clincere, obținîndu-se un fin de calitate supe
rioară.
In urma unui raid întreprins în
mai multe unități agricole din județ,
făcut împreună cu inginerul Anton
Pop, directorul general al direcției
agricole județene, s-a desprins con
cluzia că în realizarea programului
stabilit pină la 5 august privind de
pozitarea finului există diferențe
de la o zonă la alta și chiar dintre
unitățile aceluiași consiliu agroindus
trial. în mai multe unități din consi
liile agroindustriale Ulmeni. Satu
lung, Seini. Săcălășeni, Ariniș s-a
acționat cu multă răspundere pen
tru îndeplinirea programului etapei,
în schimb, în multe unități din con
siliile agroindustriale Tîrgu Lăpuș,
Copalnic — Mănăștur, Dragomirești
sint încă rămîneri în urmă, mult fin
aflîndu-se în brazde sau căpițe, care
așteaptă mijloacele de transport pen
tru a fi depozitat.
Cornel Hoban, președintele Consi
liului Agroindustrial Săcălășeni, ne
spune că. în comparație cu aceeași
perioadă a anului trecut, cantitatea
de furaje recoltate și depozitate s-a
dublat. Asta înseamnă că pînă acum
peste 70 la sută din cantitatea de fîn
este la adăpost, iar din suculente —
peste 4 200 tone. Unități fruntașe pu
tem enumera : cooperativele agrico-

le de producție Groși, Coaș, Remetea și Satu Nou de Sus. O mai bună
organizare a muncii se impune în
schimb la Cooperativa Agricolă Săcă
lășeni. în consiliul agroindustrial ve
cin, Șomcuta Mare. întîlnim aceeași
preocupare pentru asigurarea furaje
lor. împreună cu Victor Iluț, pre
ședintele consiliului, trecem prin
cîteva unități agricole. Aflăm că în
anul trecut au fost unități care au
înregistrat deficit de furaje. In acest
an cooperativele agricole de produc
ție Prislop și Vălenii Șomcutei, afla
te în această situație, și-au asigurat
furajele în sortimentele stabilite. De
altfel, efectul nu întirzie să se arate:
la Cooperativa Agricolă Prislop se
obțin zilnic 5 litri lapte producțiemarfă de fiecare vacă furajată.
Preocupare sporită am constatat și
în alte unități agricole care anul tre
cut au stat în cumpănă cu furajele,
iar acum, printr-o bună organizare a
muncii, pot asigura hrana animalelor
pe perioada de stabulație. Astfel, pu
tem enumera cooperativele agricole
Săpînța. Tîrgu Lăpuș. Ulmeni, Șom
cuta
Mare, asociația de vaci
Seini etc.
Am constatat că în marea majo
ritate a unităților agricole se face
dovada acțiunii responsabile a mobi
lizării exemplare a cooperatorilor, a
locuitorilor satelor la această lucrare
de mare importantă în zootehnie. De
la conducerea direcției agricole jude
țene sîntem asigurați că balanța fu
rajeră a Maramureșului va fi reali
zată. asigurîndu-se hrană suficientă
pînă la noua recoltă a anului viitor
din producția unităților agricole șl
alte subproduse care există în județ.

Gheorqhe PAR.JA

corespondentul „Scînteii"

CARAȘ-SEVERIN

legumele - îngrijite grădiăreste
Asigurarea legumelor pentru fon
dul de autoaprovizionare din produc
ția locală constituie un deziderat
realizabil și in județul Caraș-Sevcrin.
Desigur, pentru aceasta este necesar
să fie efectuate la timp și de cea mai
bună calitate toate lucrările de la se
mănat și pină la recoltare. „In ulti
mele zile — a ținut să ne precizeze
tovarășul Fetru Brie, director gene
ral adjunct al direcției agricole ju
dețene — cu toate că în întreg ju
dețul s-au semnalat frecvente aver

se de ploaie, în legumicultura s-a
înregistrat o maximă concentrare
de foFțe la întreținerea culturilor, la
strîngerea și valorificarea produc
ției. Pină în prezent au fost recol
tate și livrate circa 12 000 tone le
gume, cantitate superioară prevede
rilor planului ne această perioadă.
De asemenea, în centru! preocupări
lor situăm semănatul culturilor suc
cesive, respectiv varză, rădăcinoase,
fasole și altele, pe cele 305 hectare
planificate, la această dată lucrarea

fiind încheiată pe mai mult de 200
hectare". Dovezi elocvente ale anga
jării responsabile pentru obținerea
în acest an a celor mai ridicate pro
ducții și în legumicultura ne-au fost
oferite la Cooperativa Agricolă
Bocșa. Cu toate că în ziua raidului
ploua, cei 40 de cooperatori din fer
ma legumicolă condusă de șeful de
echipă Ion Milcu au reușit să recol
teze o însemnată cantitate de ardei
și vinete, produsele fiind expediate
operativ către piața municipiului
Reșița. Inginera Constantina Cristescu, șefa fermei, ne-a mărturisit că în
numai doi ani aici a fost creată o
fermă legumicolă model, cu produc
ții greu de imaginat chiar și de cei
mai optimiști. „Ca să vă faceți o
imagine cit mai exactă a marilor po
sibilități de care dispunem — ne-a
spus șefa fermei — la varza de vară
am obținut la soiul „Gloria" o pro
ducție de 40 tone la hectar, practic,
fiecare plantă dînd recoltă la nivelul
maxim prevăzut prin tehnologie. Nu
este vorba de cine știe ce secrete, ci
doar de administrarea pe întreaga
suprafață de gunoi de grajd, făcînd
trei fertilizări succesive, plantînd nu
mai răsaduri repicate și. firesc,
excutînd prașilele de cîte ori a fost
necesar". Această fermă a livrat 360
tone legume, față de un plan de 285
tone și. după cum am fost asigurați,
în acest an sînt posibilități ca de pe
cele 40 hectare în ogor propriu și de
pe cele 20 hectare în culturi succe
sive să se obțină o producție dublă
de legume față de cea planificată.
Realizări deosebite, rod al unor
susținute eforturi, s-au obținut pînă
în prezent și în fermele cooperati
velor agricole Sacu. Ramna. Pojejena. Belobreșca și Obreja. La Ramna,
spre exemplu, în ziua raidului se
recoltau ardei și vinete și se execu
tau lucrările de întreținere la parcela
cultivată cu pepeni, iar la Obreja se
recolta ceapa, activitate la care par
ticipau circa 30 cooperatori. Se mun
cea cu spor și. după cum am fost
asigurați, sînt create premise pentru
o recoltă bună. Totuși, la Obreja,
după cum am reținut de la inginerul
Petru Bistrean. o anumită nemulțu
mire există și ea este generată de
faptul că nici în acest an sistemul
de irigații, care a costat mai multe
milioane lei. nu s-a putut folosi decît
partial. Cei responsabili au datoria
ca în cel mai scurt timp să găsească
o soluție definitivă, astfel îneît insta
lațiile să poată fi utilizate si să con
tribuie efectiv la sporirea producției
de legume.

Ion D. CUCU
corespondentul „Scînteii''

socialistă. Pentru că, trebuie spus,
ca răsplată pentru rezultatele deo
sebite obținute, practic, în fiecare
an din acest deceniu, colectivul a
fost distins în 1989, pentru a doua
oară, cu înaltul titlu de „Erou al
Muncii Socialiste", ce vine să încu
nuneze munca tenace, neobosită a
energeticienilor orădeni. Bilanțul pe
3 ani și 7 luni din acest cincinal
arată o depășire a planului cu peste
400 milioane kWh, echivalentul a
circa 3 luni de producție. Ceea ce
înseamnă că, acum, la „Electrocen
trale" Oradea se lucrează în contul
lunii noiembrie... O întrebare se
naște reflex : Care este explicația
acestor rezultate, constant foarte
bune ?
— Aș spune că simplă și la îndemînă — ne răspunde inginerul
Gheorghe Wagner, șeful serviciului
de organizare a producției și a mun
cii. Nu ne facem decît datoria, în
fiecare zi și in fiecare oră de lu
cru în mod conștiincios și cu înaltă
răspundere. Nu este falsă modestie,
nici un răspuns „tipic", ci realitatfea.
Totul pornește de la oameni, de la
forța și coeziunea colectivului. Fap
tul că la noi părinții obișnuiesc să-și
aducă și copiii in același colectiv, să
învețe meserie, iar fluctuația forței
de muncă este, practic, inexistentă,
reprezintă deja efecte ce devin, la
rîndul lor, cauza pentru noi rezul
tate bune. Poate că dacă am căuta
o primă cauză, aceasta este că
fiecare muncitor, fiecare maistru
au atribuțiuni bine stabilite și știu
exact ce au de făcut, in orice îm
prejurare. De aceea, propoziția : „Nu
e treaba mea" arareori poate fi auzi
tă la noi în întreprindere. De bună
seamă, aceasta nu exclude, ci, dim
potrivă, presupune exercitarea fer
mă a controlului, la toate nivelu
rile.
— Ce măsuri speciale au fost luate
pentru a se realiza o producție-record in luna august ?
— Am asigurat asistența tehnică
permanentă, în toate schimburile,
pentru a limita la minimum durata
opririlor accidentale. Am intărit echipele de intervenție și le-am asi
gurat sculele și materialele necesa
re, astfel îneît reparațiile se pot
executa în toate schimburile, în pri
mul rînd la agregatele de bază :
cazane, turbine, mori, ventilatoare de
gaze. O colaborare bună, în gene
ral, cu furnizorii de cărbune ne per
mite să lucrăm „din plin". Aceste
măsuri — care, aș spune, nu au ni
mic deosebit, în fond — ne vor per
mite -să obținem, în luna celei de-a
45-a aniversări a eliberării, o pro
ducție suplimentară de 500 milioa
ne kWh energie electrică, în condi
țiile încadrării stricte în consumu
rile normate,
. Poate rpai, mult decît prin cuvinte,
dimensiunea eforturilor organizato
rice și tehnice pe care le impune
funcționarea Ia capacitate a uzinei
este dată de o cifră : zilnic, pe
poarta întreprinderii intră 200—400
vagoane de cărbune. Materie primă
ce ajunge energie electrică printr-o
muncă tenace și perseverentă a unui
colectiv de două ori Erou.

Eugen RADULESCU
Ioan LAZ A
corespondentul „Scînteii"

Marile profet! agricole, proba cea mai condudentâ
a superioritâtn proprietății socialiste in agricultură
(Urmare din pag. I)
lalte plante de cultură, ca de altfel
și in zootehnie.
Prin telegrame
adresate secretarului general al
partidului, telegrame prezentate pe
larg în presă, sute de unități agri
cole și multe județe, pe ansamblu,
au raportat și continuă să raporteze
obținerea de producții-record la
orzoaică de toamnă și de primăvară,
la inul de sămință și cel pentru
fibră, la ricin, mazăre, fasole și la
alte culturi. Totodată, se prelimină
în acest an, pe baza stării bune de
vegetație a culturilor, recolte mari
de porumb, plante tehnice, legume
și fructe, precum și o creștere
substanțială a producției zootehnice.
Ce stă la baza acestor rezultate
excepționale ? Desigur, stau și teh
nica cu care a fost înzestrată agri
cultura, ca și crearea și introduce
rea in producție a soiurilor noi, de
mare productivitate. Creșterea pro
ducțiilor se bazează, desigur,
pe
extinderea irigațiilor, ca și pe efec
tuarea întregului complex de lucrări
pentru sporirea fertilității pămîntu-

lui. Apoi, un rol nu mai puțin im
portant il au existența unui număr
mare de specialiști în toate dome
niile producției agricole, cît și creș
terea permanentă a nivelului gene
ral de cunoștințe și de pregătire al
tuturor lucrătorilor din agricultură.
Dincolo însă
de aceste elemente,
progresul neîntrerupt al agriculturii
noastre este nemijlocit
legat și,
firește, determinat
de existența
marii proprietăți socialiste in agri
cultură, singura formă de proprieta
te care permite, așa cum nu asigură
nici o altă formă de proprietate,
punerea deplină în valoare a capaci
tății de muncă și creație a lucrăto
rilor din agricultură, a potențialului
productiv uriaș creat prin dotarea
tehnică și materială.
Calea pe care s-a mers cu fermi
tate in acești ani — a dezvoltării,
consolidării și întăririi proprietății
socialiste în agricultură — s-a
dovedit a fi singura cale justă,
capabilă să cointereseze material și
moral pe toți țăranii cooperatori,
pe toți ceilalți lucrători din agri

cultură, capabilă, totodată, să creeze
condițiile valorificării superioare a
puternicei baze tehnice, materiale
și științifice, create agriculturii, in
scopul obținerii de producții mari,
sigure și stabile.
Succesele în dezvoltarea tuturor
sectoarelor agriculturii au sporit mult
în ultimii ani interesul, grija și
răspunderea țăranilor cooperatori, a
mecanizatorilor, specialiștilor, a tu
turor lucrătorilor pentru pămînt,
pentru zestrea tehnico-materială,
pentru toate bunurile obștii, au de
terminat o atitudine nouă, superioa
ră, față de proprietatea socialistă, au
stimulat inițiativa pentru consolida
rea și îmbogățirea ei continuă. Con
vingerea, formată din realitate, că
numai prin întărirea proprietății so
cialiste, a averii obștești se poate
asigura bunăstarea personală a fie
căruia a determinat și va determina
în continuare o atitudine plină de
răspundere a tuturor lucrătorilor
din agricultură pentru realizarea de
producții constant ridicate, din ce
în ce mai bune în toate sectoarele.

SIBIU ; Importante sporuri de producție prin promovarea

PITEȘTI : Produse

progresului tehnic

și tehnologii noi
asimilate în fabricație

Colectivele de oameni ai muncii
din industria județului Sibiu acțio
nează cu consecvență și pasiune re
voluționară pentru realizarea mă
surilor cuprinse în programele de
organizare și modernizare a produc
ției, in scopul creșterii mai accen
tuate a productivității muncii, re
ducerii consumurilor de materii
prime, materiale, energie electrică
și combustibil, sporirii eficienței în
tregii activități economice. Drept
urmare, de la începutul acestei ac
țiuni și pină in prezent au fost
realizate 6 617 măsuri, iar în pri
mii trei ani ai actualului cincinal

au fost aplicate 221 tehnologii noi,
au fost asimilate in fabricație 246
produse, iar ponderea produselor
noi in totalul producției-marfă a
ajuns Ia 73,3 la sută. De asemenea,
prin aplicarea măsurilor stabilite
s-au economisit 9 765 tone metal,
28 214 tone combustibil convențio
nal, 36 724 MWh energie electrică,
iar producția destinată exportului a
crescut cu 10,7 la sută. Menționăm,
totodată, că din cele 1 744 măsuri
stabilite pentru acest an, cea mai
mare parte au și fost realizate. (Ion
Onuc Nemeș).

Acționînd susținut pentru orga
nizarea științifică a producției și a
muncii. colectivul Combinatului
Petrochimic din Pitești a asimilat
în producție 36 produse noi și 13
tehnologii pentru ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al producției.
Este vorba. între altele, de produ
se mult solicitate de economia na
țională. cum sint : cauciucul terpo
limer pentru izolații de cabluri electrice, polietilena neagră pentru
ambalaje foto. Dintre tehnologiile
aplicate se distinge cea pentru
obținerea etilmercaptanului nece
sar la fabricarea cauciucului terpolimeric. (Gheorghe Cîrstca).
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TELEGRAMĂ

ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea
recoltării fasolei, orzoaicei de primăvară, inului
pentru ulei, inului de fuior, ovăzului și realizarea
unor producții mari la hectar
LA FASOLE
®
®
®
®
®
®

Sectorul Agricol Ilfov - 5110 kg la hectar
Județul Vrancea - 5105 kg la hectar
Județul Buzău - 5086 kg la hectar
Județul Teleorman - 5055 kg la hectar
Județul Galați - 5046 kg la hectar
Județul Mehedinți - 5025 kg la hectar

LA ORZOAICA
DE PRIMĂVARĂ
® Județul lași - 5130 kg la hectar
® Județul Brașov - 5020 kg la hectar

LA INUL PENTRU ULEI
® Județul Olt - 3 005 kg sămînță și 3 070 kg
tulpini la hectar
® Județul Brăila - 2 765 kg sămînță și
3 570 kg tulpini la hectar
• Județul Bihor - 2 683 kg sămînță și 3 425 kg
tulpini la hectar

LA INUL DE FUIOR
• Județul Maramureș - 7120 kg tulpini
și 1515 kg sămînță la hectar

LA

OVĂZ

9 Județul Gorj - 5020 kg la hectar
în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, mecanizatorii, ță
ranii cooperatori, specialiștii din
unitățile Sectorului Agricol Ilfov,
precum și comitetele județene
Vrancea, Buzău, Teieorman. Ga
lați și Mehedinți ale P.C.R.
raportează
terminarea
recoltă
rii fasolei și obținerea unor
producții medii de 5110, 5 105,
5 086, 5 055. 5 046 și, respec
tiv, 5 025 kg la hectar ; co
mitetele județene Iași și Brașov
ale P.C.R. raportează terminarea
recoltării orzoaicei de primăvară și
obținerea unor producții medii de
5 130 și, respectiv, 5 020 kg la hec
tar, Comitetul Județean Olt al
P.C.R. raportează terminarea re
coltării inului pentru ulei și reali
zarea unei producții medii de
3 005 kg sămînță și 3 070 kg tul
pini la hectar ; Comitetul Județean
Brăila al P.C.R. raportează termi
narea recoltării inului pentru ulei
și realizarea unei producții medii
de 2 765 kg sămînță și 3 570 kg tul
pini la hectar ; Comitetul Județean

Bihor al P.C.R. raportează termi
narea recoltării inului pentru ulei
și realizarea unei producții medii
de 2 683 kg sămînță și 3 425 kg tul
pini la hectar ; Comitetul Județean
Maramureș al P.C.R. raportează
terminarea recoltării inului de fu
ior și obținerea unei producții
medii de 7 120 kg tulpini și 1 515 kg
sămînță la hectar; Comitetul Jude
țean Gorj al P.C.R. raportează ter
minarea recoltării ovăzului și ob
ținerea unei producții medii de
5 020 kg la hectar.
Realizarea acestor producții —
se arată în telegrame — confirmă
cu putere, încă o dată, justețea
politicii agrare a partidului și sta
tului nostru, capacitatea agricul
turii socialiste de a înregistra re
colte mereu mai mari, la toate
culturile, pe măsura înaltului po
tențial tehnic și uman de care dis
pune.
în aceste zile premergătoare
marii sărbători naționale a po
porului român, cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă si
antiimperialistă, oamenii muncii
din agricultura de stat și coope

ratistă acționează cu înaltă res
ponsabilitate pentru eliberatul tere
nurilor de resturi vegetale și exe
cutarea arăturilor, recoltarea fruc
telor și legumelor, strîngerea și
depozitarea furajelor, la efectua
rea altor lucrări pe ogoare și în
zootehnie. Se depun totodată efor
turi pentru finalizarea pregătiri
lor în vederea campaniei agricole
de toamnă.
In încheierea telegramelor este
exprimată hotărîrea tuturor oame

nilor muncii de la sate — țărani
cooperatori, mecanizatori, specia
liști — de a munci cu pasiune. într-un spirit de înaltă disciplină,
pentru a obține în acest an pro
ducții vegetale și animaliere cit
mai mari, cinstind astfel, cu eloc
vente fapte de muncă, marile eve
nimente din viata țării și a parti
dului, a 45-a aniversare a marii
noastre sărbători naționale de la
23 August și cel de-al XIV-lea
Congres al partidului.

Unități cu producții mari la hectar
LA FASOLE
IN JUDEȚUL BIHOR :
O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sînnicolau Român —
5 325 kg Ia hectar

pini și 2 025 kg sămînță la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Finiș — 7 786 kg tul
pini și 1946 kg sămînță la
hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA :

LA OVĂZ

9 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Perișoru — 5 160 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR :

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA:
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sălciile — 5 080 kg Ia
hectar
O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciorani — 5 020 kg la
hectar

LA ORZOAICĂ
DE PRIMĂVARĂ
ÎN JUDEȚUL COVASNA:
• întreprinderea Agricolă de
Stat Sfîntu Gheorghe — 6 880
kg la hectar

LA INUL
PENTRU ULEI
IN JUDEȚUL BIHOR :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Abram — 3 089 kg sămință și 2 050 kg tulpini la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hidișelu de Sus —
3 047 kg sămînță și '3 809 kg
tulpini la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Viața Nouă" Hidișel
de Dobrești — 3 033 kg să
mînță și 3 791 kg tulpini la
hectar

LA INUL
DE FUIOR
IN JUDEȚUL BIHOR :
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gepiu — 8 020 kg tul

® întreprinderea Agricolă de
Stat Salonta — 5 882 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Remetea — 5 692 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „1 Mai" Tileagd —
5 552 kg la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN:
• întreprinderea Agricolă de
Stat Roșiori de Vede — 5 246
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI :
• întreprinderea Agricolă de
Stat Girla Mare — 5 027 kg
la hectar
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, oamenii muncii
din unitățile amintite raportează
strîngerea în întregime a culturilor
de fasole, orzoaică de primăvară,
in pentru ulei, in de fuior, ovăz
și obținerea unor producții mari,
superioare celor planificate.
In telegrame se arată că în aceste
zile se acționează la eliberatul te
renurilor de resturi vegetale, ca și
la efectuarea arăturilor. De aseme
nea. o importantă deosebită este
acordată recoltării legumelor și
fructelor destinate industrializării
și aprovizionării populației, strîngerii și depozitării furajelor, execu
tării altor lucrări de sezon.
Oamenii muncii de pe ogoare
— se arată in încheierea telegra
melor — muncesc cu dăruire și
înaltă responsabilitate pentru a rea
liza în acest an recolte bune la
toate culturile, potrivit cerințelor
noii revoluții agrare, sporindu-și în
acest fel contribuția la dezvoltarea
multilaterală a tării, la creșterea
nivelului de trai al poporului.

Colective de oameni ai muncii din economie
raportează importante realizări
in îndeplinirea și depășirea planului
In telegrame adresate tovarășu
realizarea unei producții-marfă
lui NICOLAE CEAUȘESCU, se
suplimentară în valoare de 40 mi
cretar general al Partidului Co
lioane lei.
munist Român, președintele Repu
Antrepriza de Montaj Ploiești
blicii Socialiste România, colecti
din cadrul Trustului-A.ntrepriză
ve de oameni ai muncii din întrea
Generală de Montaj Utilaj Chimic
ga țară raportează importante rea
București a realizat planul la prolizări în îndeplinirea și depășirea
ducția-marfă industrială pe trei
sarcinilor de plan. Este în același
ani și opt luni la 31 iulie a.c., va
timp hotărîrea fermă a clasei
loarea producției suplimentare ce
noastre muncitoare, de a asigura,
se va obține pină la sfîrșitul lunii
așa cum a cerut secretarul general
fiind estimată la 12 milioane lei ;
Oamenii muncii de la Combinatul
al partidului, îndeplinirea planu
lui pe opt luni pină la 23 August
Petrochimic Brazi au realizat, la
și pe întregul an pînă la marele
2 august, planul la export pe trei
forum al comuniștilor români —
ani și. opt luni ai cincinalului, urCongresul al XIV-lea al partidu
mind ca pînă la sfîrșitul lunii să
lui.
se obțină, suplimentar, importante
cantități de produse destinate ex
Unitățile economice ale Consi
portului : întreprinderea de Sticlă
liului Popular Județean Bistrițarie și Porțelan Dorohoi a înde
Năsăud au îndeplinit planul
pe
plinit planul la producția-marfă
patru ani la indicatorul livrări de
pe primii trei ani și opt luni
mărfuri la fondul pieței și pe trei
în trei ani, șase luni și 20 de
ani și opt luni, încă de la 1 au
zile. In această perioadă, co
gust, atît la producția-marfă, cît
lectivul unității a realizat produse
și la export, fapt ce creează pre
peste plan în valoare de peste 30
mise pentru realizarea, pînă la 23
milioane lei, iar planul la export
August, a unui spor de producție
a
fost îndeplinit în proporție de
de peste 55 milioane lei. De ase
130 la sută; Întreprinderea de Con
menea, unitățile subordonate Con
fecții Focșani a îndeplinit, încă de
siliului Popular Județean Călărași
Ia 1 august, sarcinile de plan pe
au îndeplinit planul pe trei ani și
trei ani și opt luni, urmînd să
opt luni la producția-marfă indus
realizeze
suplimentar, pînă la sfîr
trială, export, livrări la fondul
șitul
acestei luni. 94 milioane lei
pieței și prestări servicii , către
la producția fizică. în condițiile
populație. Ca urmare, pînă la
depășirii prevederilor la producti
sfîrșitul lunii, se va obține o provitatea muncii ; Institutul de Teh
ducție-marfă
industrială
peste
nologie Izotopică și Moleculară
plan în valoare de 40 milioane Iei,
Cluj-Napoca a depășit sarcinile
precum și depășiri ale prevede
de plan pe opt luni ale anului la
rilor la export, la livrări de
principalii indicatori : cu 109,8 la
mărfuri către fondul pieței și la
sută la total încasări din activita
prestări servicii către populație.
tea de cercetare, dezvoltare tehno
Unitățile economice ale Consiliu
logică și producție industrială și
lui Popular al Județului Te
cu 134 la sută la producția-marfă
leorman au raportat că au în
industrială ; Institutul de Cercetări
deplinit planul la indicatorul li
și Proiectări Miniere pentru Sub
vrări de mărfuri către fondul pie
stanțe Nemetalifere Cluj-Napoca
ței, iar la indicatorii producțieși-a realizat sarcinile de plan pe
marfă industrială și prestări servi
primele 8 luni ale anului atît în
cii către populație, la 3 august, și
domeniul
modernizării tehnologi
se estimează ca pînă la 23 August
ilor de extracție, cît și dezvoltării
să se obțină o producție suplimen
capacității de producție miniere;
tară în valoare de 27 milioane lei.
Oamenii muncii de la întreprin
De asemenea, oamenii muncii din
derea Minieră Pinoasa, județul
unitățile economice ale Consiliului
Gorj, au îndeplinit planul pe pri
Popular al Județului Tulcea rapor
mele
opt luni, realizind o productează că au îndeplinit planul pe
ție-marfă
suplimentară în valoare
trei ani și opt luni, urmînd ca pînă
de 18,5 milioane lei ; întreprin
la sfîrșitul lunii valoarea sporului
derea de Fluide de Foraj și Opera
de producție să se cifreze la peste
țiuni Speciale Petroliere Ploiești a
30 milioane lei. Oamenii muncii
realizat sarcinile de plan la pro
din întreprinderile și instituțiile
ducția industrială pe trei ani și
din sistemul Consiliului Popular
opt luni, ceea ce va permite obți
al Județului Brăila au realizat, la
nerea unei producții suplimentare
5 august, sarcinile de plan pe trei
de peste 8 milioane lei ; oamenii
ani și opt luni la indicatorii promuncii de la Schela Petrolieră și
ducție-marfă industrială, export,
Gaze Marghita, județul Bihor, au
livrări de mărfuri la fondul pieței,
realizat planul la producția fizică
transport de mărfuri și călători,
de gaze și gazolină pe opt luni cu
venituri și beneficii.
un devans de 39 de zile, urmind ca
Oamenii muncii din silvicultura
pînă la sfîrșitul lunii să obțină,
județului Vrancea și-au realizat
suplimentar, importante depășiri
planul de regenerare a pădurilor
ale sarcinilor Ia aceste produse ;
aferente actualului cincinal, înreRafinăria „Crișana" din Suplacu
giștrînd o depășire de peste 3 000 ! de Barcău, județul Bihor, a rapor
hectare. Pe patru ani ai cincinalu
îndeplinirea planului pe trei
lui ,ș-au îndeplinit și sarcinile la j tat
șl opt luni cu 52 de zile mai
lucrările de îngrijire a arboretelor/ ani
devreme, înregistrînd o producțieinvestiții și beneficii.
marfă suplimentară de 135 milioa
Succese de seamă au obținut și
ne lei ; Mina Filipeștii de Pădure,
oamenii muncii din silvicultura
județul Prahova, a realizat planul
județului Sibiu, care au raportat
pe trei ani și opt luni cu 31 de
îndeplinirea și depășirea cu 10
zile mai devreme, ceea ce va per
pînă la 30 la sută â sarcinilor de
mite livrarea unei cantități supli
plan pe primele opt luni ale anu
mentare de 50 000 tone cărbune.
lui la producția unităților silvice,
In telegrame se arată că oame
export, lucrări de îngrijire a arnii muncii din colectivele mențio
boretelor, investiții, beneficii si li
nate acționează cu hotărîre pentru
vrări de mărfuri la fondul pieței.
a realiza sarcinile ce le revin în
1989 și pe întregul cincinal, spo
Oamenii muncii din industria
orașului Gura-Humorului au reali
rindu-și contribuția la realizarea
exemplară a planurilor și progra
zat planul la producția-marfă pe
melor de dezvoltare multilaterală a
trei ani și opt luni la 5 august.
patriei.
Avansul obținut va conduce la
Initr-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, oamenii
muncii de Ia Șantierul Naval
Brăila raportează- realizarea în
premieră națională și livrarea
către întreprinderea de Exploatare
Portuară Constanța a tancului mul
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ESENȚA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE
(Urmare din pag. I)
noilor relații de producție, a unui
nou sistem de repartiție, făurirea
unei suprastructuri corespunzătoare
condițiilor obiective ale modului de
viață socialist. în desfășurarea cu
succes a acestui amplu proces revo
luționar, dezvoltarea și perfecționa
rea sistemului democrației socialiste
a constituit una din condițiile esen
țiale. Perioada care a trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului se
caracterizează printr-o intensă acti
vitate de reelaborare a conceptului
însuși de democrație, precum și
printr-o acțiune susținută de făurire
a noilor structuri democratice. în
prezent, opera teoretică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, documen
tele programatice pentru cel de-al
XIV-lea Congres al partidului pos
tulează perfecționarea continuă a
sistemului unitar al democrației
muncitorești-revoluționare, precum
și a cadrului organizatoric de parti
cipare a maselor la conducerea so
cietății ca direcții fundamentale ale
noii etape de dezvoltare.
In anii edificării socialismului în
România, constituirea unui sistem
democratic nou, unic și unitar a cu
noscut mai multe faze, perfecționîndu-se permanent. îndeosebi după
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. Redimensionarea și aprofun
darea continuă a valorilor democra
ției socialiste românești s-au realizat
și se realizează atît în direcția per
fecționării structurilor organizatorice
și funcționale ale democrației repre
zentative și în mod deosebit ”ă am
plificării formelor democrației di
recte, cît și în direcția împletirii or
ganice a acestor componente funda
mentale ale procesului participă
rii întregului popor la conducerea
societății. In ceea ce privește demo
crația reprezentativă, printr-un an
samblu de măsuri s-a extins carac
terul reprezentativ și de control al
organelor alese ale puterii de stat
— Marea Adunare Națională și con
siliile populare ; a fost perfecționat
sistemul electoral, a crescut rolul
F.D.U.S. în alegerile de deputați,
precum și în procesul legislativ ;
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consiliile populare au fost învestite
cu atribuții sporite, de natură să asigure conducerea eficientă de către
forurile locale ale puterii de stat a
întregii activități economico-sociale
în profil teritorial.
In anii de după cel de-al IX-lea
Congres al partidului, din inițiativa
și sub îndrumarea nemijlocită a to
varășului Nicolae Ceaușescu s-a
edificat un nou și autentic cadru de
mocratic, al democrației muncito
rești-revoluționare, un cadru origi
nal, exprimat printr-o mare varie
tate de structuri și mijloace armo
nios articulate, prin care toți oame
nii muncii, fără nici o discriminare,
își pot afirma în mod direct drep
tul de opțiune și de decizie în ce
privește politica internă și externă
a țării, perspectivele de lungă du
rată ale dezvoltării societății, ca și
problemele de interes imediat pri
vind economia, munca, știința, cul
tura, administrația ș.a.
Un loc distinct și de cea mai mare
însemnătate în cadrul democrației
directe revine dialogului permanent
al secretarului general al partidului
cu masele largi de oameni ai mun
cii, dialog de amplitudine națională,
desfășurat la fața locului, în uzine
și pe ogoare, pe șantiere și unități
științifice și de învățămînt, într-o
atmosferă de lucru puternic stimu
lativă. Referindu-se la ansamblul
formelor de participare a maselor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază în permanență faptul că în
România a fost realizat un sistem
unitar de conducere a țării de către
popor, sistem unic în felul său, o
democrație economică și socială de
tip nou, care permite valorificarea
largă a inițiativei, experienței și ca
pacității de creație a maselor la în
făptuirea Programului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate. Esențial este — a arătat în
repetate rînduri conducătorul parti
dului nostru — să se asigure buna
funcționare a acestui cadru demo
cratic, folosirea deplină a posibili
tăților multiple pe care acesta le
oferă.
Participarea directă la conducerea
activității economico-sociale a oame

nilor muncii — atît la nivelul uni
tăților și instituțiilor, cît și la nivel
național — constituie o expresie elocventă a superiorității noii orînduiri, o trăsătură fundamentală a
sistemului nostru politic, care îl di
ferențiază în mod radical de siste
mul politic al societății burgheze,
în țara noastră au fost, astfel, create
organe ale autoconducerii muncito
rești, au fost instituționalizate adu
nările generale ale oamenilor mun
cii, ca for suprem al proprietarilor
și producătorilor ; au fost generali
zate și perfecționate structurile
muncii și conducerii colective la
scara tuturor organismelor sociale ;
la nivel național au fost constituite
organisme larg reprezentative, cu
caracter
deliberativ — congresele
oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi și alte dome
nii, ale agriculturii, ale consiliilor
populare, ale științei și învățămîntului etc., avînd și organe cu carac
ter permanent. Au fost create or
ganisme sociale cu dublă natură, de
partid și de stat, cum sînt Consiliul
Suprem al Dezvoltării Economice și
Sociale a României, Consiliul Nați
onal pentru Știință și Tehnologie,
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste ș.a. Organizațiile de masă și
obștești, al căror rol a fost redefinit
în lumina noilor .realități au devenit
structuri de participare organizată a
membrilor lor Ia conducerea vieții
sociale, a statului socialist, fiind pre
zente în toate organele de stat, in
clusiv în guvern.
Preocuparea partidului pentru per
manenta perfecționare a formelor de
conducere democratică a societății
se reflectă și în concepția sa privind
îmbinarea armonioasă a activității
organelor de stat și a organismelor
democrației muncitorești-revoluțio
nare, așa cum a fost subliniată re
cent de secretarul general al parti
dului în cuvîntareâ rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie :
„îmbinarea justă a activității orga
nelor de stat cu activitatea organis
melor democratice ale maselor po
pulare trebuie să realizeze o demo
crație nouă, infinit superioară ori
căror forme de democrație burghe

ză". Și în viitor organismele de con
ducere și planificare, precum și or
ganismele democratice vor cunoaște
o continuă dezvoltare și perfecțio
nare, plecînd de la adevărul că în
nici o împrejurare societatea nu va
putea renunța la dezvoltarea sa pe
baza principiilor socialiste, strălucit
confirmate de viață, privind pro
prietatea, munca, retribuția ș.a.
Se cuvine subliniat în mod deose
bit faptul că Frontul Democrației și
Unității Socialiste — expresie a unității moral-politice în jurul partid
dului a tuturor claselor și catego
riilor sociale — a devenit cel mai
larg organism politic reprezentativ,
de unire și participare a oamenilor
muncii, sub conducerea partidului,
la înfăptuirea politicii interne și ex
terne. S-a urmărit și se urmărește
în permanență, prin toate verigile
sistemului nostru democratic, înfăp
tuirea rolului conducător al clasei
muncitoare, realizarea unui control
muncitoresc, materializat într-un sis
tem unitar care cuprinde principa
lele ramuri ale activității economicosociale.
îndeplinirea marilor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea al
partidului — care vor ridica țara
noastră la un stadiu superior, de
țară socialistă mediu dezvoltată —
și în perspectivă. înfăptuirea Programului-Directivă și a Tezelor pen
tru cel de-al XIV-lea Congres al
partidului, toate acestea impun, ca
o necesitate obiectivă, dezvoltarea
și perfecționarea în continuare a
democrației muncitorești-revoluțio
nare,
creșterea
responsabilității
membrilor societății noastre, afirma
rea crescîndă a patriotismului revo
luționar, dezvoltarea conștiinței îna
intate. Socialismul și comunismul
nu pot fi concepute decît ca rezul
tat al creației istorice, conștiente a
maselor. Conștiința socialistă se dez
voltă pe fundamentul democrației
muncitorești-revoluționare creată în
tara noastră, dar, în același timp,
ea influențează în mod activ dez
voltarea și perfecționarea democra
ției socialiste, fructifică valențele
sale. Participarea tot mai activă a
oamenilor muncii la conducerea so

cietății presupune, totodată — pen
tru a fi o participare eficientă —
creșterea competenței, a gradului de
pregătire profesional-științifică și
politic-ideologică, a spiritului lor re
voluționar, a responsabilității soci
ale. Aceasta înseamnă — cum a evi
dențiat în repetate rînduri secreta
rul general al partidului —• recepti
vitate față de nou. luptă hotărită
împotriva a tot ceea ce este vechi
și perimat, a oricărei atitudini ru
tiniere, anacronice, înseamnă pro
movarea progresului, lupta pentru
înlăturarea lipsurilor și neajunsuri
lor, pentru lichidarea fenomenelor
negative. A manifesta responsabili
tate revoluționară înseamnă a da
dovadă în permanență de spirit cre
ator, a fi continuu preocupat de per
fecționarea metodelor de muncă, de
creșterea randamentului, a eficien
ței și calității în orice ramură de
activitate în vederea dezvoltării
proprietății socialiste. Acest tip de
responsabilitate cere în mod deose
bit o atitudine politică militantă, im
plicare activă în viața societății, în
opera de edificare a noii orînduiri,
O latură esențială a organizării și
conducerii democratice a societății
noastre, garanția însăși a funcționă
rii și perfecționării sistemului de
mocrației muncitorești-revoluționa
re este aceea a afirmării rolului
partidului comunist drept centrul
vital al națiunii noastre. Conducerea
de către partid are o profundă legi
timitate istorică, obiectivă, probată
de-a lungul celor peste 68 de ani
de existență glorioasă, și, în mod
deosebit, în epoca fără egal inaugu
rată de cel de-al IX-lea Congres al
partidului. Creșterea rolului condu
cător al partidului, unitatea — astăzi
mai puternică decît oricînd — a în
tregului popor în jurul partidului,
al secretarului său general repre
zintă chezășia sigură a înfăptuirii
marilor obiective prefigurate de
Programul-Directivă și Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea, a afirmă
rii superiorității noii orînduiri, con
struită de popor și pentru popor.

Dr. Amelia DRĂGHICI

tifuncțional de 5 000 TDW. în tele
gramă se arată că din punct de
vedere constructiv nava are un
grad ridicat de Integrare de 95 la
sută, principalele agregate fiind
realizate în întreprinderi din țară,
iar din punct de vedere al per
formanțelor1 tehnico-funcționale. aceasta se ridică la nivelul celor
mai moderne vase. ■

tv
19,00 Telejurnal • în întîmpinarea ma
fii noastre sărbători naționale
19,20 Să trăim și să muncim în spiritul
normelor eticii și echității socia
liste. Un titlu care ne
obligă...
Reportaj
19,40 Industria — programe prioritare
20,00 Teatru TV : ,,Flori și soare“ de
Ștefan Berciu. Premieră pe țară,
în distribuție : Mirela Gorea, Dia
na Lupescu, George Mihăiță, Mi

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a trimis o telegramă
primului-ministru al Statului Jamai
ca, Michael Manley, cu prilejul Zilei
naționale a acestei țări, prin care îi
adresează, în numele guvernului și al
său personal, calde felicitări și cele
mai bune urări de sănătate și succes
în activitate.
(Agerpres)

Cronica zilei
La București au început, luni, con
vorbirile dintre tovarășul ..Ștefan
Andrei, viceprim-ministru al guver
nului, și Mwando Nsimba, viceprimcomisar de stat însărcinat cu pro
blemele economice, financiare și
monetare și comisar de stat la De
partamentul agriculturii al Republi
cii Zair, care se află intr-o vizită in
țara noastră.
In cadrul convorbirilor sînt ana
lizate stadiul actual al realizării în
țelegerilor convenite la cel mai înalt
nivel privind dezvoltarea relațiilor
economice româno-zaireze, posibili
tățile de amplificare și dinamizare a
cooperării bilaterale în sectoare de
interes comun, căile de lărgire a
schimburilor reciproce de mărfuri.
★

Tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului. a
primit, luni, pe Ahmad Aii Al Mohanny. ministrul petrolului și re
surselor naturale al R.A. Yemen,
care se află intr-o vizită în țara
noastră.
•
In timpul întrevederii au fost
abordate probleme privind dezvol
tarea cooperării dintre România și
R.A. Yemen în domeniul petrolier
și minier, precum și în alte sectoare
de interes comun.
★

Cu prilejul încheierii misiunii în
țara noastră, ambasadorul Republicii
Irak, Safa Saleh Mahdi AI Falaki,
a oferit, luni, o recepție.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,
ai altor ministere și instituții cen
trale, oameni de cultură și artă,
ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.
*
în perioada 29 iulie — 5 august,
ne-a vizitat țara la invitația Comi
tetului Național pentru Apărarea
Păcii, o delegație a Organizației bel
giene „Rencontres pour la Paix“,
condusă de Jean Verstappen, jurist,
fost senator.
Oaspeții au avut convorbiri la in
stituții și organizații social-politice
și au vizitat obiective economice și
culturale din București și din jude
țele Argeș și Brașov.
în cadrul întrevederilor au avut
loc schimburi de opinii și informații
vizînd mai buna cunoaștere recipro
că, întărirea încrederii și colaborării
între mișcările pentru pace, necesi
tatea intensificării eforturilor pentru
dezarmare, securitate și pace în
Europa și în întreaga lume.
★

Cu prilejul „Zilei minerului", în
cadrul unor solemnități la placa co
memorativă din incinta întreprinde
rii miniere și la Monumentul „Lupeni ’29“ din orașul Lupeni au fost
depuse, duminică, coroane și jerbe
de, flori în memoria eroilor căzuți în
timpul grevei minerilor din august
1929.
Au fost depuse coroane și jerbe
de flori din partea Ministerului Mi
nelor, Comitetului Județean Hune
doara al P.C.R., Comitetului Muni
cipal Petroșani al P.C.R., Comitetu
lui Uniunii Sindicatelor din ramura
mine, petrol, geologie și energie electrică. Consiliilor Județean Hune
doara și Municipal Petroșani ale Sin
dicatelor, Combinatului Minier Valea
Jiului, Comitetului Municipal Pe
troșani al U.T.C., comitetelor orășe
nești Lupeni, Petrila, Vulcan, Aninoasa și Uricani ale P.C.R., între
prinderilor miniere și de preparare
a cărbunelui, altor unități economice
și instituții din Valea Jiului.
în timpul solemnităților, mineri,
membri ai gărzilor patriotice, tineri
din detașamentele de pregătire pen
tru apărarea patriei și pionieri, îmbrăcați în uniforme de gală, au or
ganizat gărzi de onoare, iar fanfara
a intonat Imnul Eroilor. Cei prezenti
au păstrat un moment de reculegere.
(Agerpres)

tică Popescu, Corado Negrehnu,
Catrinel Dumitrescu, Dionisie Vitcu, Corina Voicu, Candid Stoica,
Paul Nadolski, Radu George Zaharia, Ionuț
Antonie,
Cristina
Pongracz, Eugen Racoți, N. Luchian-Botez, Violeta Berbiuc, co
pilul Cristian Iulian
Marinescu.
Regia artistică: Constantin Dicu
21,20 Rolul familiei în societatea noas
tră. Copiii — viitorul nostru, vii
torul oatriei
21,40 Din frumusețile patriei • Străbătînd poteci de munte. Documen
tar. Producție a Studioului de
Film TV
21,50 Telejurnal

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Performanțe ale sportivilor noștri
în competiții internaționale
• In cadrul competiției interna
ționale de atletism „Cupa Euro
pei" (grupa A), desfășurată în ora
șul englez Gateshead, sportivele
noastre au obținut patru victorii. în
prima zi, Doina Melinte s-a cla
sat prima la 800 m (in 1:58,04),
iar Paula Ivan, tot prima la 3 000 m
(8:38,43), în ziua a doua. Alina Astafei a cîștigat proba de săritură în
înălțime cu performanța de 2,00 m,
urmată de sovietica Bîkova (1,97 m),
iar Doina Melinte a trecut prima
linia de sosire, cronometrată în 4’
05”83/100 la 1 500 m. Pe locul al doi
lea s-a clasat May (R.D.G.) — 4’06”
50/100. In proba de 10 000 m. Viorica
Ghican a ocupat locul al doilea cu
timpul de 32’41 ”34/100. în clasamen
tul final pe echipe, pe primul loc
s-a situat R. D. Germană cu 120
puncte, urmată de U.R.S.S. (95 p.),
Anglia (84 p.), R.F. Germania (79 p.),
★

BASCHET. în „Sala Olimpia" din
Timișoara au continuat luni între
cerile „europenelor" de baschet
pentru cadete, în ziua a treia a
competiției echipa României obținînd victoria în fața- selecționatei
R.F. Germania, cu scorul de 67—34
(37—22). Alte rezultate : U.R.S.S. —
Iugoslavia 66—52 (30—29) ; Ungaria
— Olanda 58—41 (23—20) ; U.R.S.S.
— Franța 67—37 (35—23) ; Iugosla
via — Polonia 67—49 (39—14) ; Gre
cia — Spania 52—50 (27—26).
LUPTE LIBERE. In sala spor
turilor din Iași s-au încheiat între-

România (72 p.), Polonia (56 p.), Bul
garia (43 p.), Cehoslovacia (26 p).
© La Sofia, în cadrul campiona
telor balcanice de înot pentru ju
niori, în ziua a doua a competiției,
tînăra sportivă româncă Beatrice
Coadă a cîștigat două probe : 400
m liber în 4’18”53/100 și 200 m bras
în 2’42”41/100. Marius Crișan s-a si
tuat pe locul întîi la 100 m spate
cu 59”58/100, iar Gabriela Ștefan și-a
adjudecat proba de 50 m liber cu
timpul de 27”54/100.
• La campionatele mondiale de
canotaj academic pentru juniori de
la Szeged, echipajul României (Mi
hai Făcăianu, George Bulie, Emil
Alexandru și Nelu Dima) a cucerit
medalia de argint în proba de schif
4 fără cîrmaci, clasîndu-se pe locul
doi cu timpul de 6’35”08/100. Pe pri
mul loc s-a situat echipajul An
gliei — 6’27“.

*

cerile finale ale ,,Daciadei“ Ia lupte
libere pentru seniori. în ordinea ce
lor zece categorii (de la 48 kg la
130 kg) titlurile de campioni au fost
cucerite de următorii sportivi : Romică Rașovan (Dinamo Brașov), Con
stantin Corduneanu (Nicolina Iași),
Radu Ana (Steaua), Dumitru Prefit
(Steaua), Octavian Țenț (Steaua),
Claudiu Tămăduianu (Steaua), Pe
tre Hodorogeanu (Nicolina Iași), Paul
Mare (Constructorul C.S.S. Reghin),
Alexandru Koteles (înfrățirea Ora
dea), Petrișor Cruceanu (Steaua).
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

de participantii la adunarea festivă cnnsăcrâtă
Zilei Marinei Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,
Comandant suprem al forțelor armate,
Participantii la adunarea festivă consacrată sărbătoririi Zilei Marinei
Republicii Socialiste România, în deplină unitate de cuget si simțire cu toți
marinarii patriei, cu întreaga oștire, își îndreaptă gindurile și sentimentele de
profundă dragoste și aleasă prețuire spre gloriosul nostru partid, spre dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, înflăcărat
patriot, genial fondator al României socialiste moderne, personalitate proe
minentă a vieții internaționale, care ați slujit și slujiți cu nețărmurit devo
tament interesele națiunii române, cauza socialismului și comunismului, a
progresului și păcii în lume.
In atmosfera de puternică efervescentă creatoare generată de dezbaterea
documentelor pentru Congresul al XIV-lea, exprimîndu-și totala adeziune la
hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră de ma
rele forum al comuniștilor români în suprema funcție de partid, marinarii
militari vă exprimă nemărginita lor recunoștință pentru tot ce ati făcut și
faceți spre binele și fericirea poporului, pentru gloria și măreția României
socialiste, pentru grandioasele realizări ale perioadei celei mai rodnice din
multimilenara existentă a patriei noastre, luminoasa Epocă Nicolae Ceaușescu.
Mîndri de a fi contemporani acestei glorioase epoci, trăim deplina sa
tisfacție și bucurie că tot ce a înfăptuit națiunea noastră în cei 24 de ani care
au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului .Comunist Român își află
izvorul în prodigioasa și vasta dumneavoastră activitate teoretică și prac
tică, ce a deschis orizonturi noi în toate sferele vieții materiale și spiri
tuale, a descătușat și dinamizat energiile creatoare ale maselor în procesul
revoluționar de făurire a socialismului și comunismului in România.
Pentru grija neobosită ce o purtați dezvoltării în ritmuri inalte a con
strucțiilor navale, făuririi unei flote maritime și fluviale dotate cu nave
moderne, de producție românească, a unor capacități portuare de mare
randament și cu un grad înalt de tehnicitate, sporirii contribuției marinei
la îndeplinirea sarcinilor economice interne și la traficul international de
mărfuri, Ia întărirea capacității de apărare a patriei, noi. marinarii Româ
niei socialiste, vă rugăm respectuos, mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general al partidului, să ne permiteți să vă adresăm, din adincul ini
milor noastre, cele mai vii și călduroase mulțumiri.
Totodată, ne exprimăm respectul și sentimentele noastre de aleasă sti
mă și înaltă prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, strălucit om politic și savant de largă recunoaștere internațio
nală, pentru contribuția remarcabilă ce o aduce la marile noastre împliniri
socialiste, cu implicații majore în evoluția prezentă și viitoare a industriei
navale și marinei române, la dezvoltarea științei, invățămintului și culturii
românești.
Vizitele de lucru efectuate de dumneavoastră, împreună cu mult stima
ta tovarășă Elena Ceaușescu, în șantierele navale, în porturile și pe navele
comerciale și militare au constituit momente memorabile, de referință în
cronica marinei române, au contribuit la ridicarea, permanentă a nive
lului pregătirii de luptă și politice a echipajelor navelor Marinei militare.
Vă raportăm că sinlem ferm angajați la transpunerea în viață a sarci
nilor, indicațiilor și orientărilor de excepțională însemnătate pe care ni
le-ați trasat pentru perfectionarea dotării tehnice a navelor de luptă și
creșterea necontenită a capacității combative a unităților și marilor unități
de marină.
Cinstind glorioasele tradijii de luptă ale poporului, ale marinei românești,
vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, toti
fiii țării aflați la datorie sub faldurile tricolorului ridicat la catarg, vom
munci cu pasiune și dăruire comunistă pentru a întâmpina marile eveni
mente ale acestui an — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al
partidului — cu rezultate superioare în pregătirea de luptă si politică, în
tărind permanent capacitatea combativă a unităților și navelor, înfăptuind
exemplar prevederile Directivei comandantului suprem, astfel incit să fim
în orice moment gata ca, la chemarea patriei și partidului, la ordinul dum
neavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, să apărăm, împreună
cu întregul popor, cuceririle revoluționare, independenta, suveranitatea și
integritatea teritorială ale scumpei noastre' patrii — Republica Socialistă
România.

PARTICIPANTII LA ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ
SĂRBĂTORIRII ZILEI MARINEI
♦

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii
Socialiste România, în garnizoana
Constanta a avut loc o adunare fes
tivă la care au participat cadre mili
tare active și in rezervă, membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, personal mun
citor din întreprinderi și unități de
cercetare de profil.
într-o atmosferă de vibrantă însu
flețire patriotică, participantii la
adunare au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președiniele Repu
blicii Socialiste România, comandant
suprem al forțelor noastre armate.

*
De asemenea, în întâmpinarea acestei sărbători, în unitățile Marinei
militare, la casele armatei din gar
nizoanele unde există asemenea uni
tăți, la șantierele navale și în insti
tuțiile Marinei civile s-au desfășurat
acțiuni politico-educative și culturalartistice, în cadrul cărora au fost re
liefate preocuparea permanentă a
partidului și statului nostru pentru
dezvoltarea marinei, rolul decisiv al
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
crearea Marinei române moderne,
succesele cu care marinarii întîmpină marile evenimente politice ale anului 1989.
Duminică, 6 august, la bordul na
velor militare și civile a fost arbo
rat. în cadru solemn, marele pavoaz.

„Zilele cărții social - politice"
„Zilele cărții social-politice", ma
nifestare înscrisă în cadrul Festiva
lului national „Cintarea României“,
care au loc in perioada 7—13
august, sînt dedicate aniversării a 45
de ani de la revoluția de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și Congresului al
XIV-lea al partidului.
Un loc deosebit il va ocupa pre
zentarea lucrărilor secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. editate in
seriile „România pe drumul con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate'1. „Din gindirea social-politică“, „Din gindirea filozo
fică", „Din gindirea economică a
președintelui României", precum și
in volumele „Opere alese".
In întreprinderi, instituții, așeză
minte culturale se vor desfășura, de

cinema
• Noiembrie, ultimul bal : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• „Luna filmului pentru pace“ ~
La noapte va muri orașul : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 12; 14,30; 17: 19,30
• Flori de gheață: AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul armei secrete : LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11: 13: 15; 17: 19
• Alo, aterizează străbunica : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17
Viața ca o poveste (Filmul româ
nesc ieri și azi): DRUMUL SĂRII —
19
® De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
® Nava lui Yang : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
0 Program special pentru copii și
tineret — 9; 11; Jandarmul și jan-

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 8 august, ora 20 — 11 ausrust, om
20. în tară : Vremea va fi călduroasă
și predominant frumoasă, îndeosebi în
sudul țării, unde și cerul va fi mai
mult senin. In rest, cerul va fi varia
bil. Ploi Izolate se vor semnala în nor
dul și nord-vestul țării, la deal și la

asemenea, dezbateri asupra unor vo
lume, colecții și serii editoriale, pre
zentări de cărți, întilniri ale cititori
lor cu autori și editori, se vor or
ganiza expoziții tematice și alte ac
țiuni de difuzare a cărții la locul
de muncă.
Deschiderea „Zilelor cărții socialpolitice" a avut loc. luni, la Ceptrul
de Cultură și Creație Socialistă
„Cintarea României" al sindicatului
Întreprinderii „23 August" din Capi
tală, unde a fost prezentată expu
nerea : „Contribuția Partidului Co
munist Român, a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la dezvoltarea teoriei și practicii re
voluționare. la îmbogățirea socialis
mului științific cu idei și teze de
largă însemnătate universală — stră
lucită expresie a marxismului crea
tor în România în condițiile ac
tuale".
'
(Agerpres)
darmerițele — 13; 15; 17; 19: DOINA
(16 35 38)
® Program special pentru copii și
tineret — 9; Locuri în inimă — 11;
13; 15: 17; 19: PACEA (71 30 85)
•
Experimentul :
COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul de operetă (13 63 48): Ma
ratonul melodiilor — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda
scriitorilor din Cișmigiu):
„Cîntăm
România de azi". Spectacol de sunet
și lumină — 21
• Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34): Pescărușul — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (15 56 78, la
grădina
Boema):
Bună seara, Boema ! —• 19; (sala Sa
voy) : CESCHI BAROC JAZZ QUIN
TET — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Meridiane folclori
ce — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Ileana Sinziana — 11

munte, mai ales după amiaza. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, cele maxime în
tre 27 și 35 de grade-, ușor mai ridicate
în sud. în București : Vremea va fi
călduroasă și predominant frumoasă,
cu cerul mai mult senin la început,
apoi variabil. Condiții reduse de oloa
ie la sfîrșitul intervalului. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 16
și 18 grade, cele maxime între 33 și
35 de grade.

ORIENTUL MIJLOCIU

Manifestări consacrate
marii sărbători a poporului român
In aceste zile de august, premergătoare aniversării a 45 de ani de la
revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă
din 1944, in diferite state ale lumii au loc manifestări consacrate măreței
sărbători a României socialiste, in cadrul cărora sint evidențiate succe
sele de seamă pe plan economic și in alte domenii ale țării noastre,
obținute cu precădere in „Epoca Nicolae Ceaușescu", politica românească
de pace și amplă colaborare internațională.
BERLIN. — în orașul Zwickau,
ținute de tara noastră în opera de
edificare a societății socialiste
important centru industrial din
multilateral dezvoltate, contribuția
R. D. Germană, a avut loc o ma
hotărîtoare a președintelui
nifestare în cadrul căreia au fost
Nicolae Ceaușescu la realizarea
evocate principalele momente ale
revoluției din August 1944, succe
programelor de transformări ce au
avut loc în România în perioada
sele obținute de poporul român în
care a trecut de la Congresul al
opera de edificare a societății so
IX-lea al Partidului Comunist
cialiste multilateral dezvoltate. în
Român.
deosebi în perioada ce a urmat
Congresului al IX-lea al Partidului
Cu același prilej, a fost pre
zentată o expoziție de carte
Comunist Român, de cînd în frun
social-politică. la loc de frunte
tea partidului și a statului a fost
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.
aflîndu-se operele președintelui
Nicolae Ceaușescu.
De asemenea, au fost subliniate
orientările de bază ale politicii ex
BONN. — La Miinchen s-a des
terne a României, activitatea labo
fășurat o „Seară prietenească
rioasă și inițiativele tovarășului
româno-bavareză". în alocuțiunile
Nicolae Ceaușescu vizînd rezolvarea
rostite în acest cadru fiind eviden
marilor probleme cu care se con
țiate semnificațiile marii sărbători
fruntă astăzi omenirea — dezar
de
la 23 August pentru poporul
marea, asigurarea păcii, dezvoltarea
român, realizările deosebite obți
relațiilor de colaborare internațio
nală. Totodată, a fost relevată evo
nute de România pe calea dezvol
tării sale libere, independente, po
luția ascendentă a raporturilor de
litica externă activă, promovată
colaborare și cooperare dintre
P.C.R. și P.S.U.G.. dintre statele și
sub
conducerea . președintelui
Nicolae Ceaușescu. vizînd înfăptui
popoarele României și R. D. Ger
rea dezarmării, edificarea păcii și o
mane.
largă
cooperare
internațională.
La „Galerie am Domhof" a avut
Au fost, de asemenea, puse în evi
loc vernisajul unei expoziții de
artă contemporană românească,
dentă tradițiile colaborării dintre
tara noastră si landul vest-german
cuprinzînd lucrări de pictură, gra
fică și sculptură.
Bavaria, precum și dorința reci
procă de a impulsiona conlucrarea
La manifestare, care s-a bucurat
în domenii de interes comun.
de un deosebit succes, au participat
membri ai conducerii comitetului
Cu acest prilej a fost, de ase
menea.
inaugurată
expoziția
regional de partid, ai primăriei ora
„România—1989".
șului Zwickau, reprezentanți ai
Ministerului Culturii din R. D. Ger
MANILA. — La Manila a avut
mană. oameni de artă și cultură,
loc un simpozion avînd ca tematică
ziariști, un numeros public.
realizările istorice ale poporului
român în dezvoltarea socialiștă,
ULAN BATOR. — La Fabrica de
multilaterală a patriei. îndeosebi
Tricotaje nr. 1 din Ulan Bator, con
după Congresul al IX-lea al P.C.R.
struită în cooperare cu tara noas
Au fost subliniate succesele re
tră. a avut loc o adunare festivă,
marcabile dobindite în dezvoltarea
organizată sub egida Asociației de
Prietenie Mongolia-România.
industriei, agriculturii, a stiintei și
culturii românești, rolul hotărîtor al
Relevîndu-se contextul intern și
președintelui Nicolae Ceaușescu în
internațional în care a avut loc
elaborarea strategiei politice in
evenimentul. de la 23 August 1944,
terne și externe a României. în
a fost subliniată contribuția po
afirmarea națiunii române ca unul
porului român la victoria finală
din factorii constructivi cei mai
împotriva Germaniei hitleriste.
activi din viața internațională.
Au fost evidențiate succesele ob

ILE DE PRESA
e scurt
CONSFĂTUIRE DE LUCRU. La
Varșovia a avut loc o consfătuire
de lucru a pr.imilor-secretari a|
comitetelor voievodale, care a dez
bătut probleme legate de pregătirea
Congresului al Xl-lea al partidului.
La
consfătuire
a
participat
Mieczyslaw Rakowski. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.
NEGOCIERI SOVIETO-AMERICANE. La Geneva s-a încheiat a
11-a rundă a negocierilor sovietoamericane privind armamentele
nucleare și cosmice — relatează
agenția T.A.S.S. Cele două dele
gații și-au exprimat satisfacția
fată de desfășurarea constructivă,
de lucru a negocierilor. T.A.S.S.
precizează, totodată că nu s-a în
registrat nici un progres in rezol
varea înțelegerii referitoare la res
pectarea tratatului privind apăra
rea antirachetă, semnat in anul
1972.
PLENARA. La Brazzaville a avut loc o plenară a C.C. al Parti

dului Congolez al Muncii (P.C.M.)
desfășurată sub conducerea pre
ședintelui. C.C. al P.C.M., președin
tele R. P. Congo, Denis Sassou
Nguesso. Plenara l-a numit pe
Alphonse Poaty Souchlaty în func
ția de prim-ministru al tării. S-a
hotărît organizarea, la 24 septem
brie. a alegerilor parlamentare și
pentru organele locale ale puterii
de stat.

ÎN CAPITALA BOLIVIEI a avut loc festivitatea oficială a in
stalării în funcția de președinte al
tării a lui Jaime Paz Zamora, de
semnat în acest post în cadrul unei sesiuni speciale a pârlamentului. în baza acordului survenit în
tre. Mișcarea Stîngii Revo'uționare
și Acțiunea Democratică Naționa
listă.

DECLARAȚIE. Uniunea Sovie
tică, garant al acordurilor de la
Geneva, va continua să acționeze
în favoarea reglementării politice
definitive a problemei afgane —

Necesitatea convocării conferinței internaționale de pace
sublinială la Conferința Mișcării de Eliberare Națională
Palestiniană ,,A1-Fatah“
TUNIS 7 (Agerpres). — In cuvinatenția opiniei publice mondiale de
tarea rostită la cea de-a V-a Con
la problemele importante și de a
ferință a Mișcării de Eliberare Na
tergiversa găsirea unei soluții de
țională
Palestiniană
„Al-Fatah“,
pace.Un astfel de proiect, a apreciat
Yasser Arafat, președintele Statului
vorbitorul, poate fi acceptat totuși
Palestina și al Comitetului Execu
doar în cazul în care face parte
tiv al O.E.P., a reafirmat voința
dintr-un plan cuprinzător, care să
fermă a poporului palestinian de a
prevadă, totodată, retragerea trupe
continua lupta în vederea realizării
lor israeliene și să recunoască con
drepturilor sale inalienabile, în
stituirea Statului Palestina. O.E.P.
special a celui de a înființa un stat
continuă
să considere convocarea
independent.
Organizația
pentru
conferinței internaționale de pace
Eliberarea Palestinei, singurul re
în problema Orientului Mijlociu
prezentant legitim al poporului
drept singura cale de obținere a
palestinian, se pronunță — prin
unei reglementări de durată a aces
inițiativa sa de pace, care se ba
teia, a arătat Y. Arafat.
zează pe hotărîrile adoptate la cea
Condamnînd terorismul,
a sub
de-a XlX-a sesiune a Consiliului
liniat vorbitorul, O.E.P. consideră
Național Palestinian
(C.N.P.) din
că principiul luptei armate consti
noiembrie 1988 — pentru o pace
tuie piatra de temelie a cuceririlor
justă i și durabilă în regiune —
politice obținute de „Al-Fatah". ca
informează agenția A.D.N.
mijloc de luptă legitim împotriva
Propunerea
Israelului
privind
ocupației israeliene.
organizarea de alegeri în teritoriile
arabe ocupate ă fost apreciată de
Conferința „AI-Fatah" a hotărît
Yasser Arafat — potrivit agenției
să instituie „Lira palestiniană" ca
A.P.A. — ca avînd scopul de a abate
"unitate monetară națională.

PARIS. — O amplă manifestare
culturală în cadrul căreia au fost
evocate momente importante din
istoria României, fiind evidențiate
semnificațiile revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de Ia
23 August 1944. eveniment care
constituie o veritabilă cotitură în
existenta milenară a poporului nos
tru. s-a desfășurat la Biblioteca
română din Paris.
Au fost, de asemenea, inaugurate
o expoziție de carte social-politică
Si istorică. în cadrul căreia Ia loc
de frunte au fost expuse operele
președintelui Nicolae Ceaușescu. și
o expoziție documentară înfățisînd
aspecte semnificative din viata
României contemporane.
A fost proiectat filmul „România
— tară în plină dezvoltare", prilej
pentru particioanți de a cunoaște
realizările fără precedent obținute
de poporul român în ultimii 45 de
ani si. îndeosebi, după Congresul
al IX-lea al Partidului Comunist
Român, grija pe care statul român
o acordă creșterii nivelului de trai
al tuturor cetățenilor.

Consultări și contacte diplomatice
CAIRO 7 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a
avut convorbiri cu sultanul Qaboos
al Omanului, aflat în vizită în lo
calitatea egipteană Alexandria —
transmite agenția M.E.N.A. Au fost
abordate, cu acest prilej, relațiile
bilaterale, ultimele evoluții pe
plan arab și internațional, fiind
examinate. mai ales, criza din
Liban, problema palestiniană și
aspecte ale situației africane.

CARACAS. — Semnificația actu
lui istoric de la 23 August 1944,
realizările remarcabile ale ponoru
lui român în dezvoltarea economică
si socială a patriei, politica activă
a tării noastre pe plan internatio
nal au fost prezentate si în capitala
Venezuelei. cu prilejul unei mani
festări ce a avut loc sub auspiciile
Grupului parlamentar de prietenie
cu România, constituit recent.
SOFIA. — în sălile Galeriilor
„Sipka" din Sofia s-a deschis o
expoziție de artă contemporană
românească.
‘ în cuvîntul inaugural, criticul de
artă Elena Petrova a evocat strînsele raporturi de colaborare exis
tente între uniunile artiștilor plas
tici. între creatorii de artă din cele
două țări vecine si prietene, evi
dențiind interesul de care se bucură
creațiile artistice românești în
R. P. Bulgaria.
La manifestare au luat parte
Mihail Petrov, secretar al Uniunii
Pictorilor Bulgari oameni de artă
și cultură, membri ai cornului di
plomatic. un numeros public.

ȘOMAJ. La sfîrșitul lunii iulie,
în Belgia au fost înregistrați oficial
367 487 de șomeri — relevă un do
cument dat publțc’tătii la Bruxelles
de Ministerul belgian al Muncii.
Această cifră este mai mare cu
18 961 decît cea din luna iunie,
corespunzînd unei rate a șomajului
de 10,2: la sută.

TUNIS 7 (Agerpres). — Secre
tarul general al Ligii Arabe, Chedli
Klibi, a declarat, într-un interviu,
că stabilirea unei păci durabile
între Iran și Irak, pe baza Rezolu
ției 598 a Consiliului de Securitate,
reprezintă o dorință a tuturor țări
lor arabe. El a cerut guvernelor de
la Teheran și Bagdad să continue
negocierile prin intermediul cărora
„ar putea fi așezată piatra unghiu
lară pentru pace" în regiunea
Golfului.

AMMAN 7 (Agerpres). — Vicepremieruj, și ministrul de externe al
Iordaniei, Marwan Al-Qassem, l-a
primit pe subsecretarul de stat al
S.U.A. pentru Orientul Mij’ociu,
John Kelly. In cadrul convorbirilor
au fost abordate aspecte ale rela
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(Agerpres)

a declarat ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., E. Șevardnadze,
într-un interviu acordat agenției
afgane de presă — Bakhtar, cu
prilejul vizitei sale la Kabul, relatează agenția T.A.S.S. Caracterizînd situația din Afganistan duoă
retragerea contingentului limitat
de trupe sovietice din această tară,
ministrul de externe a arătat că
„amestecul străin în Afganistan
s-a transformat în esență în. agre
siune și intervenție".
BOMBARDAMENTE
ASUPRA
CAPITALEI AFGANE. Detașa
mentele „rezistentei intransigente"
afgane compuse din elemente antiguvernamentale au continuat, du
minică, bombardamentele asupra
capitalei Afganistanului, lansind 40
de rachete „sol-sol" și numeroase
proiectile de artilerie. Au fost uciși
sau răniți numeroși civili. Hotelul
„Intercontinental", unde locuiesc
numeroși cetățeni străini, a fost
grav avariat.

țiilor bilaterale, precum și ultimele
evoluții ale situației regionale, mai
ales in legătură cu eforturile între
prinse pentru instaurarea unui cli
mat de pace, transmite agenția
M.E.N.A.
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TEGUCIGALPA 7 (Agerpres). —
La Tela. în Honduras, continuă lu
crările reuniunii centroamericane la
nivel înalt consacrate eforturilor de
realizare a
unui climat
real și
durabil de pace, securitate și
cooperare în America Centrală.
Șefii de stat din Costa Rica, Gua
temala. Honduras. Nicaragua și
Salvador au luat în dezbatere mai
multe inițiative concrete privind
încetarea stărilor conflictuale inter
ne din regiune și realizarea recon
cilierii naționale, cu precădere în

Nicaragua și Salvador. „Am ajuns
la un consens privind elaborarea
unui plan de demobilizare a forțe
lor «contras- staționate in Honduras
și a unui plan de pace în Salvador"
— a declarat președintele Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra.
Președintele Salvadorului. Alfredo
Cristiani, a calificat drept „extrem
de pozitive" propunerile făcute re
cent de forțele democratice insurec
ționale salvadoriene în vederea înce
tării conflictului intern și realizării
reconcilierii naționale.

In memoria victimelor bombardamentului atomic
TOKIO (Agerpres). — Peste 55 000
de locuitori .ai orașului japonez
Hiroshima au luat parte, duminică,
la o adunare solemnă comemorati
vă în memoria victimelor primului
bombardament atomic de la 6 august
1945.
Participantii — în rîndurile
cărora se aflau
premierul nipon
Sousuke Uno, membri ai guvernu
lui, militanți pentru pace, rude ale

victimelor tragediei de la Hiroshima,
invitați de peste hotare — au păstrat
un moment de reculegere la ora
8 și 15 minute, cînd, în urmă cu 44
de ani. a fost declanșat atacul nu
clear asupra Hiroshimei. în aceste
clipe, clopotele orașului au răsunat
puternic, avertizînd omenirea îm
potriva teribilei tragedii de la
Hiroshima.

S.U.A. : Cereri de reducere
a cheltuielilor miiitare
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Președintele Ligii Naționale Urbane
din S.U.A., John Jacob, a cerut gu
vernului american să diminueze
cheltuielile militare și să utilizeze
sumele ce vor fi astfel economisite
pentru rezolvarea problemelor so
ciale grave ale țării. Vorbind la
deschiderea conferinței anuale a or

ganizației. el a subliniat că bugetul
Pentagonului poate fi redus fără a
se pune în pericol securitatea țării.
Jacob a relevat că peste o treime
din bugetul național al S.U.A. este
alocat în prezent cheltuielilor mili
tare și pentru plata datoriilor con
tractate pentru înarmare.

AFRICA DE SUD
In Republica Sud-Africană situația
devine tot mai încordată. La Johan
nesburg, Durban și Capetown popu
lația de culoare majoritară a orga
nizat în ultima vreme noi manifes
tații de protest împotriva sistemu
lui de dominație rasială la care ad
ministrația de la Pretoria se pare
că nu este dispusă să renunțe. în
pofida tuturor presiunilor exercita
te atît din interiorul, cit și din ex
teriorul țării. Nelson Mandela, lide
rul Congresului Național African,
aflat de peste 26 de ani în închi
soare, a cerut o dată în plus gu
vernului rasist să inițieze nego
cieri directe cu A.N.C., apreciind că
astfel de contacte constituie singu
ra cale viabilă spre soluționarea
problemelor interne, „pentru a pune
capăt violentei și a reda tării pacea".
Pentru aceasta insă. Pretoriei i se
cere să-i elibereze pe toți deținuții
politici, să ridice starea de urgentă,
să abroge legile de segregație ra
sială. să asigure repatrierea ne
condiționată a tuturor celor aflati
în exil si să legalizeze toate
organizațiile interzise ; pe scurt,
să dea dovadă de bună credin
ță, trecînd efectiv la fapte. Or,
Pretoria nu este dispusă să satis
facă cererile A.N.C. Ea se situează
pe aceeași poziție negativă, de nerecunoaștere a drepturilor legitime
ale populației majoritare și de re
curgere la fel de fel de manevre
— inclusiv pretinsa disponibilitate
spre negocieri — cu scopul de a
cîștiga timp pentru continuarea po
liticii de apartheid.
în acest sens, știrea întîlnirii din
tre șeful statului rasist de la Pre
toria. Pieter Botha, și liderul ma
jorității de culoare. Nelson Man
dela.
desfășurată
recent.
avea
de ce să surprindă tocmai pen
tru că era vorba despre con
ducătorul unui regim care a ac
ționat în permanență în sensul eli
minării principalului reprezentant
al unei majorități oprimate, condamnîndu-1 la detenție pe viată. Pe
bună dreptate, observatori politici
au fost prudenți în a vedea în ges
tul lui Botha o dorință rea’ă de
reconciliere cu majoritatea de cu
loare. cunoscută fiind tactica de ter
giversare promovată de regimul ra
sist în tentativa perpetuării domi
nației minorității albe. Numeroase
ziare și agenții de presă l-au apre

ciat ca o nouă stratagemă a politicii
de „înfrumusețare" a apartheidului,
politică reconfirmată și cu prilejul
recentului congres al Partidului Na
tional de guvernămînt. în cadrul că
ruia a fost adoptat „planul de ac
țiune" pentru următorii 5 ani. Așa
cum se știe, acest program este
prezentat de autorii săi ca o expre
sie a dorinței de a renunța la une
le practici care marginalizează popu
lația de culoare. Prelungirea legii
marțiale, hotărîtă cu numai cîteva
zile înaintea congresului, și faptul
că africanii nu vor avea dreptul,
ca și pînă acum, să participe la
viitoarele alegeri, au dovedit falsita
tea afirmațiilor rasiștilor. în sensul
că sînt dispuși să procedeze la
schimbări sau la o atenuare a ac
tualelor rînduieli, ceea ce accen
tuează atmosfera de neîncredere și
tensiune din rîndurile populației
majoritare și minorității albe li
berale. „La ce ne puteam aștepta
— a declarat un profesor universi
tar, membru al mișcării antiapartheid din cadrul albilor — intr-o țară
in care atit monopolul politic, cit și
cel economic sint deținute de 5 mi
lioane de albi, care, sprijiniți de ar
mată, poliție și serviciul de spionaj,
caută cu înfrigurare să-și mențină
privilegiile?". Organizațiile popu
lației de culoare A.N.C. și Con
gresul sindicatelor
sud-africane
(COSATU) au respins categoric
programul propus de Partidul Na
țional, apreciind că acesta nu face
decît să mențină sistemul „axat pe
principiul supremației rasei albe".
Planul de acțiune propus de noul
lider al Partidului Național, Frederik
de Klerk, a întîmpinat, totodată, os
tilitatea forțelor politice cu vederi
ultrareacționare. Partidul Conserva
tor (de extremă dreaptă) vede în aceste propuneri „o înaintare eviden
tă pe calea creării unui guvern de
culoare", situație inacceptabilă pen
tru politica pe care o promovează.
Faptul că atît guvernul sud-african, cît și comunitatea majoritară
au reacționat cu prudentă la între
vederea Botha — Mandela repre
zintă dovada certă a complexității
problemelor cu care se confruntă
conducerea sud-africană. nevoită în
prezent să soluționeze. într-un sens
sau altul, criza internă din ce în ce
mai greu de suportat cu care se
confruntă țara. în acest context, a-

lături de așa-zisele „reforme". în
trevederea dintre Botha și Mandela
nu este — potrivit declarației pur
tătorului de cuvînt al organi
zației antiapartheid A.N.C. — decît
un „exercițiu de protocol me
nit să creeze impresia că la nivel
oficial se acționează in sensul ini
țierii unor negocieri in vederea abo
lirii apartheidului".
După cum dovedesc ultimele
evoluții ale situației interne din
R.S.A., populația majoritară de cu
loare nu a „mușcat" din momeala
„inițiativelor" avansate de guvernul
rasist și a reacționat, așa cum era
de așteptat, ca o forță conștientă de
pericolele care o amenință. Mișca
rea antiapartheid a luat o nouă am
ploare. Zilnic au loc demonstrații,
greve și alte acțiuni de masă prin
care sînt condamnate cu toată vi
goarea noile manevre ale Pretoriei.
S-au înmulțit luările de poziție ale
diferitelor cercuri politice și sindi
cale. O serie de organizații antirasiale au informat că înaintea alege
rilor de la 6 septembrie vor avea
loc, timp de o săptămînă, manifesta
ții de protest împotriva apartheidu
lui. Intr-o declarație difuzată la Lu
saka, A.N.C. a precizat că va răraine fidel programului său po
litic și nu va abandona lupta
armată decît în cazul în care „cei
care au inițiat acțiunile de violență
vor renunța să le îndrepte împotriva
revendicărilor populației majorita
re" și vor recunoaște dreptul aces
teia la existență liberă și demnă.
încercările Pretoriei de a per
petua rasismul sînt urmărite cu
vie neliniște în întreaga Afri
că. Dînd expresie acestei în
grijorări. recenta
Conferință a
O.U.A. la nivel înalt a hotărît ca
șefii de stat din cele 12 țări mem
bre ale Comitetului ad-hoc pentru
Africa australă să se reunească, la
21 august, la Harare, pentru a ela
bora un plan comun de acțiune în
scopul eliminării apartheidului din
R.S.A. Importanța pe care o acor
dă comunitatea internațională so
luționării acestei probleme reiese
și din faptul că la sfîrșitul anului
va avea loc o sesiune specială a
Adunării Generale a O.N.U.. con
sacrată politicii de apartheid si
consecințelor ei dezastruoase în
sudul Africii.

Adriana VELA

LTh fanatic al „războiului rece“
După cum este prezentat in pre
sa occidentală, Richard Norman
Perle trece drept expert in pro
bleme de apărare. Un timp, el a
ocupat postul de secretar de stat
adjunct la Pentagon, fiind deci
implicat direct în elaborarea stra
tegiei nucleare americane, in ulti
mii ani, Perle și-a arogat, cu de la
sine putere, rolul de „tutore" al
aliaților europeni ai S.U.A., în în
cercarea de „a-i aduce la matcă"
pe cei ce exprimă îndoieli și re
ținere asupra proiectelor strategice
ale N.A.T.O. concepute, evident, la
Washington. Proiecte deosebit de
costisitoare pentru bugetele națio
nale, dar mai ales extrem de pri
mejdioase pentru securitatea conti
nentului european în ansamblu.
Acum, Perle, într-un recent in
terviu acordat revistei „Der Spie
gel", se arată foarte îngrijorat de
perspectiva
depășirii „războiului
rece", a renunțării la politica de
forță și amenințare cu forța în
relațiile internaționale, politică de
care se cramponează gindirea sa
„strategică". Dar ceea ce-i produ
ce adevărate coșmare expertului
american este faptul că în rîndul
unor sectoare largi ale opiniei pu
blice vest-germane „trezește entu
ziasm imaginea unei Europe fără
arme nucleare". Ba, mai mult, per
spectiva este luată în considerare
chiar în unele cercuri oficiale de
la Bonn. „Nimeni — se plînge Per
le — nu are curajul să, susțină că
eliminarea arsenalelor nucleare din
Europa ar constitui o primejdie".
O primejdie, evident, pentru pozi
țiile și interesele apărate de Perle !
Cu aroganța caracteristică, strate
gul american își permite să doje
nească chiar membri ai cabinetu
lui vest-german, în cadrul căruia
problema strategiei nucleare este
abordată, cel puțin din consideren
te electorale, cu prudență. Intr-a
devăr, cine poate rămîne indife
rent la perspectiva ca teritoriul
țării să fie considerat, cum o face
Perle, drept cîmp de luptă pentru
rachetele americane cu rază scurtă
de acțiune ?

Și reacțiile nu s-au lăsat mult
timp așteptate. La două săptămîni
după apariția interviului, revista
„Der Spiegel" publica o scrisoare
semnată de Franz X'aver Kroetz
din Kirchberg (Bavaria), în care
opiniile lui Perle sint apreciate a
fi viciate de „scheme periculoase
de gindire". „Cel ce propagă ase
menea idei nu este un intransigent
oarecare, este un om care-i urăște
pe germani (mai mult chiar, cred
că ne disprețuiește), un fanatic al
înarmării pentru care un viitor răz
boi (desigur, pe care l-ar dori în
Europa) .este considerat drept un
deznodămînt normal, accesibil al
concepției sale -politice-".
Cu convingerea împărtășită de
milioane și milioane de concetățeni
ai săi, autorul scrisorii susține
pe bună dreptate și in mod cu totul
logic: „Europa nu poate fi apărată,
ci numai distrusă cu arme atomice —
domnule Perle ! Metoda intimidă
rii constituie un nonsens cu con
secințe fatale și nu are nimic de-a
face cu dialectica politico-militară.
Este un adevăr simplu de înțeles :
Pentru unii americani noi sîntem,
în primul rînd, un cîmp de război
(foarte îndepărtat de America), un
portavion înțesat de arme nuclea
re, dislocat undeva în Atlantic, ți
abia după aceea prieteni".
In cazul de față, scrie textual
autorul scrisorii, „oameni ca Perle
sint cei de care trebuie să ne fe
rim". Angajat în prezent la un in
stitut de studii politice al cercu
rilor ultraconservatoare, unde ela
borează asemenea „scheme de gin
dire" politică. Perle rămîne ca și
pînă acum, după opinia revistei ci
tate, „unul din cei mai importanți
purtători de cuvînt ai dreptei ame
ricane".
Un fanatic al cursei înarmărilor
nucleare, al perpetuării politicii de
forță și amenințare cu forța, atit
de primejdioasă pentru pacea șl
securitatea popoarelor.
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