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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
o avut loc, miercuri, 23 noiembrie, ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Au
participat, ca invitați, miniștri, alte cadre de con
ducere din economie.
Comitetul Politic Executiv a analizat PROIEC
TUL PLANULUI NATIONAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALĂ A REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA iN ANUL 1989.
Comitetul Politic Executiv a subliniat că în
treaga activitate de fundamentare a proiectului
de plan s-a desfășurat sub directa conducere a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a examinat,
in mai multe etape, nivelurile de dezvoltare în
1989, căile și soluțiile pentru asigurarea unei
creșteri economice de tip intensiv, ridicarea efi
cienței in toate domeniile, înfăptuirea neabătută
a obiectivelor actualului cincinal.
S-a arătat că, in spiritul orientărilor și indica
țiilor secretarului general al partidului, proiec
tul de plan a fost definitivat pe baza unei largi
consultări a intreprinderilor și centralelor indus
triale, a institutelor de cercetare, a tuturor uni
tăților care au un rol important in realizarea pre
vederilor acestuia. In cadrul ședinței au fost pre
zentate principalele îmbunătățiri aduse proiectu
lui de plan in cursul dezbaterilor din adunările
generale ale oamenilor muncii, ce au avut loc în
luna octombrie.
S-a apreciat că prevederile planului sint in
deplină concordanță cu hotâririle Congresului al
Xlll-lea și Conferinței Naționale ale partidului
privind direcțiile de dezvoltare a țării in anul
viitor.
Proiectul de plan asigură sporirea, in conti
nuare, a producției industriale și agricole, lărgi
rea bazei de materii prime și energetice, afir
marea puternică a noii revoluții tehnico-științifice și a noii revoluții agrare, creșterea neîntre
ruptă a avuției naționale și ridicarea, pe această
bază, a nivelului de trai și a gradului de civili
zație al întregului popor.
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, a cerut să se ia
toate măsurile, in toate domeniile activității eco
nomice, pentru a se asigura realizarea in cele
mai bune condiții a planului pe acest an și pen
tru pregătirea temeinică, pe această bază, a pro
ducției
anului 1989, astfel ca, din prima
lună, prevederile planului să fie realizate, ritmic,
la toți indicatorii și la un inalt nivel de calitate
și eficiență.
Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, PROIECTUL PLANULUI DE DEZVOLTARE
A AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SIL
VICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR IN ANUL
1989.
Elaborat sub îndrumarea nemijlocită a secre
tarului general al partidului și in conformitate
cu obiectivele stabilite de Congresul al Xlll-lea
și Conferința Națională ale P.C.R., proiectul de
plan are in vedere dezvoltarea, in anul următor,
a acestor importante ramuri și sectoare de acti
vitate, creșterea aportului lor la buna aprovizio
nare a populației și la
satisfacerea
altor
necesități ale economiei naționale. In acest
sens, se prevede sporirea producției vege
tale și animaliere, corespunzător Programului
național privind realizarea unor recolte sigure și
stabile, cerințelor noii revoluții agrare.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut PRO
IECTELE PLANULUI FINANCIAR CENTRALIZAT
AL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALE Șl BUGE
TULUI DE STAT PE ANUL 1989.
S-a subliniat că prevederile in acest domeniu
asigură resursele financiare pentru creșterea in
tensivă a întregii economii, pentru
realizarea
tuturor obiectivelor cuprinse in Planul național
unic de dezvoltare economico-socială pe 1989,
prin aplicarea consecventă a principiilor noului
mecanism economico-financiar, a autoconducerii
muncitorești, autofinanțării și autogestiunii. In
același timp, se asigură fondurile necesare in
vederea înfăptuirii in continuare a măsurilor pri
vind majorarea retribuțiilor personalului munci
tor, creării tuturor condițiilor pentru ridicarea ni
velului de trai, a calității vieții întregului popor
— țelul suprem al politicii partidului, esența orinduirii noastre socialiste.
Comitetul Politic Executiv a aprobat proiectul
Planului național unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste România, proiectul
Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor,
proiectele Planului financiar centralizat al acti
vității economico-sociale și Bugetului de stat pe
anul 1989 și a stabilit ca acestea să fie supuse
dezbaterii ședinței comune a plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist Român și
celorlalte organisme ale democrației muncitorești-revoluționare.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a exami
nat RAPORTUL PRIVIND ANALIZA EFECTUATĂ
ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE A CALITĂȚII,
FIABILITĂȚII Șl NIVELULUI TEHNIC AL PRODUSE
LOR PE PERIOADA IANUARIE-SEPTEMBRIE 1988.
Pornind de la rezultatele obținute și, îndeosebi,
de la neajunsurile care au continuat să se ma
nifeste în această privință, Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat necesitatea de a se lua toate
măsurile pentru a se realiza o îmbunătățire radi
cală a activității in acest domeniu. In acest scop,
s-a cerut Inspectoratului General de Stat pentru
Controlul Calității Produselor, Comitetului de Stat
al Planificării, Ministerului Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor
Fixe, precum și Comitetului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, tuturor ministerelor, centrale
lor industriale și intreprinderilor, institutelor de
cercetare științifică și inginerie tehnologică, or
ganelor și organizațiilor de partid, de masă și
obștești, consiliilor oamenilor muncii să acționeze,
cu toată fermitatea, pentru înfăptuirea obiective
lor înscrise in Programul privind ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, pentru res
pectarea strictă a prevederilor legale.
In vederea perfecționării activității de control
al calității și creșterii răspunderii tuturor cadre
lor din acest domeniu, Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a hotărit ca, incepind din
luna decembrie a acestui an, Inspectoratul Gene
ral de Stat pentru Controlul Calității Produselor
și organismele sale teritoriale să treacă sub con
ducerea directă a Consiliului de Stat și să nu
mai fie subordonate centralelor și întreprinderilor.
Subliniind că problema calității, a ridicării ni
velului tehnic al produselor constituie problema
numărul unu a întregii activități industriale, a tu
turor sectoarelor de activitate, secretarul general
al partidului a atras în mod deosebit atenția
asupra faptului că principala răspundere revine
fiecărui muncitor, fiecărui maistru și inginer din
întreprindere, care trebuie să fie cei dinții con
trolori ai calității produselor, să asigure realizarea
lor cu respectarea riguroasă a normelor și teh
nologiilor prevăzute in documentațiile tehnice și
in proiectele aprobate.
O atenție deosebită trebuie să se acorde, în
continuare, introducerii unei ordini și discipline
desăvirșite in producție, întăririi controlului pre
ventiv, pe toate fazele de fabricație, pînă la re
cepția finală, organizării și dotării corespunzătoa
re a standurilor și laboratoarelor de control, ast
fel incit să se asigure ca fiecare produs care iese
pe poarta fabricii să corespundă cerințelor de
calitate, din toate punctele de vedere.
Calitatea produselor — a subliniat, in cadrul
ședinței, secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu - trebuie să constituie o pre
ocupare permanentă, o problemă a activității zil
nice a fiecărui om al muncii, a conducerilor tu
turor unităților economice, a centralelor și minis
terelor, a organelor de control, precum și a orga
nelor centrale de sinteză, a guvernului, a tutu
ror organelor și organizațiilor de partid, de masă
și obștești, a consiliilor oamenilor muncii, care
trebuie să acționeze, cu toată fermitatea, pentru
aplicarea și respectarea strictă a prevederilor le
gale, a normelor stabilite in domeniul ridicării ni
velului tehnic și calitativ al produselor.
Comitetul Politic Executiv a analizat, in conti
nuare, PROGRAMUL PRIVIND AUTOCONDUCEREA Șl AUTOAPROVIZIONAREA PENTRU ASI
GURAREA BUNEI APROVIZIONĂRI A POPU
LAȚIEI CU PRODUSE AGROALIMENTARE Șl BU
NURI INDUSTRIALE DE CONSUM PE ANUL 1989.
S-a subliniat că programul a fost elaborat in
conformitate cu hotâririle Congresului al Xlll-lea
și Conferinței Naționale ale P.C.R., punind in
evidență preocuparea statornică a partidului și
statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu
personal, pentru ridicarea permanentă a nivelu
lui de viață, a bunăstării materiale și spirituale
a întregului popor.
Cantitățile de produse alimentare prevăzute
să fie livrate au fost fundamentate pe cerințele
Programului de alimentare științifică, ele fiind
diferențiate pe județe, orașe și centre muncito
rești, in funcție de numărul populației, ponderea
personalului muncitor, eforturile depuse in pro
ducție.
Potrivit programului, cantitățile de came și
produse din carne ce vor fi livrate fondului pieței
in anul viitor sint mai mari decit in 1988, asigurind un consum sporit pe locuitor. Sint prevă
zute, de asemenea, cantități însemnate de pește,
lapte și produse din lapte, alte produse agroalimentare, legume, cartofi și fructe.
In același timp, se va asigura o aprovizionare
corespunzătoare a populației cu bunuri indus
triale, prin livrarea unei game variate de măr
furi, intr-o structură sortimentală îmbunătățită.

Aprovizionarea populației se bazează pe rea
lizarea producțiilor planificate și respectarea în
tocmai a prevederilor legii privind crearea fon
dului de stat, iar răspunderea pentru îndeplini
rea integrală a acestor sarcini și încadrarea in
cantitățile stabilite pentru consum revine con
siliilor populare, ca organe ale agtoconducerii și
autogospodăririi teritoriale.
Comitetul Politic Executiv a aprobat și a ho
tărit ca acest program să fie supus dezbaterii
ședinței comune a plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român și celorlalte or
ganisme ale democrației muncitorești-revoluționare.
In continuare, în cadrul ședinței a fost pre
zentată
o
INFORMARE
PRIVIND
VIZITA
DE
LUCRU
EFECTUATĂ
DE
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL Al
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, ÎN R. D.
GERMANĂ, LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI ERICH
HONECKER, SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI SOCIALIST
UNIT DIN GERMANIA, PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE STAT AL REPUBLICII DEMOCRATE
GERMANE, in zilele de 17 și 18 noiembrie a.c.
Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită
apreciere rezultatelor rodnice ale vizitei, ale
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Erich Honecker, care, prig înțelege
rile convenite, deschid noi perspective conlucră
rii multilaterale dintre partidele, țările și po
poarele noastre, in interesul reciproc, al cauzei
generale a socialismului și păcii.
S-a subliniat că noua intilnire dintre cei doi
conducători de partid și de stat se inscrie in ca
drul dialogului tradițional, prietenesc, la nivel
înalt, care a avut și are un rol determinant in
promovarea susținută a colaborării dintre Româ
nia și R.D. Germană, atit pe plan bilateral, cit
și în sfera vieții internaționale.
A fost evidențiat faptul că, în timpul convor
birilor, s-a exprimat hotărîrea comună de a dez
volta și mai puternic relațiile dintre cela două
țări, în domeniile politic, economic, tehnico-știintific, cultural și in altă Sectoare de activitate.
S-a relevat însemnătatea măsurilor stabilite pri
vind extinderea cooperării în ramuri de vîrf ale
industriei, creșterea și diversificarea schimburilor
de mărfuri, prin folosirea eficientă a posibilită
ților pe care le oferă potențialul economic, in
continuă creștere, ol României și R.D. Germane.
Totodată, a fost reliefată importanta înfăptuirii
Programului de lungă durată privind dezvoltarea
colaborării economice și tehnico-științifice, a spe
cializării și cooperării în producție dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Democrată
Germană, pină in anul 2000.
S-a apreciat cu satisfacție că, în cursul con
vorbirilor, a fost reafirmată voința Partidului Co
munist Român și Partidului Socialist Unit din
Germania de a întări pe mai departe conlu
crarea dintre ele, de a intensifica contactele și
schimburile de experiență, aceasta contribuind la
dezvoltarea generală a prieteniei și colaborării
dintre țările și popoarele noastre.
Comitetul Politic Executiv a subliniat importanța
schimbului de păreri dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker
cu privire la ultimele evoluții ale situației inter
naționale, care a pus in evidență hotârirea Româ
niei și R.D. Germane de a conlucra tot mai
strîns pe arena mondială, de a acționa, îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu toate for
țele democratice, progresiste de pretutindeni, pen
tru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a celei
nucleare, reglementarea pe cale pașnică, prin
tratative, a conflictelor existente în diferite re
giuni ale globului, lichidarea subdezvoltării și
edificarea unei noi ordini economice internațio
nale, pentru instaurarea in Europa și in lume a
unui climat de destindere, securitate, pace, în
țelegere și cooperare, pentru soluționarea con
structivă, în interesul popoarelor, a problemelor
complexe ce confruntă omenirea.
Comitetul Politic Executiv a aprobat, în una
nimitate, rezultatele vizitei și a cerut guvernului,
ministerelor, celorlalte organe centrale să ia mă
surile ce se impun pentru realizarea in cele mai
bune condiții a înțelegerilor convenite privind dez
voltarea și întărirea in continuare a prieteniei și
colaborării dintre România și R.D. Germană, din
tre popoarele celor două țâri.
Comitetul Politic Executiv a hotărit CONVO
CAREA, ÎN ZILELE DE 28-30 NOIEMBRIE 1988,
A ȘEDINȚEI COMUNE A PLENAREI COMITETU
LUI CENTRAL AL PARtlDULUI COMUNIST RO
MÂN Șl CELORLALTE ORGANISME ALE DE
MOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat.

Planul la producția fizicărealizat integral, la toate sortimentele!
Și in Maramureș, ca de altfel In
multe județe ale țării, s-au pus
bazele unei industrii noi, moderne,
puternice. Fie și numai enumera
rea citorva unități — întreprinde
rea de mașini-unelte, accesorii și
scule, întreprinderea mecanică de
mașini și utilaj minier, întreprin
derea de faianță și sticlărie „FAIMAR“, toate din Baia Mare, Com
binatul de prelucrare a lemnului
din Sighetu Marmației, noile mine
intrate in exploatare, alte nume
roase unități din industria ușoară
— creează imaginea unui județ cu
o industrie armonios dezvoltată.

Important este acum ca această
puternică zestre tehnică să produ
că la întreaga capacitate, să ram
burseze societății marile fonduri
investite.
In perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii din in
dustria județului
Maramureș au
depus eforturi stăruitoare pentru
îndeplinirea ritmică și integrală a
planului la producția fizică, și in
mod deosebit la export. Ca urma
re, planul la unele sortimente, cum
ar fi : plumb in concentrate, cu
pru in concentrate, oțel brut, oțel
aliat, cherestea, placaje din lemn,

produse de ceramică și menaj, a
fost îndeplinit integral, obținindu-se chiar și unele depășiri. Tot
odată, planul la export a fost rea
lizat in avans, livrindu-se supli
mentar partenerilor străini produse
în valoare de 27,8 milioane lei. To
tuși, la o serie de produse, planul
nu a fost îndeplinit ritmic și inte
gral, cele mai mari rămîneri in
urmă înregistrîndu-se la zinc în
concentrate, acid sulfuric, cupru
electrolitic, utilaj minier, mobilier
din lemn. Ca atare, Comitetul ju
dețean Maramureș al P.C.R., acționînd în spiritul sarcinilor- și In

dicațiilor formulate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a stabilit un
amplu program de măsuri menit
să asigure realizarea în bune con
diții a planului pe trimestrul IV și
pe întregul an.
In sondajul de azi al „Scînteii"
(pe care il publicăm in pagina a
Il-a), efectuat în mai multe unități
maramureșene, ne-am propus să
urmărim cu ce operativitate sint
soluționate problemele de care de
pinde realizarea planului, cum se
acționează acum pentru pregătirea
producției anului viitor.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. ĂL P.C.R.

Spirit angajant, răspundere maximă
in aplicarea autogestiunii economico-financiare
Analizînd In spiritul Tezelor pen
tru plenara C.C. al P.C.R. rezulta
tele obținute de unele unități eco
nomice, centrale, ramuri, se constată
că eficiența aplicării principiilor me
canismului economico-financiar, a
autogestiunii nu este încă pe mă
sura posibilităților și a cerințelor,
in sensul că nu peste tot se asigură
îndeplinirea integrală a indicatorilor
economico-financiari ai planului,
respectarea normelor și normativelor
financiare, a prevederilor din buge
tele de venituri și cheltuieli. Por
nind de la aceasta, tovarășul
Nicolae Ceaușescu accentuează im
portanța cu totul deosebită pe care
o are aplicarea corectă, neabătută a
principiilor
mecanismului economico-financiar, a autogestiunii atit
la nivelul fiecărei unități, cit și
la cel al ramurilor și al economiei
naționale, pentru dezvoltarea și apă
rarea proprietății Întregului popor,
gospodărirea judicioasă a tuturor
bunurilor încredințate și așezarea în
tregii activități pe principiile eficien
ței și rentabilității maxime.
Pentru aceasta, esențial este să se
asigure introducerea și aplicarea în
procesul de conducere tehnico-economică, la nivel micro- și macroeco
nomic, a unor metode moderne, per
fecționate care să răspundă noilor
condiții economice generate de dez
voltarea intensivă a economiei. Iar
un pas decisiv în această privință
trebuie să-l reprezinte perfecționa
rea sistemului informațional financiar-contabil, de analiză și control,
în scopul sporirii funcționalității lui,
în concordanță cu cerințele unei
conduceri moderne, operative și efi
ciente, al asigurării păstrării și dez
voltării, în condițiile unei eficiente
maxime, a patrimoniului încredințat
unităților socialiste.

In practică, atit la noi, cit și
pe plan mondial se recunoaște tot
mai mult principiul potrivit căruia
conducerea eficientă a oricărei acti
vități nu poate fi asigurată în con
diții optime fără cunoașterea com
pletă și sistematică a felului in care
aceasta se desfășoară, a modului in
care sint respectate măsurile presta
bilite, pentru a se putea interveni
în timp util la înlăturarea neajun
surilor sau în corectarea prevederi
lor inițiale, atunci cînd apar ele
mente noi.
Sporirea gradului de complexitate
a economiei și adincirea interdepen
dențelor între diferite sectoare și
ramuri ale economiei naționale,
exercitarea cu competență crescindă
a autogestiunii implică îmbunătăți
rea sistemului actual de înregistrare,
transmitere ți prelucrare a informa
țiilor economice, de calculare a in
dicatorilor economico-financiari. In
aceste condiții — corelat și cu unele
realizări din țări cu o economie dez
voltată — sistemul informațional
contabil (de evidență, control și ana
liză economico-financiară)
trebuie
dezvoltat și perfecționat incit la
toate nivelurile — întreprinderi, cen
trale, ministere șl organe de sinteză
economică — să se poată cunoaște
operativ și exact toate elementele
care caracterizează activitatea eco
nomică, rezultatele obținute, even
tualele diferențe nefavorabile și
cauzele care le-au provocat. Cu alte
cuvinte, la dispoziția organelor de
conducere este necesar să se asigure
toate datele pentru fundamentarea
judicioasă a deciziilor tactice și stra
tegice, pentru înfăptuirea autogestiu
nii și conducerea structurilor econonaționale și a acesteia in ans olul ei.
Desigur, aceasta nu este o proble

mă cu totul nouă ; ca urmare a sar
cinilor trasate de conducerea parti
dului, în țara noastră a avut loc și
se desfășoară, în continuare, un sub
stanțial proces de perfecționare a
funcțiilor sistemului informațional
contabil, de adaptare permanentă la
cerințele de modernizare a condu
cerii, de asimilare creatoare a reali
zărilor din domeniile ciberneticii și
informaticii, al teoriei sistemelor și
al deciziei etc., in concordanță cu
mutațiile și acumulările intervenite
atit in practica economică, cit și in
științele economice. Prin eforturile
și preocupările economiștilor, ale ca
drelor didactice și specialiștilor din
institutele de cercetări și datorită
condițiilor create prin sprijinul acor
dat de partid și de stat, dispunem
astăzi de un sistem informațional
contabil realizat într-o concepție
științifică, modernă, precum și de
o bază tehnico-materială importantă,
atit la nivelul unităților, cit și la
cel al organelor centrale de sinteză.
Dintre realizările mai deosebite ob
ținute în acest sens, in ultimii ani,
se poate menționa îmbunătățirea
sistemului de indicatori și a metodo
logiei de calcul și evidență a aces
tora, în vederea urmăririi și dimen
sionării cit mai corecte a eficienței
economice, a reducerii cheltuielilor
materiale și de muncă vie, a econo
misirii și valorificării superioare a
materiilor prime și a materialelor, a
restrîngerii și eliminării activităților
nerentabile și înlăturării cheltuieli
lor neeconomicoase.
Ce perfecționări sint necesare In
continuare, în spiritul exigențelor
formulate în Tezele din aprilie, care

Conf. dr. Valeria VOTCA
(Continuare in pag. a V-a)
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70 PE ĂIW

DE LA FĂURIREA ȘȚAȚUUU NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Împlinire a luptei multiseculare

a poporului român
Oameni de aceeași origine, vor
bind aceeași limbă, avind aceeași
cultură, aceleași datini și obiceiuri,
același mod de viață, despărțiți din
punct de vedere politic prin hotare
artificiale, românii s-au simțit tot
deauna strîns uniți prin aspirații și
idealuri. Fruntariile impuse de vi
cisitudinea vremurilor erau desființa
te in fapt de comunitatea de gindire și simțire a întregului neam ro
mânesc, aceasta generînd dorința de
unire intr-o singură alcătuire stata
lă a tuturor teritoriilor etnice româ
nești. Dorința s-a transformat în
tendință, conștient urmărită de voie
vozii și domnii țărilor române. Mai
intîi sub forma de federare sau
confederare a acestora în fața pri
mejdiei otomane, așa cum o reali
zează Iancu de Hunedoara, voievod
al Transilvaniei și căpitan general al
Țării Românești și uneori voievod
chiar al acesteia, „părinte" al dom
nilor Moldovei. Politică urmată de
Ștefan cel Mare, care s-a străduit și,
in parte, a reușit să domine și Țara
Românească și o mare parte a Tran
silvaniei, unde era așteptat să apere
și această țară de primejdia otoma
nă, cum îi scriau brașovenii la 1479.
Pentru ca Mihai Viteazul, „restitutor
Daciae", să realizeze cea dinții unire
a celor trei țări românești Ia 1600,
ajutat și de țăranii români răsculați
împotriva nobilimii fiindcă venea un
domn „din neamul lor".
Moștenirea lui Mihai a străbătut
secolele ca un fir roșu călăuzitor
spre unitatea țărilor române. Circula
ția de bunuri și de oameni s-a in
tensificat și mai mult, după cum
circulația cărții manuscrise și tipă
rite n-a putut fi nici ea nicicînd
oprită. Iar mesajul lor era proclamat

fără ocolișuri : pentru a Înțelege toți
românii, pentru a învăța toți românii
limba noastră românească. Tratate
de prietenie și colaborare se încheie
intre cele trei țări românești, numai
din secolul al XVII-lea cunoscîndu-se 12 asemenea tratate, in care
domnii și principii se legau „să fie
ca frații", iar negustorii transilvăneni
obțineau dreptul de „slobodă trecere"
prin celelalte două țări românești,
aducind și ducînd produse în aseme
nea măsură incit se spunea că unii
fără alții „n-ar putea fi". Se for
mează, astfel, o adevărată doctrină
politică cuprinsă in scrierile marilor
cronicari, și istorici ai secolului al
XVII-lea și ai celui următor.
Revoluția populară din 1784 de sub
conducerea lui Horea urmărea eli
berarea neamului său, iar conducă
torul ei reprezenta „simbolul renaș
terii Daciei". Revoluția din 1821, de
asemenea, urma firul ascendent al
luptei pentru libertate și dreptate
socială, pentru scuturarea jugului
dominației străine și afirmarea
drepturilor naționale.
Eveniment de însemnătate funda
mentală în istoria țării, revoluția
română de la 1848 a reliefat în
toată plenitudinea aspirațiile secu
lare ale poporului nostru spre drep
tate socială și libertate națională,
spre progres. „Plămădită în condiții
asemănătoare — subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu —, desfășurîndu-se
în aceeași perioadă, proclamînd
țeluri comune, revoluția de la 1848
a avut un caracter unitar în toate
cele trei țări românești. Faptul că
pe steagul revoluționar din toate
aceste provincii erau înscrise ace
leași idealuri supreme — desființa
rea servitutilor feudale și elibera

rea țărănimii iobage, cucerirea de
libertăți democratice, scuturarea do
minației străine și realizarea unită
ții și independenței naționale —
ilustrează comunitatea de interese
și aspirații ce-i unea pe fiii ace
luiași popor în pofida hotarelor
despărțitoare, artificiale și vre
melnice".
Unirea Moldovei și Munteniei,
realizată în 1859, prin dubla ale
gere a lui Al. I. Cuza, a provo
cat o bucurie de nedescris în teri
toriile românești sub stăpinire
străină. „Românii din Transilvania
— nota, în acest sens, Al. PapiuIlarian, în 1860 — numai la Prin
cipate privesc ; numai de aici aș
teaptă semnul, numai de aici își
văd scăparea".
Un nou pas
hotărîtor în lupta
pentru unitate l-a constituit cuceri
rea independenței depline de stat in
1877 împotriva Imperiului otoman,
care a reprezentat o impresionantă
pagină de solidaritate națională. Cu
cerirea independenței depline de
stat a creat condiții favorabile
luptei de eliberare națională, conturindu-se acum, mult mai pronunțat,
tendința întregului popor român
spre împlinirea marelui său ideal :
unirea, într-o singură alcătuire sta
tală, a tuturor teritoriilor românești.
Ceea ce sporește și mai mult temei
nicia actelor săvîrșite este faptul de
semnificație superioară, anume că
asemenea idei și idealuri erau nu
trite de toate clasele și păturile so
ciale, că ele au vitalizat gîndurile

Acad. Stefan PASCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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AMPLA MBBIUZAHE PENTRB INFAPTBIREA SftHCINILOR ECONOMICE
IN INVESTIȚII
Mai repede, mai bine,
_ _ _ _ mai ieftin /_ _ _ _ _
Modernizarea structurilor econo
miei naționale, dezvoltarea țării pe
coordonate intensiv-calitative au
drept suport esențial un impresio
nant efort investițional. La susține
rea lui participă, direct sau indirect,
numeroase ramuri și sectoare de ac
tivitate : cercetarea științifică, ingi
neria tehnologică și proiectarea —
prin produsele, tehnologiile și solu
țiile constructive oferite —, industria
ca furnizor de utilaje și de mate
riale, ramura construcțiilor ca exe
cutant al lucrărilor.
Verigă principală In lanțul de
activități care generează o in
vestiție, ramura construcțiilor poa
te și trebuie să contribuie la creș
terea mai susținută a eficien
ței economice in acest domeniu,
în primul rînd, prin scurtarea
duratelor de execuție a lucrărilor,
dar, în aceeași măsură, prin redu
cerea costurilor acestora, a consumu
rilor de materiale și de energie, ca
și prin calitatea și funcționalitatea
noilor obiective construite. Din această perspectivă, este tot mai
pregnantă cerința subliniată in re
petate
rinduri
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, ca unitățile de con
strucții-montaj să-și îmbunătățească
in permanență performanțele și să-și
ridice pe coordonate superioare ni
velul de activitate.
Problema de fond care se cere re
zolvată in activitatea de pe șantiere
constă în micșorarea consumului de
resurse de orice fel — umane, mate
riale și energetice, dar și de timp —,
in valorificarea lor complexă și re
ducerea, pe această cale, a eforturi
lor pe care societatea le face în
domeniul investițiilor. Este vorba de
cerințe majore pe care specialiștii
din unitățile noastre le abordează cu
interes și răspundere, luînd ca ter
men de compara
ție
activitatea
desfășurată în in
dustrie. Practica
directă și expe
riența acumulată
pe șantiere au
impus ca linie de
acțiune de largă
perspectivă
in
dustrializarea lu
crărilor de construcții-montaj, in
primul rînd pe
seama extinderii
gradului lor de
mecanizare, ală
turi de crește
rea ponderii prefabricării, tipiză
rii și modulării lucrărilor. In pre
zent, în țara noastră nu se mai poa
te concepe executarea unei lucrări
de construcții-montaj fără ajutorul
mașinilor și utilajelor. Ca urmare,
la principalele categorii de lucrări a
crescut de la un an la altul in mod
substanțial gradul de mecanizare,
care a ajuns in prezent la peste 97
la sută la lucrările de fundații și terasamente, 95 la sută la lucrările in
beton și 94 la sută la cele de trans
port și manipulare. Tot atit de ade
vărat este însă și faptul că pe șan
tiere, mai mult decit in alte ramuri
industriale, o serie de operații se
execută incă manual.
Desigur, electronica și robo
tica, elemente care au permis auto
matizarea și robotizarea proceselor
industriale, pătrund mai greu pe
șantiere din cauza condițiilor obiec
tive de lucru — fragmentarea pro
ceselor tehnologice de execuție, rea
lizarea în serie relativ mică a diver
selor obiective de construcții, marea
diversitate a clădirilor ce trebuie
construite, desfășurarea activității in
aer liber, sub influența factorilor
meteorologici, și altele. Cu toate acestea, specialiștii din domeniul nos
tru depun eforturi susținute pentru
a atinge ' aceleași frontiere tehnolo
gice ca și in construcții de mașini,
de pildă. Astfel, in prezent dispu
nem și în cazul lucrărilor de con
strucții-montaj de procese tehnolo
gice complet automatizate, asistate
de calculator, cum este cazul prepa
rării betonului, și sint in curs cer
cetări pentru realizarea primilor ro
boți destinați executării unor ope
rații pe șantiere. Ne aflăm, desigur,
la început de drum, dar, pentru a-1
străbate, realizarea lucrărilor de in
vestiții trebuie abordată într-o vizi
une fundamental înnoită, prin crista
lizarea unui nou concept de mecani
zare în construcții. înainte de a-1 de
fini. să lămurim însă citeva chestiuni
preliminare.
Pe șantiere se vorbește adesea de
,.mică mecanizare" și de „mare me
canizare", fără a exista insă o dife
rență suficient de clară între aceste
noțiuni. De altfel, noțiunea de „me
die mecanizare", utilizată mult timp
pe șantiere, a dispărut din limbajul
curent. Conform tradiției, mica me
canizare include sculele, uneltele,
dispozitivele și mașinile de capaci
tate mai redusă, ce intră in dotarea
directă a brigăzilor de construcții.
Numai că sculele, uneltele și dispo
zitivele, care prin definiție nu au
sursă proprie de energie, nu pot face
parte din mecanizare, nici măcar din
cea „mică", deoarece aceasta presu
pune înlocuirea muncii fizice în pro
cesul tehnologic de producție prin
mașini. Am insistat asupra acestor
aspecte deoarece noul concept de
mecanizare exclude o asemenea cla
sificare, evident depășită, a mijloa
celor tehnice folosite de construc
tori. El pornește de la adincirea ana
logiei cu activitatea industrială, unde
există scule, unelte, dispozitive și
verificatoare foarte importante in
buna desfășurare a proceselor teh
nologice, dar pe care nimeni nu le
încadrează in sfera „mecanizării". Acestea ișl au rolul lor bine defi
nit în cadrul procesului tehnologic,
pentru fiecare operație fiind indivi
dualizate sculele, dispozitivele și ve
rificatoarele necesare. Și deoarece o
mare parte din S.D.V.-uri sînt spe
cifice diferitelor operații tehnologi
ce, acestea sint concepute, proiectate
și executate pe loc, de înseși unită
țile industriale respective, în cadrul
atelierelor proprii de sculărie.
Iată așadar importanța practică a
noului mod de abordare a probleme
lor mecanizării în construcții. Altfel
spus, specialiștii noștri trebuie să

urmărească de fapt permanenta
creștere a gradului de industrializare
a lucrărilor. în acord cu această orientare, in ultimul timp se desfă
șoară o intensă activitate în cadrul
Institutului de proiectări în con
strucții București, în diferite secții
de proiectare ale trusturilor antre
priză generală din cadrul Ministeru
lui Construcțiilor Industriale și în
alte ministere pentru ridicarea ni
velului tehnologic al proceselor de
construcții și pentru conceperea
S.D.V.-isticii necesare.
De altfel, în cadrul „sculelor" nu
intră numai diversele scule și unelte
manuale specifice anumitor lucrări,
ci și diversele echipamente de lucru
ce se pot adapta pe utilajele de con
strucții și care nu sînt altceva decit
„sculele" acestora. De asemenea,
gama variată de tipare, cofraje, dis
pozitive de manipulare și montaj
formează marea familie a „dispoziti
velor" in construcții. în sfîrșit, pro
cesul tehnologic de construcții im
pune, de regulă, ca „verificatoare"
pentru controlul calității lucrărilor,
aparate și instrumente de măsură și
control de uz general.
Este adevărat că acest proces se
află la început de drum și că, pină
în prezent, atelierele de producție
industrială ale antreprizelor de con
strucții nu și-au pus la punct o do
tare și nu dispun nici de o organi
zare optimă pentru a deveni adevă
rate „sculării" ale procesului de
industrializare a lucrărilor de con
strucții. Considerăm insă că pro
blema asigurării S.D.V.-urilor tre
buie adincită, deoarece prin mul
tiplele avantaje pe care le oferă
se numără și acela, deloc neglijabil,
că impune o autentică gîndire teh
nologică, asigurind creșterea rapidă
nu numai a pro
ductivității, ci și
a calității lucră
rilor.
Un alt aspect,
în efortul depus
pentru proiecta
rea și executarea
acestor mijloace
tehnice,
ne-am
îndreptat cu pri
oritate
atenția
asupra
perfor
manțelor acestor
mijloace,
care
trebuie să asigure
parametrii func
ționali,
ergono
mie! și de fiabilitate necesari. Esen
țial este — și avem permanent în
vedere acest lucru — ca orice unealtă
să nu necesite un specialist pentru
pornire, manevrare, Întreținere și
reglare,
chiar dacă este antrena
tă de un motor termic. în sfîrșit,
dar nu în ultimul rînd, urmă
rim ca toate mijloacele tehnice
să fie protejate la suprasarcină, de
oarece muncitorul care le folosește
este, de multe ori, pus in situația să
le suprasolicite. De aceea, adopta
rea unei protecții electronice la su
prasarcină, care să decupleze uneal
ta automat, reprezintă o necesitate
obiectivă și nu „o modă" pentru ase
menea mașini.
Acționind in direcția implementării
unui nou concept de mecanizare in
construcții-montaj, ne-am propus
să asigurăm o adaptare flexibilă a
„lanțurilor" de mașini necesare pen
tru mecanizarea complexă și efi
cientă a tehnologiilor de execuție a
obiectivelor de construcții. Este ne
cesar, prin urmare, să se pună un
accent sporit pe dotarea cu mij
loace de mecanizare multifuncționa
le, de construcție modulară, capabile
să asigure, cu ușurință, tocmai această atit de necesară adaptare la
fiecare operație tehnologică ce tre
buie executată pe șantiere.
Pentru organizarea, urmărirea și
analizarea eficienței procesului de
mecanizare, considerăm necesar să
fie adoptate, de asemenea, noi nor
mative pentru această activitate,
prin intermediul unor indicatori spe
cifici proceselor de construcțiimontaj. Mai precis, este vorba de
perfecționarea, în continuare, a me
canismului economic al utilizării
mașinilor de construcții, prin stabi
lirea duratelor de serviciu pe baza
volumelor de producție fizică execu
tate, măsură menită să stimuleze
utilizarea efectivă a mașinilor in
procesele tehnologice.
Punerea la punct și perfecționarea
sistematică a tehnologiilor diferite
lor procese de construcții-montaj, cu
stabilirea tuturor resurselor necesare
— scule, unelte, dispozitive, verifica
toare — și adoptarea unor „lanțuri"
de mașini optimizate multicriterial
— sub aspectul duratei de execuție,
al costurilor, consumului de energie
— vor asigura o creștere importantă
a productivității muncii pe șantiere,
precum și o reducere sensibilă a
cheltuielilor de producție.
în sfîrșit, experiența practică a
făcut necesară intensificarea preocu
părilor legate de întreținerea mijloa
celor de mecanizare, direcție de ac
țiune care va determina creșterea
disponibilității parcului existent, cu
implicații majore în reducerea costu
rilor și a consumurilor de resurse :
piese de schimb, metal, energie,
manoperă.
Buna funcționare a utilajelor de
execuție depinde insă, intr-o mare
măsură, de oamenii care le folosesc.
Motiv pentru care ne-am concentrat
eforturile asupra stimulării activită
ții in acord global a mecanicilor de
utilaje de construcții, asigurind nor
mative care să măsoare' activitatea
acestora in producție in funcție de
volumele producției fizice realizate,
în încheiere, ne exprimăm convin
gerea că punctele de vedere enunța
te vor găsi ecoul și interesul aștep
tat in rîndul constructorilor și al
mecanizatorilor, generînd o dezba
tere mai amplă pe această temă, cu
efecte dintre cele mai favorabile
asupra creșterii gradului de mecani
zare a lucrărilor pe șantiere, scurtă
rii duratelor de execuție și sporirii
eficienței economice a investițiilor.

UN CONCEPT NOU
DE MECANIZARE
A LUCRĂRILOR OE
CONSTRUCȚII-MONTAJ

Inq. Victor DUMITRACHE

directorul Direcției de mecanizare,
industrie și investiții din Ministerul
Construcțiilor Industriale

Analize aprofundate,
însoțite de măsuri eficiente
La Centrala minereurilor Baia
Mare discutăm cu directorul general,
inginerul Nicolae Dicu, cu alți spe
cialiști. Atit prin numărul întreprin
derilor pe care le are în subordine,
cît și prin amploarea activității, cen
trala este cea mai reprezentativă unitate a județului Maramureș. Ea cu
prinde mai multe mine, de la Turț
— în bazinul Oaș, pînă la Seini — în
bazinul maramureșean. Firesc, pri
ma întrebare vizează modul în care
centrala și-a îndeplinit în perioada
care a trecut din acest an planul la
producția fizică.
— Pe zece luni, centrala și-a depă
șit planul la toți indicatorii, livrind
metalurgiei 974 tone de plumb, 879
tone de cupru, 4 900 tone pirită ș.a.
— ne preciza directorul general al
centralei. în plus, a fost depășit cu
două puncte procentuale indicele
planificat de calitate la concentratele
de zinc și plumb și cu 6 puncte pro
centuale la concentratele de cupru.
Așadar, rezultate bune, chiar foar
te bune. Ele vin să ilustreze efortu
rile minerilor maramureșeni, dornici
să scoată din adîncuri cantități cit
mai mari de minereuri de bună cali
tate. Aceste rezultate au fost obți
nute, după cum au subliniat interlo
cutorii noștri, prin eforturi deose
bite, prin muncă indîrjită, invingindu-se adeseori greutăți ce păreau
insurmontabile. Unele determinate
de condițiile geologice, altele și de
activitatea uneori mai puțin susținu
tă a unor colective de mineri. Des
pre ce este vorba ?
în primul semestru, mina Cavnic — cea mai importantă mină a
centralei — a înregistrat mari res
tanțe în producție. în activitatea mi
nei se instaurase o anumită stare de
automulțumire. Rezultatele bune ob
ținute de-a lungul anilor au creat unora dintre cadrele de conducere din
mină, dar și unor mineri impresia
falsă că producția se va realiza de la
sine. Se punea întrebarea : de ce
acest colectiv fruntaș alunecase pe
făgașul neimpliniriior. Răspunsul
nu s-a lăsat prea mult timp aștep
tat. Un colectiv de specialiști din ca
drul centralei, coordonat chiar de di
rectorul general, analizind situația
existentă in mină, constată că rezul
tatele nesatisfăcătoare se datorau
faptului că s-a scăpat din vedere un
lucru esențial în minerit — realiza
rea producției simultan cu executa
rea lucrărilor de investiții. Ca
atare, s-a luat măsura să se in
tensifice activitatea de investiții.
Efectul 7 în prezent, mina a redeve
nit ceea ce a fost ani la rînd : un
colectiv fruntaș, îeușind să recupere
ze în totalitate restanțele și să livre
ze peste plan mari cantități de mi
nereuri. Este un exemplu care ilus
trează că atunci cînd se acționează
concret, la obiect, cînd măsurile care
se iau vizează problemele de fond
lucrurile reintră rapid pe făgașul
normal.

Optimismul
să se întemeieze pe fapte
Iată Insă și un alt exemplu, cu o
altă semnificație. întreprinderea me
canică de mașini și utilaj minier

Baia Mare a avut anul acesta, după
cum spun chiar cadrele de conducere
din unitate, „un an tare greu". Și
aceasta ca urmare a unor necorelări
de plan, a schimbării structurii de
fabricație, a asimilării unei game
foarte variate de produse. Restanțele
au crescut lună de lună. Adunarea
generală a oamenilor muncii, care
a avut loc recent, a dat sem
nalul. Trebuia făcut ceva. Și încă
neîntîrziat. Situația întreprinderii a
fost analizată de organele județene
de partid, de Centrala industrială de
utilaj minier și mașini de ridicat Ti
mișoara, care împreună cu condu
cerea întreprinderii au stabilit un
program cuprinzător de măsuri. Efec
tul 7 In prezent, după opinia secre-

trebuie să executăm și o serie de
accesorii pentru întreprinderile de
mașini-unelte din Tirgoviște și Arad.
Ne înscriem în grafice cu montajul.
Am primit circa 25 la sută din repere,
restul sînt la prelucrări. Așteptăm să
le primim.
Firesc, mergem imediat la atelierul
de prelucrări. Răsfoind graficele de
lucru, împreună cu subinginerul Ion
Plitan, constatăm că o mare parte
din reperele așteptate la montaj nici
măcar nu au fost lansate în fabri"
cație, cu toate că trecuse de' jumăta
tea lunii.
Ne-am referit șl la acest exemplu
pentru a demonstra că și în între
prinderi care înregistrează rezultate
bune în producție există încă mari

— Nu avem probleme cu planul,
De nici un fel. Pină la sfîrșitul anului
avem tot ce ne
trebuie. Ce mă frămîntă este
viitorul. Anul viitor întreprinderea
împlinește 10 ani de activitate. Con
form graficelor, sînt programate re
parații la o serie de instalații și
agregate principale. Trebuie făcute.
Dar și planul — care la anul va fi
mai mare — trebuie îndeplinit. Știm
ce avem de făcut. Pină la sfirșitul
acestei luni trebuie să rezolvăm
cîteva probleme tehnice. Astfel, vom
reorganiza spațiile productive, mu
tăm modelajul in spații noi. iar pe
spațiile eliberate montăm noi utilaje
de mare productivitate. O problema
deosebită o constituie monoarderea.

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ REALIZAT INTE6RAL, LA TOATE SORTIMENTELE!

în unități industriale din județul Maramureș

VALOAREA DE EXEMPLU

A EXPERIENȚEI POZITIVE
tarului comitetului de partid din
întreprindere, tovarășul Alexandru
Năprădean, există toate condiții
le ca planul pe trimestrul IV să fie
îndeplinit integral. în acest sens s-au
luat măsuri pentru impulsionarea aprovizionării tehnico-materiale, pre
gătirea mai bună a fabricației, scur
tării unor cicluri de fabricație.
Evident, măsuri necesare, dar a că
ror eficiență se lasă încă așteptată
din moment ce situația se men
ține necorespunzătoare, Iată de
ce centrala nu trebuie să consi
dere că și-a făcut pe deplin datoria.
Cu atît mai mult cu cît in calitatea
sa de titular de plan are răspunde
rea și datoria să se implice nemij
locit, în fiecare unitate din subordi
ne, pentru asigurarea tuturor condi
țiilor necesare realizării sarcinilor
stabilite. Or, tocmai acest lucru se
pare că nu a fost bine înțeles.
Și un ultim exemplu. întreprinde
rea de mașini-unelte, accesorii și
scule din Baia Mare este o unitate
care a înregistrat bune rezultate.
După cum ne spunea tovarășul Vasi
le Sabău, director comercial al unită
ții, planul a fost îndeplinit la princi
palii indicatori, cu excepția sortimen
tului mașini-unelte pentru așchierea
metalelor. Motivul 7
Parcurgem
fluxul de fabricație din secția 400.
La atelierul montaj discutăm cu
maistrul Vasile Coste :
— Avem în montaj trei mașini universale de ascuțit, două mașini ASPC
900 și 10 mașini ASPC 1450. în plus.

rezerve nevalorificate. Concluzia 7
Rezultatele obținute in producție de
pind în primul rind de munca oame
nilor, de stilul de lucru al organelor
de conducere colectivă, de felul cum
se acționează pentru soluționarea
problemelor de fond ale producției.
Modul în care a fost analizată și so
luționată situația minei Cavnic, re
zultatele obținute de minerii de aici
constituie un bun exemplu și pentru
celelalte două întreprinderi construc
toare de mașini, care, de ce să nu o
spunem, dispun de însemnate rezer
ve care, mai bine valorificate, pot
asigura creșterea substanțială a pro
ducției.

Pregătirea producției
anului viitor - pe agenda
priorităților
Pentru început, cîteva date. în
zece luni, întreprinderea de faianță
indeși sticlărie din Baia Mare și-a
.
plinit planul la toți indicatorii. Toate
comenzile de export pentru anul 1988
vor ti onorate pînă la sfîrșitul lunii
noiembrie. Rezultatele au fost obți
nute ca urmare a aplicării unor mă
suri tehnologice riguroase : extinde
rea gamei de glazuri, încărcarea te
lescopică a produselor, scurtarea
timpilor de ardere, modernizarea
cuptoarelor de decor. Directorul în
treprinderii, inginerul Mircea Chirilă, precizează :

Aici trebuie să insistăm. Și vom in
sista. Prin eliminarea unei arderi
vom suplini lipsa de capacitate la
cuptoare. Trecerea la glazurarea pe
crud șl la monoardere presupune, de
asemenea, modernizări, adaptări,
modificări In toate fazele procesului
tehnologic.
— Cînd le veți face 7
— Multe dintre ele sint deja
începute. împreună cu specialiștii
ne-am frămîntat și am ajuns la con
cluzia că singura soluție o constituie
modernizarea. Simt că tot colectivul
a înțeles acest lucru. Optimismul
meu se bazează și pe faptul că, pină
acum, nimic din ceea ce ne-am pro
pus nu a rămas numai pe hîrtie.

Inginerul Vasile Sabău, directorul
comercial al întreprinderii de ma
șini-unelte, accesorii și scule Baia
Mare, avind in față situația apro
vizionării cu materiale și accesorii
necesare fabricației de mașini-unel
te, ne spune :
— Ne lipsesc chiturile poliesterice.
Nu am stat însă degeaba. Am cău
tat și pină la urmă am găsit înțele
gere pe plan local, la o cooperativă,
care ne-a executat și livrat chitu
rile. Numai că acestea nu se ridică
la parametrii ceruți de tehno
logiile de fabricație, nu aderă
corespunzător la piesele metalice.
De asemenea, ne lipsesc con
ductorii și cablurile de Ia „Electromureș“-Tirgu Mureș. Acestea sint
problemele presante ale momentului,
care se pare că se vor repeta și la
anul. Ce vreau să spun 7 Mecanis
mul cooperării interuzinale trebuie
perfecționat. Nu prin măsuri sau
prevederi noi ; avem o lege a con
tractelor, dar care trebuie respectată
de fiecare unitate, de fiecare cadru
de conducere care își pune semnă
tura pe acest act economic. Altfel
totul rămîne vorbă.
— Care este stadiul pregătirii pro
ducției anului viitor 7
— încă nu pot spune prea multe.
Centrala ne-a promis sprijin în aco
perirea planului cu contracte. Acțiu
nea este însă intîrziată.
Mineritul constituie în Maramureș
un domeniu prioritar. Producția anu
lui viitor, după cum ne-am putut
convinge atit la centrala de resort,
cit și la una dintre minele fruntașe
— Baia Sprie — a fost temeinic pre
gătită. Există condiții ca planul să
fie realizat ritmic, încă din prima
zi a anului viitor, în majoritatea mi
nelor. în prezent se acționează ener
gic la mina Baia Borșa pentru per
fecționarea tehnologiilor de lucru,
astfel îneît mina să poată extrage
minereu la nivelul planului. Am re
ținut totuși că pentru a livra eco
nomiei minereu de calitate cit mai
bună este absolut necesar ca minerii
să fie sprijiniți de furnizorii de ma
teriale.
Iată deci trei exemple care ilus
trează trei situații oarecum diferite,
La „FAIMAR", prin efort propriu,
o situație preconizată a fi dificilă este pe cale de a fi soluționată. Eforturi se fac si in f-elelalte
unități. Cu diferența că Centrala in
dustrială de mașini-unelte din Bucu
rești trebuie să își exercite cu mai
multă fermitate calitatea de titulară
de plan.

Industria județului Maramureș are de realizat pînă la sfirșitul aces
tui an sarcini deosebit de importante. Economia națională contează pe
o gamă largă de produse și in special minereuri, utilaje miniere, țe
sături, cherestea, mobilier, acid sulfuric ș.a. „Măsurile organizatorice și
tehnice inițiate în toate unitățile vizează realizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe lunile noiembrie și decembrie, pe întregul an — ne
spune tovarășul Gheorghe Ilia, secretar cu probleme economice al co
mitetului județean de partid. în acest sens, am stabilit ca organele și
organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii să acționeze pen
tru ca în zilele și săptămînile ce au mai rămas din acest an să
se obțină rezultate record în producție. Pentru aceasta am asigurat baza
tehnico-materială necesară atît realizării planului, cît și recuperării res
tanțelor. O atenție prioritară acordăm pregătirii producției anului vii
tor, asigurării tuturor condițiilor organizatorice și tehnico-materiale, în
așa fel incit din prima zi a anului 1989 unitățile industriale din ju
dețul Maramureș să-și realizeze ritmic, integrai sarcinile de plan Ia
producția fizică, la toate sortimentele".

Gheorqhe IONITA
Gheorqhe PARJA

corespondentul „Scinteli
*

y

Eforturi susținute pentru

REDUCEREA CONSUMURUOR
ENERGETICE
Imperativul reducerii severe a consumurilor energetice în întreaga
economie națională este bine cunoscut, colectivele de oameni ai muncii
acționind permanent, prin forme specifice, în acest sens. Desigur, in se
zonul rece se aplică șl o serie de măsuri de ordin organizatoric, care
vizează reducerea puterii absorbite în orele de vîrf de sarcină și echili
brarea consumului pe întreaga durată a zilei șl a săptămînii, încadrarea
permanentă în repartițiile de energie electrică și gaze naturale. Accentul
trebuie pus însă îndeosebi pe măsurile tehnice și tehnologice, care asi
gură o reducere substanțială și de durată a consumurilor specifice.
Această cerință se impune cu atit mal mult atenției cu cît unele
unități aplică incă tehnologii depășite, mari consumatoare de energie, iar
o serie de măsuri relativ simple — cum ar fi montarea de limitatoare
de mers în gol Ia toate mașinile-unelte — nu au fost generalizate pînă
în prezent. De aceea, este necesar să fie intensificate eforturile tuturor
colectivelor pentru a se elimina în cel mai scurt timp orice formă de
irosire a energiei, astfel Incit planul la producția fizică să fie realizat cu
consumuri energetice mal reduse.

Aspect de muncă de la întreprinderea de țevi din Zalău

IN INVĂȚĂMINTUL AGROZOOTEHNIC DE MASĂ
Experiența și tehnologiile înaintate - temeinic însușite!
în toate satele și comunele jude
țului Bacău a început un nou an în
învățămîntul agrozootehnic de masă.
Ce măsuri s-au luat pentru buna lui
desfășurare, în ce direcții sînt orien
tate expunerile și dezbaterile, ce
preocupări există pentru perfecțio
narea lui 7
— Am analizat cu toată răspun
derea, atît la nivelul județului, cit și
în fiecare localitate și unitate eco
nomică, modul cum s-a desfășu
rat invățămintul
agrozootehnic de
masă în
anul
trecut și am des BACĂU
prins concluziile
necesare pentru
pregătirea, orga
nizarea și desfă
șurarea întregii
activități în noul
an — ne spune
tovarășa Natalia
Jipa, secretar al
comitetului
ju
dețean de partid.
Aplicînd în viață •
sarcinile desprinse din Tezele din
aprilie, indicațiile și orientările
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
privire la ridicarea nivelului de
pregătire profesională al tuturor oa
menilor muncii, urmărim în primul
rînd ca toți cei ce muncesc la sate să
fie cuprinși la invățămintul agrozo
otehnic. Cercurile de studiu — în nu
măr de 1 087 — le-am organizat tot pe
principiul locului de muncă, pentru
a putea dezbate mai temeinic și in
mod concret aspectele specifice fie
cărei unități. Pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor teoretice
folosim materiale ajutătoare: planșe,
grafice, filme documentare, expona
te agricole, care permit efectuarea
de calcule și comparații sugestive
intre ceea ce s-a realizat și ceea ce
se putea obține.
Și pentru acest an, participanții la invățămintul agrozootehnic,
cursanți și lectori, și-au propus
drept punct de referință experiența

unităților fruntașe din județ. Astfel,
cînd se predau tehnologiile de cul
tură la griu, porumb și sfeclă de
zahăr, se fac referiri concrete la
experiența cooperativelor agricole
Nicolae Bălcescu, Sascut, Negri,
Podu Turcului, care au obținut în
acest an producții superioare față de
celelalte unități din județ. La cul
tura cartofului, unitățile de referința
sînt fermele I.A.S. Călugăreni și
Itești, iar în legumicultura — asocia

revoluții agrare", care redă pe larg
metode, fapte din experiența celor
mai reprezentative colective de
muncă din agricultura băcăuană,
pliante, foi volante, îndrumări teh
nologice pentru diferite culturi etc.
întreprinderea cinematografică ju
dețeană a pus la dispoziția unități
lor peste 80 de filme documentare
de scurt-metraj pe teme de agricul
tură, precum și un mare număr de
diapozitive color care prezintă ex
periența unor uni
tăți fruntașe din
județ în organi
zarea științifică a
producției și a
muncii.
Deosebit de uti
le in activitatea
cursanților și a
lectorilor se do
vedesc punctele
de documentare
politico - ideologi
că și tehnico-agrare organizate
în
majoritatea
unităților agricole. La Fărăoani, Parincea, Sascut, Filipești, Negri și in
multe alte comune, punctele de docu
mentare au fost dotate recent cu ma
teriale interesante : planșe, grafice,
fotocopii, precum și cu mijloace
audiovizuale moderne care fac ca
invățămintul agrozootehnic, lecțiile
ținute să fie și mai atrăgătoare. Pe
baza unui program aprobat de co
mandamentul județean pentru agri
cultură, cadre de conducere și spe
cialiști din unitățile fruntașe se de
plasează in cooperativele agricole
vecine pentru a împărtăși din expe
riența lor și a sprijini activitatea de
învățămint agrozootehnic. în același
timp, șefi de ferme, cadre de con
ducere din unitățile cu rezultate sub
posibilități sînt trimise să învețe din
experiența unităților fruntașe din
județ.

Pentru organizatori,
prima notă - o notă bună
țiile de profil din Traian, Răcăciuni
și Hemeiuși. în ce privește creșterea
animalelor, etaloanele din județ sint
cooperativele agucole Negri și Ni
colae Bălcescu, precum și asocia
țiile intercooperatiste Gh. Gheorghiu-Dej și Mărgineni. Pentru cu
noașterea amănunțită a experiențe
lor respective, a fost organizată în
primul rînd instruirea lectorilor. La
expunerile și dezbaterile ce au avut
loc in cadrul instruirilor au partici
pat cadre universitare, cercetători,
specialiști din cadrul organelor agri
cole județene, activiști de partid ș.a.
Pentru ridicarea nivelului calitativ
al învățămîntului agrozootehnic de
masă, lectorii au la îndemînă un bo
gat material didactic ajutător : tipă
rituri realizate la nivel central, cît
și cele editate pe plan local de către
secția de propagandă a comitetului
județean de partid. între acestea,
este vorba de broșura „Agricultura
județului Bacău pe coordonatele noii

Gheorqhe BALTA

corespondentul „Scinteli"

Combinatul metalurgic Tulcea este
de conjunctură, ci de o preocupare
cel mai mare consumator de ener
permanentă, amplă, care vizează an
gie electrică din județ, puterea me
samblul procesului de producție.
die zilnică absorbită pentru desfă
Muncitorii și specialiștii din secțiile
șurarea proceselor tehnologice de
combinatului au luat insă și alte mă
producere a feroaliajelor fiind de
suri pentru aplatizarea curbei de
peste 170 MW. Firesc, problema în
sarcină și reducerea consumului.
cadrării stricte în normele de con
Așa bunăoară, instalațiile de dozare
sum este aici prioritară. Iar măsu
funcționează acum numai noaptea,
rile adoptate în
asigurind stocul
ultima
perioadă
necesar de mate
vizează economi
rii prime pentru
LA
COMBINATUL
sirea severă a re
ziua următoare.
surselor energe
Efectul 7 O redu
METALURGIC TULCEA
tice, tn condițiile
cere cu 5 MW
realizării exem
a puterii absor
plare a planului
bite in orele de
la producția fizică. La dispeceratul
vîrf. Colectivul de cercetare din
energetic al întreprinderii de rețele
combinat a experimentat recent la
electrice Tulcea, inginerul loan Delcuptorul nr. 1 metoda alimentării
cescu, directorul unității, ne preci
discontinue cu materie primă, care
zează : „De mai bine de un an, com
s-a soldat cu o Însemnată economie
binatul metalurgic se încadrează
de energie electrică, și ca urmare
strict în consumurile aprobate, reametoda va ti generalizată la toate
lizînd chiar economii. In prezent, In
cuptoarele^
lumina prevederilor decretului Con
Acțiuni susținute se desfășoară șl
siliului de Stat, aici a fost adoptat
pentru recuperarea resurselor ener
un program suplimentar de măsuri,
getice secundare, acțiune cu o efi
prin a cărui aplicare se respectă ri
ciență cu totul remarcabilă. Astfel,
guros consumurile pe paliere, o aten
In aceste zile va intra în funcțiune
ție specială acordîndu-se perioadei
cuptorul nr. 5 pentru feroaliaje. O
de vîrf de sarcină".
dată cu el va porni și cel de-al
cincilea cazan de recuperare a căldu
Așadar, colectivul combinatului
rii,
care va livra centralei electro
obține rezultate pozitive pe linia
termice peste 25 tone abur. S-au
gospodăririi judicioase a energiei.
luat, de asemenea, măsuri pentru ex
Concret, ce s-a întreprins In acest
ploatarea corespunzătoare a celorlal
scop 7 „Am reanalizat atent fiecare
te cazane, recuperatoare și atingerea
fază a proceselor tehnologice, depisparametrilor proiectați. în felul aces
tînd toate posibilitățile de economi
ta
se va putea asigura agentul ter
sire — ne spune inginerul Ancuț
mic necesar pentru încălzirea tutu
Roman, director tehnic al combina
ror apartamentelor din municipiul
tului. tn primul rînd, acordăm o
Tulcea, ceea ce va permite economi
atenție deosebită pregătirii șarjelor,
sirea a circa 75 000 tone combustibil
asigurind încărcarea Ia întreaga ca
convențional pe an.
pacitate a cuptoarelor și realizarea
în prezent, după cum ne-au preci
randamentului optim. Am studiat și
zat specialiștii din combinat, se află
am eliminat cauzele care determinau
tn studiu noi soluții, noi idei privind
uneori defecțiuni în alimentarea cu
economisirea resurselor energetice,
energie a cuptoarelor. îndeosebi prin
printre care optimizarea tn continua
exploatarea corectă a electrozilor
re a proceselor tehnologice la cup
autococsificabili. La secția dozare, la
toare,
crearea unor produse noi, a
stația de epurare și la podurile de
unor noi sortimente de feroaliaje,
turnare am înlocuit electromotoarele
care să valorifice mai bine materia
de putere mare cu altele care au
primă, în condițiile unor consumuri
aceeași turație, dar consum mai re
scăzute și altele. Economisirea ener
dus. De asemenea, specialiștii noștri
giei este, prin urmare, în centrul
au conceput și executat, prin autoatenției colectivului Combinatului
utilare, mașini și utilaje care asigu
metalurgic din Tulcea, iar rezultatele
ră încălzirea și topirea uniformă a
obținute sînt dintre cele mai bune.
materiilor prime, cu un consum
energetic mai mic".
Adrian VASILE
corespondentul „Scinteli
*
Așadar, nu este vorba de acțiuni
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FORMAREA OMULUI NOU - PROCES REVOLUȚIONAR CONUNUU
Formarea omului nou, constructor conștient al celei mai drepte orînduiri
sociale, constituie cea mai mare și cea mai complexă sarcină, cea mai nobilă
răspundere, îndatorirea revoluționară de onoare a partidului nostru comunist.
NICOLAE CEAUȘESCU
*
*

i
*

*
i-

Societatea socialistă românească trece
printr-un proces profund de moderni
zare și perfecționare. Așa cum se subli
niază în Tezele din aprilie, conștiința —
definită de tovarășul Nicolae Ceaușescu
„adevărată forță motrice a înaintării în
tregului nostru popor pe calea socialismului și comunismului" — este cuprinsă
și ea în acest continuu proces transformator, de esență revoluționară, De fapt,
a transforma conștiința înseamnă a
transforma omul.
Desigur, omul se transformă în muncă,
în activitatea menită să asigure pro
gresul patriei. Relația om-muncă-pro-

greș este fundamentală pentru întreaga
operă de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Ideea revoluționară de progres mul
tilateral, concept novator abordat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu într-un
autentic spirit științific, constituie co
loana infinită a edificării noii societăți
în România. De la Congresul al IX-lea
și pînă în prezent, perioadă de profunde
înnoiri în toate domeniile vieții economico-sociale, țara s-a schimbat, s-a
dezvoltat continuu. O dată cu progresul
puternic al economiei naționale, al ști
inței, învățămintului și culturii, a fost

Făurirea OMULUI NOU, factorul hotărîtor al progresului
multilateral al patriei, constituie tema dezbaterii la care participă;
prof. univ. Ion Anghel — șeful catedrei de genetică de la Uni
versitatea București, Radu Beligan — artist al poporului, Minai
Dincă — muncitor la Întreprinderea de mecanică fină din Bucu
rești, conf. univ. dr. Emil Păun, Ion Oncescu — secretar al comi
tetului de partid de la Întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște, Marin Nedea — președintele C.A.P. Purani, județul Te
leorman.

Proiecție socială amplă,
deschisă întregului popor
Emil Păun : „în noua epocă a is
toriei țării, inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului, OMUL NOU
a devenit o proiecție socială reală,
deschisă întregului popor. S-a dez
voltat continuu proprietatea socia
listă — baza trainică a tuturor în
făptuirilor din societatea
noastră.
Ap fost create valori materiale și
spirituale la care au acces liber toți
membrii societății — singura condi
ție fiind munca in folosul societății.
A fost consolidat climatul deplinei
afirmări a
personalității umane.
Viața, istoria au dovedit că a realiza,
în fapt, deplina egalitate în drepturi
și îndatoriri intre toți cetățenii ță
rii constituie o operă’ economicosocială de mare anvergură. Pentru
că nu ar fi fost de ajuns bunele in
tenții pentru ca această egalitate să
devină reală. Era nevoie de locuri
de muncă — dreptul la muncă fiind
cea dinții condiție a demnității uma
ne. Era nevoie de preocupări spo
rite pentru dezvoltarea multilaterală
a tuturor județelor, a tuturor loca
lităților. De eforturi pentru con
strucția de noi obiective industriale
și agrozootehnice, de edificii pentru
știință, învățămînt și cultură, pen
tru ocrotirea sănătății. Astfel de
condiții au fost create în România
in anii de după Congresul al IX-lea
al partidului. Nu o simplă „retușare“ a structurilor economice
s-a
făcut în acești ani, ci au fost crea
te din temelii structuri noi, dintre
cele mai moderne. Viața economică
și socială a țării a trecut prin trans
formări revoluționare fundamentale.
Pe această bază, într-un proces re
voluționar
continuu, se
făurește
OMUL NOU — cel ce edifică și pen
tru care se edifică societatea socia
listă multilateral dezvoltată".
Ion Oncescu : „Un fapt mi se pare
a fi de cea mai mare însemnătate —
acela că OMUL NOU, in, societatea
noastră socialistă, este departe de a
fi doar un ideal. El este deja o re
alitate, o prezență activă pretutin
deni. Munca este laboratorul in care
se formează OMUL NOU. în uni
versul muncii, în noile condiții crea
te in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu",
clocotesc mari energii creatoare. Se
afirmă o conștiință înaintată, revo
luționară. Patriotismul faptei, al
muncii pentru ridicarea țării pe noi
trepte de civilizație și cultură —
iată trăsătura definitorie a omului
de azi ; iată criteriul esențial de
evaluare cantitativă și calitativă a
participării fiecăruia la marea operă
constructivă a poporului".
Mihai Dincă : „Eu sint muncitor,
îmi amintesc bine ziua în care am
intrat în producție. Era 5 octombrie
1955. Atunci, uzina in care lucrez

remorca"
_________
forțelor
.
de producție.
Secretârul general al partidului nos
tru a combătut ideile cu privire la
fatalitatea rămînerii in urmă a con
științei în raport cu dezvoltarea for
țelor de producție, a dat contur unei
idei noi, înaintate, în temeiul căreia

conștiința poate deveni ea însăși un
factor activ al dezvoltării societății.
Această idee revoluționară se află la
temelia operei de făurire a OMULUI
NOU, în procesul edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate in
patria noastră“.

Argumentele prezentului

Imaginea OMULUI NOU, prefigu
rată in documentele partidului nos
tru. în vasta operă social-politică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, nu
mai este o proiecție pentru citeva
individualități, ci pentru toți mem
brii societății pe care o edificăm in
patria noastră. Pentru întregul nos
azi — întreprinderea de mecanică tru popor. Aceste condiții reprezin
fină din București — nu exista. Era tă noua noastră existență, clădită în
o unitate economică rudimentară, de cele aproape patru decenii și jumă
confecții metalice, cu ateliere vechi și tate de după 23 August 1944, cu deo
învechite, cu vestiare din scîndură, sebire după cel de-al IX-lea Con
cu mașini in mare parte uzate. De gres al partidului.
aici și pină la uzina de azi, pînă la
Mihai Dincă : „Cum a fost începu
țara de azi a fost parcurs un drum de
tul ? Să ne reamintim de cei dinții
mărețe realizări. S-a construit im
ani de după Eliberare ! De acei ani
presionant de mult în România in tumultuoși ai refacerii economiei
perioada ce a urmat marelui Con țării, distruse de război. De primele
gres al comuniștilor români din iu
planuri anuale, apoi de cele cinci
lie 1965. Dar construcția cea mai nale. Eram tineri și a munci penti-u
impunătoare ridicată în anii socia țară se dovedea a fi răspunderea co
lismului o constituie OMUL NOU. lectivă a generației noastre față de
Omul conștiinței inaintate. AI con prezentul și viitorul patriei. Dar fie
științei socialiste".
care dintre noi simțea, înțelegea că
în noul timp al țării, pe baza a are personal o mare răspundere și
tot ceea ce s-a înfăptuit pe plan că trebuie să și-o îndeplinească
material și spiritual, s-au schimbat exemplar. Tara trebuia să fie scoasă
în mod fundamental mentalitățile. din înapoierea economică pe care o
S-au schimbat in mod fundamental lăsase moștenire burghezo-moșierioamenii. Toate înnoirile din viața mea. Pentru asta era nevoie de mai
patriei noastre au determinat o ast mult oțel, de mai mult cărbune, de
fel de schimbare, la baza ei fiind mai multe tractoare ; de fapt, era
un proces activ condus de partid.
nevoie de mai multe produse din
Are profunde semnificații, în toate domeniile. Se organizau între
acest sens, teza promovată de secre ceri și bătălia pentru titlul de frun
tarul general al partidului, potrivit taș era aprigă. Dacă îți apărea nu
căreia depășirea, intr-un timp scurt, mele la panoul de onoare simțeai in
a stadiului de țară în curs de dez suflet o mare bucurie. Era dovada
voltare impune drept necesitate că ai înțeles ce răspunderi iți revin
obiectivă nu doar dezvoltarea
și și că ai făcut tot ce a depins de tine
modernizarea întregii economii na pentru a le onora. Mii, sute de mii,
ționale a României, ci și revoluțio
milioane de oameni porniseră să se
narea conștiințelor, formarea OMU
întreacă în muncă și fiecare voia să
LUI NOU.
fie fruntaș. Pentru asta trebuia să
Dar prin ce se definește OMUL fii mai harnic, mai disciplinat, să-ți
NOU, în actuala etapă ?
organizezi mai bine, în raport cu
Emil Păun : „în documentele parti
exigențele și condițiile de atunci, lo
dului nostru, in opera social-politică cul de muncă. Erau tot mai mulți
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, răs
care îndeplineau aceste condiții și
punsul la această întrebare se contu
prin ei țara mergea inainte. Ei erau
rează limpede. Și acest răspuns izvo
OAMENI NOI. Atunci, in acei ani
răște din viață, din cerințele concrete fierbinți, obiectivele partidului cu
ale construcției prezentului și viitoru
privire la formarea OMULUI NOU
lui patriei. în concepția partidului nos
se întemeiau pe cerințele imediate.
tru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Se impunea, mai intîi, debarasarea
se impune racordarea întregii munci de tarele omului vechi : analfabetis
politico-educative de formare a mul, misticismul, orizontul ingust al
OMULUI NOU Ia cerințele vieții, la cunoașterii, individualismul, confor
exigențele trasate
de programele mismul social. Trăsăturile unui nou
adoptate de Congresul al- XIII-lea, tip uman au început să se afirme
de documentele de partid. Desigur, treptat in bătăliile pentru cucerirea
partidul prefigurează un model al puterii politice și economice,' pentru
OMULUI NOU corespunzător actua refacerea economică a țării, pentru
lei etape de dezvoltare economico- îndeplinirea celor dinții planuri asocială a țării, dar acest model are nuale, a planurilor cincinale. Ele se
rădăcini adinei în istoria poporului afirmau pe șantierele naționale ale
român, în îndelungata experiență tineretului, în acțiunile pentru refa
pe care istoria omenirii a acumu cerea țării, pentru trecerea la edifilat-o timp de mai multe milenii. . carea noii societăți. Se afirmau în
Acest model este raportat, totodată, fabrici, pe ogoare, în instituții, în
la întregul curs al existenței umane, școli, care cunoșteau puternice pre
din cele mai vechi timpuri și pînă faceri înnoitoare".
Ion Anghel : „Erau grei anii aceia,
în prezent, cu scopul declarat al
situării sale pe o treaptă superioară îmi amintesc că am plecat din loca
— corespunzătoare esenței societății litatea mea natală, unde nu exista
socialiste ce se edifică prin munca nici un fel de viață economică, in
tr-un centru muncitoresc. Erau pu
întregului popor".
ține, in acea vreme, astfel de centre.
Și din toată țara, tineri de vîrsta
mea își dădeau acolo întîlnire, in
căutarea unui loc de muncă. Am fost
primit intr-o uzină, devenind mun
citor. Era o uzină ca oricare alta din
multă vreme filozofia s-a rezumat țară, din acel timp. Pentru că țara
să contemple lumea, or, important moștenise, de la vechiul regim, fa
brici modeste din punctul de vedere
este de a o transforma, de a o re
al înzestrării tehnice, cu hale întune
voluționa, este adevărată pentru ori
care domeniu al activității umane. coase, cu utilaje rudimentare. Se lu
Oamenii care mult timp și-au imitat cra îndeosebi cu ciocanul, iar mate
strămoșii au fost și ei un fel de rialele se transportau cu spinarea.
contemplatori. Numai inovatorii s-au Se muncea insă cu elan revoluțio
dovedit a fi revoluționari. Deci nar, cu abnegație patriotică. Se mun
cea cu deplină încredere in viitorul
OAMENI NOI.
Mereu și mereu oamenii s-au țării. Și cu înaltă răspundere față
schimbat și, totodată, au schimbat de acest viitor. Oamenii înțelegeau
realitățile. Dar in avangardă s-au că de ei, de munca lor, de'priceperea
aflat OAMENI NOI. Ei au înțeles lor, de hărnicia și devotamentul lor
că adevărata menire a ideilor, a depindea intr-o mare măsură chipul
idealurilor născute în laboratorul țării din anii ce aveau să vină.
minții omenești este deschiderea de Partidul le-a cerut, atunci, muncito
noi și noi drumuri spre ceea ce, la rilor să invețe. Tot ca o răspundere
prima vedere, pare inaccesibil. Te față de țară. A început să se inten
merari prin vocație, au făurit pro sifice pasiunea și deprinderea de a
iecte menite să transforme posibilul învăța muncind și de a munci învățind. Nu știam, în vremea aceea, că
în real, imposibilitatea în posibilita
te. Și au invățat să construiască, pe peste ani voi fi profesor universitar.
Dar
clasei muncitoare, o dată cu
baza acestor proiecte îndrăznețe, o
lume nouă. Ei s-au dovedit a fi mo marile răspunderi ce i-au fost atri
buite. i s-au deschis perspective
derni nu doar prin integrarea în ac
dintre cele mai largi. Așa a inceput
tualitatea timpului în care au trăit,
ci mai cu seamă prin faptul că și-au construcția OMULUI NOU".
...Construcția OMULUI NOU, pro
depășit epoca.
ces complex și îndelungat, a dobinIon Anghel : „Are bogate semnifi
cații faptul că în societatea noastră dit orizonturi tot mai ample după
socialistă, in anii de după Congresul Congresul al IX-lea al Partidului
al IX-lea al partidului, s-a cristali Comunist Român. Tipologia umană
zat o nouă concepție, pe care o da s-a înnoit fără încetare prin oameni
torăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, care au trasat noi orizonturi de gîndespre rolul și locul conștiinței în dire, noi modalități de acțiune. Prin
societate. Potrivit acestei concepții, oameni care-și asumă răspunderi,
conștiința a incetat să mai fie „la care luptă pentru nou, pentru drep-

Argumentele istoriei
De-a lungul istoriei, fiecare nou
pas spre progres a cerut, mai întii,
transformarea omului, pregătirea sa
în vederea înfăptuirii schimbărilor
impuse de dezvoltarea societății.
Emil Păun : „Fiecare societate a
avut OAMENI NOI, reunind sub
acest generic acei oameni care și-au
înțeles vremea și au gîndit, au acțio
nat pentru ca societatea să progre
seze. Acei oameni care s-au dovedit
a fi inovatori sociali. Multă vreme
oamenii construiseră prin imitație ;
au făcut ceea ce au invățat de la
înaintași. OAMENII NOI s-au re
marcat insă prin fapte noi ; dintotdeauna ei au transformat, au inovat,
au dat sens ideii de schimbare con
structivă. Dacă inovarea s-a dovedit
a fi motorul dezvoltării, inovatorii,
ca OAMENI NOI. s-au identificat cu
năzuințele maselor, au luptat pentru
binele celor mulți. De-a lungul
veacurilor, dezvoltarea economiei, a
științei, a învățămintului și culturii,
promovarea ideilor politice, revolu
ționare, afirmarea concepțiilor îna
intate despre lume și viață ale clasei
muncitoare nu au rămas niciodată
fără ecou in conștiința maselor. Din
rindul acestor mase au continuat să
care au
Se ridice eroi exemplari,
i
grăbit timpul, Paginile istoriei patriei noastre, ale istoriei omenirii
sint bogate în astfel de modele de
OAMENI NOI".
Ideea lui Marx, care releva că

instituit un nou sistem de conducere a
societății, s-a perfecționat fără încetare
democrația muncitorească-revoluționa
ră, s-a afirmat umanismul socialist.
Memoria timpului a înscris pentru
totdeauna, în pagini de glorioasă isto
rie, mărețele înfăptuiri ce au schimbat
din temelii, în acești ani rodnici, întreaga
înfățișare a patriei noastre, însuși cursul
vieții poporului român. Și cum înfăptui
rile nu pot fi despărțite de oameni, se
relevă cu deosebire eroismul, abnegația, devotamentul, patriotismul revoluționar.

tate, pentru adevăr. Prin oameni
care înțeleg că noul nu se impune
de la sine, că promovarea și râspindirea lui cer perseverență, tena
citate, eroism. Prin oameni care s-au
remarcat printr-un nou fel de a în
țelege viața, de a-și ințelege meni
rea.
Marin Nedea : „Și la noi, în co
muna Purani, in cooperativa agricolă
de producție. OMUL NOU este o
realitate și o necesitate. Este lim
pede că noua revoluție agrară nu se
poate înfăptui fără OAMENI NOI.
Cum trebuie să fie ei de fapt ? Prin
ce se deosebesc de alți OAMENI
NOI, din etapele precedente ale con
strucției socialiste, din epocile pre
cedente ale. istoriei ? Desigur, fie
care loc de muncă are cerințe spe
cifice, exigențe specifice. în fiecare
domeniu de activitate munca are o
serie de particularități. Cred insă că
aceste aspecte sint mai puțin impor
tante. Pentru că nu este nevoie de
un anumit tip de OM NOU la Pu
rani și de un altul la Topolovățu
Mare. Procesul făuririi OMULUI
NOU este conceput și se realizează
la nivelul întregii națiuni române.
Desigur, nu e vorba de uniformiza
rea omului. Pentru că oamenii sînt
diferiți și rămin diferiți — prin tră
sături fizice, prin preocupări, prin
înclinații profesionale, prin stări
sentimentale, A făuri însă, la nive
lul întregii națiuni, OMUL NOU în
seamnă, mai intîi, așa cum reiese cu
limpezime din Tezele din aprilie, să
se asigure' o bază obiectivă pentru
revoluționarea conștiințelor tuturor
oamenilor, pentru modificări fundamentale in gindirea lor, în modul
lor de viață, de muncă. Da, OMUL
NOU se făurește la scara întregii so
cietăți, iar trăsăturile lui prind viață
continuu, zi de zi, ceas de ceas, in
orașe, în sate, in colective de mun
că, de invățătură, prin contribuția
milioanelor și milioanelor de con
structori ai noii societăți".

Argumentele muncii
Viața reliefează cu putere rolul
modelului în formarea OMULUI
NOU. Pentru că dintotdeauna oame
nii au avut nevoie de modele. Din
totdeauna modelele s-au înscris în
tre factorii care au determinat cu
getarea unor epoci, modul de a gîndi
și de a fi al oamenilor. Orice epocă
și-a avut propriile ei modele — mo
dele ideale, spre care oamenii au
tins cu dorința firească de a ajunge
la înălțimea lor, dar și modele reale
— care au imprimat in mod practic
o anumită conduită, un anumit mod
de a gindi, de a munci, de a fi.
Pe aceste adevăruri își întemeiază
partidul nostru, în actuala etapă, ac
tivitatea de făurire a OMULUI
NOU. Modelele se nasc din viață,
în procesul muncii, al activității politico-ideologice, al educației. Dar
subordonarea lor idealului revoluțio
nar este o cerință de cea mai mare
însemnătate.
Radu Beligan: „Modelele pot fi oa
meni despre care citim în cartea
de istorie, dar ale căror trăsături sint
de mare actualitate. Modelele pot fi
oamenii vii — eroi ai muncii, pe care
ii întîlnim în fabrici, pe ogoare, pe
șantiere, în institute de cercetări.
Modele pot fi create de artă și lite
ratură. Nevoia de modele este reală.
Menirea lor este aceea de a contura
idealuri, aspirații, de a dinamiza și
direcționa procesul de făurire a
OMULUI NOU. Un proces deosebit
de complex în desfășurarea căruia
este necesar să se acționeze cu răs
pundere, cu inteligență, cu pasiune".
Un activist de partid relata, într-o împrejurare, o întîmplare bo
gată în semnificații. Participase, in
tr-un liceu, la o oră de dirigenție.
Elevilor li s-a cerut să contureze,
in scris, modelul OMULUI NOU,
așa cum și-l imaginează ei. Dirigin
tele a citit cu glas tare unul dintre
răspunsuri. Era al unei eleve, care
înșirase o serie de trăsături: „...Să
fie harnic, cinstit, să-și iubească țara,
să fie omenos". A urmat o întreba
re semnificativă: „Poate că și stră
bunicul dumitale se dovedise a fi
harnic, cinstit, omenos și-și iubea
țara; era însă el OM NOU din per
spectiva societății noastre ?“... Aceas
tă întrebare a declanșat o foarte in
teresantă dezbatere. Elevii au înțe
les că modelul OMULUI NOU nu
poate fi veșnic; că nu poate să rămînă „înghețat" într-o imagine sta-

tică, ale cărei contururi să fie
sate o dată pentru totdeauna. Au în
țeles că acest model este dinamic,
mereu schimbător, in raport cu viața, cu cerințele dintr-o etapă sau
alta.
Așa cum se subliniază în Tezele
din aprilie, literatura, arta pot
Și
trebuie
să“ aibă,
' ’ . m...
această
.
privință, un rol tot mai mare. In munca
de educare, de formare a omului
nou, cultura și arta au o însemnăta
te deosebită. Valorile culturale ma
nifestă o puternică înrîurire asupra
conștiințelor, deschid largi orizonturi
personalității umane, contribuie într-o bună măsură la formarea și afirmarea gindirii novatoare.
Radu Beligan .Teatrul propune
cu efecte maxime modele ale
OMULUI NOU. Astfel de modele se adresează sensibilității
oamenilor, Se adresează inteligenței lor. Pe scena teatrului sînt
evocate figuri luminoase ale istoriei,
ale unor patrioți care au contribuit
la apărarea ființei patriei, la înfăp
tuirea statului național unitar român;
au cultivat frumusețea limbii; au apărat cultura; au fost în primele
rînduri ale revoluției socialiste. Și
apar, totodată, ipostazele luminoase
ale făuritorilor noii societăți, cu ce
ău ei mai frumos, mai bun, mai
demn. Răspunderea e mare. Pentru
că, uneori, oamenii din viață sint
mai interesanți, mai profunzi și mai
actuali decit modelele prezentate pe
scenă. Trebuie să ținem seama că
spectatorul de azi e și el de tip nou.
Față de predecesorii săi, este mai
cult, mai informat, mai preocupat de
înțelegerea esenței fenomenelor. El
nu mai vine la teatru pentru două
ore de destindere; vine pentru con
fruntarea propriilor lui idei cu cele
promovate pe scenă, pentru dezba
tere; vine să-și pună întrebări și să
primească răspunsuri. îndatorirea
noastră cea mai mare este aceea de
a le oferi modele de oameni adevărați, surprinși in complexitatea lor,
cu lumini și cu umbre; de a rămine
fideli unor tradiții sănătoase, pentru
a nu aduce pe scenă modele «pasa
gere», ci modele dinamice — ale
OMULUI NOU surprins în toată mă
reția sa. Ale OMULUI responsabil,
revoluționar, de mare cultură și de
mare sensibilitate".
Ion Anghel: „Școala, în lucrarea ei
educativă, de participare la făurirea

OMULUI NOU, apelează continuu la
modelele oferite de artă, de litera
tură. în același timp, acordă cea mai
mare însemnătate rolului modelator
al muncii. Elevul, studentul trebuie
să învețe să muncească bine, să fău
rească lucruri temeinice.. Munca ne
arată in modul cel mai edificator că
pe calea progresului fiecare clipă
se scurge repede. Devine trecut. De
vine istorie. Clipa care îi urmează aduce alte cerințe, alte exigențe. Mal
multe și mai mari. Pentru un pro
dus de înaltă performanță oamenii
dau întreaga măsură a valorilor, a
capacității lor de muncă, de creație.
De unde vor lua ei, în clipa urmă
toare, puterea necesară pentru a fa
brica un produs mai bun? De unde
vor aduna resurse pentru a putea
răspunde noilor cerințe și exigențe,
mai multe și mai mari decit in cli
pa precedentă? Izvoarele sint cu
noscute. Orice mare realizare în ac
tivitatea productivă, în știință des
chide întotdeauna drumuri către în
făptuiri superioare. Undeva, intr-un
colectiv de cercetare, a fost realiza
tă cu trudă, cu talent, cu inteligen
ță o lucrare de excepție. Cei ce au
realizat-o au învățat să facă alta și

mai bună. Pentru că în procesul mun
cii oamenii învață să muncească mai
bine. Se perfecționează. Munca este
o bună școală a calității. Dacă fa
cem o comparație între înfăptuirile
de azi ale științei românești și cele
de acum 20 de ani sau chiar de acum
zece ani — comparația este la fel de
actuală și pentru industrie, și pen
tru agricultură, pentru oricare do
meniu de activitate — vom vedea
cit de mare este saltul din prezent.
Muncitorii, inginerii, tehnicienii, oa
menii de știință s-au autodepășlt cu
fiecare produs nou, cu fiecare nouă
realizare. Aceste din urmă realizări
se cuvin însă a fi și ele raportate
la ceea ce se înfăptuiește pe plan
mondial. Programele elaborate de
partid, pentru actuala etapă, prevăd
hu.pur și simplu o creștere a cali
tății produselor, a proiectelor, a cer
cetărilor, ci o creștere de un anumit
fel, care să asigure situarea la ni
vel mondial, iar în unele domenii
chiar depășirea acestui nivel, pentru
a se obține întretatea în lume. Se
înțelege deci că în numele unor
astfel de exigențe trebuie să pledeze
modelul OMULUI NOU. Cel real și
cel ideal".

OMUL NOU — imagine reprezentativă pentru condiția uma
nă în societatea noastră socialistă. Pentru noile C.
___ L'.L-.. ale
deschideri
orizontului cunoașterii. Pentru noile cote, tot mai ridicate,"
, ale
competenței profesionale.
Pentru noile orizonturi
- .
-------------- ale
— muncii,
--------- , in
care se reflectă atit marile prefaceri revoluționare din economia
românească, din întreaga noastră societate, cit și epocalele des
coperiri datorate noii revoluții tehnico-științifice mondiale. OMUL
NOU. El este proprietar al mijloacelor de producție. Este producă
tor de valori materiale și spirituale. Și este beneficiar al roadelor
muncii întregului popor.
OMUL NOU. Prin munca lui au fost ridicate impunătoarele
platforme industriale din toate județele. A fost durat Canalul Du
năre — Marea Neagră. Și Transfăgărășanul. Și barajul de pe Ar
geș. Și salbele de hidrocentrale de pe Someș și de pe Olt, de la
Porțile de Fier. Și metroul din Capitală. Și tot prin munca lui,
în modernele citadele ale industriei românești, se făuresc produse
ce poartă, in numeroase țări ale lumii, faima geniului tehnic al
poporului nostru. Se realizează producții-record pe ogoarele pa
triei. Se descoperă noi taine ale naturii, ale universului.
Socialismul se construiește cu oamenii și pentru oameni. O ideemanifest ! O idee-program !
Toate realizările din acești ani rodnici, de după Congresul al
IX-lea, au fost obținute cu oamenii și pentru oameni. Tot ceea ce
va fi adăugat de aici înainte patrimoniului național, în baza is
toricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, ale Conferinței Na
ționale, toate perfecționările ce vor fi aduse societății, în spiritul
Tezelor pentru plenara C.C. al P.C.R., se va înfăptui cu oamenii și
pentru oameni. Pe acest adevăr se întemeiază viziunea unitară a
partidului, a secretarului său general și a întregii națiuni române
cu privire la asigurarea progresului multilateral al țării.
Pcgină realizată de Adrian VASILESCU
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70 DE AN[ DE LA FĂURIREA ȘȚAȚULU[ NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Manifestări politico-educative și cultural-artistice
tn întreaga tară, au loc manifestări politico-educative, cultural-artistice și științifice consacrate împlinirii a 70 de ani de la făurirea statului
național unitar român — act istoric cu profunde semnificații, înfăptuit
prin voința intregii națiuni la 1 Decembrie 1918.
In cadrul acestor manifestări este evocată lupta
*
de secole a poporu
lui român pentru unitate, libertate și independență națională, însemnă
tatea Unirii din 1918. marile realizări obținute de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
in edificarea socialistă a patriei, politica externă activă, dinamică a
României, consacrată asigurării păcii, securității și colaborării intre toate
popoarele lumii.

La manifestarea organizată in
Capitală de Ministerul Apărării
Naționale au luat parte și au pre
zentat comunicări • activiști de
partid și de stat, oameni de știință
și specialiști in domeniul istoriei,
generali și ofițeri activi și în re
zervă, cercetători.
Rememorarea — în cadrul aces
tei manifestări — a mărețului act
istoric de acum 70 de ani a prile
juit atît cinstirea faptelor
prin
care înaintașii au servit cauza
progresului țării, cît și înfățișarea
marilor realizări, a împlinirilor,
fără precedent, din „Epoca
Nicolae Ceaușescu". S-a subliniat
că formarea statului național uni
tar român a fost rezultatul luptei
întregului nostru popor, însuflețit
de năzuința seculară a unității, de
hotărîrea de a împlini visul pen
tru care au luptat și s-au jertfit
atitea generații de înaintași.
★

„70 de ani de la făurirea statu
lui național unitar român", sub
acest generic s-a desfășurat, în
Capitală, manifestarea organizată
de Direcția generală a Arhivelor
Statului. Comunicările prezentate
au subliniat semnificația Marii
Uniri din 1918 în istoria patriei,
relevînd — prin intermediul a nu
meroase mărturii documentare in
terne și externe, a unor pagini
din memorialistica vremii — as
pecte ale luptei poporului român

pentru înfăptuirea statului națio
nal unitar român.
A fost prezentat, de asemenea,
montajul literar „Un vis de veacuri
s-a împlinit".
,
★

Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului Bucu
rești a organizat,’ în colaborare cu
Uniunea scriitorilor, la Sala Mică a
Palatului Republicii, un spectacol de
muzică și poezie. Au citit din crea
ția proprie scriitori cunoscuți. In
terpret de prestigiu au prezentat
un program inspirat de evenimen
tul aniversat. Cu acest prilej a fost
prezentată antologia de versuri de
dicată Unirii, care adună în pagi
nile el creații de seamă ale litera
turii noastre contemporane.
★

In cadrul studioului de istorie
„Dacia" de la Centrul de cultură și
creație „Cîntarea Rdmâniei" al sec
torului 2 s-a desfășurat dezbaterea
„Afirmarea națiunii române și con
stituirea statului național unitar
român modern". De asemenea, în
treprinderea cinematografică a or
ganizat, în colaborare cu Comite
tul municipal București al U.T.C.,
la cinematograful „Timpuri Noi",
concursul de educație politică și
cultură cinematografică cu tema :
„Unirea, permanență a istoriei ro
mânești". Cu această ocazie au
fost prezentate filme artistice și
documentare pe teme de inspirație
istorică.
La sediul Muzeului de istorie șl
artă al municipiului București a

fost prezentată expunerea, însoțită
de proiecții de film, „Dovezi de
continuitate istorică și permanență
multimilenară a poporului nostru
în vatra străbună".
★

La Institutul de arhitectură „Ion
Mincu" din Capitală a avut loc
vernisajul unei expoziții de arte
plastice, organizată de consiliul
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Uniunea
artiștilor plastici,
Cuprinzind lucrări de pictură,
grafică, afiș politic și tapiserie, rea
lizate de studenții institutelor de
arte plastice din București, Iași și
Cluj-Napoca, expoziția reflectă as
pecte semnificative ale luptei po
porului român pentru libertate na
țională și socială, mărețele succese
obținute de poporul nostru în anii
socialismului, cu precădere în cea
mai rodnică etapă din istoria patriei
— „Epoca Nicolae Ceaușescu".
★

Cea de-a zecea ediție a „Zilelor
culturii clujene", înscrisă sub sem
nul împlinirii a 70 de ani de la is
toricul act al făuririi statului națio
nal unitar român, a cuprins expu
neri, dezbateri, prezentări de cărți,
întîlniri cu scriitori, șezători litera
re, expoziții de artă plastică, de
artă populară, spectacole de teatru,
operă, folclorice, recitaluri de poe
zie patriotică și revoluționară.
★

In Incinta cetății de scaun a
Sucevei s-a desfășurat spectacolul
literar-muzical-coregrafic „La trecutu-ți mare, mare viitor". Prin
cîntece patriotice, versuri și dans
au fost evocate momente din
trecutul de luptă al poporului
român pentru dreptate, indepen
dență și unitate națională, actul
istoric de la 1 Decembrie 1918,
semnificația sa profundă în istoria
multimilenară a poporului nostru.
In cadrul manifestării au fost

prezentate, totodată, marile trans
formări petrecute în țara noastră
în anii edificării societății socialis
te, și îndeosebi in perioada care
a trecut de la Congresul al IX-lea
al P.C.R.
♦

In întreprinderi și instituții din
județul Constanța a fost prezenta
tă expunerea intitulată : „1 De
cembrie 1918 — încununarea aspi
rațiilor seculare ale poporului
român pentru unitate națională",
iar la clubul „Portul" a fost or
ganizată seara de muzică și poe
zie „E scris pe tricolor unire 1“
In numeroase instituții de cul
tură din județ s-au organizat în
aceste zile expoziții omagiale de
cărți, fotodocumente, lucrări de
artă plastică.
★

La centrele de cultură și creație
„Cîntarea României" de la orașe și
sate, în întreprinderi, muzee, biblio
teci și cinematografe din județul
Mureș au loc manifestări politicoeducative, cultural-artistice și știin
țifice consacrate făuririi statului
național unitar român. Astfel, în
cadrul unor conferințe, expuneri,
colocvii și dezbateri pe temele
„1 Decembrie 1918 — moment cru
cial în istoria poporului român",
„Unirea Transilvaniei cu România
— 70 de ani de la făurirea statu
lui național unitar român", „Con
tribuții mureșene la Marea Uni
re", „Concepția P.C.R., a secreta
rului general al partidului privind
istoria unitară a poporului român",
„Epoca
Nicolae
Ceaușescu —
epoca cea mai înfloritoare din is
toria României" au fost evocate
lupta poporului român pentru uni
tate și independență națională, în
semnătatea istorică a Marii Uniri
din 1918, drumul de glorii parcurs
de societatea noastră, sub condu
cerea P.C.R., în anii construcției
socialiste, cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului.
(Agerpres)

împlinire a luptei multiseculare a poporului român
După exemplul ardelenilor, românii din Bucovina își concretizează și
ei programul politic ce cuprindea vo
și voința maselor largi populare —
ința poporului român din Moldova
țărănimea, muncitorimea, intelectua
de
Sus — răpită de austrieci la 1775
litatea, meseriașii, tîrgoveții —, au
— de a se cirmui singur, potrivit cu
inspirat programele de acțiune ale
interesele proprii, „ca împreună cu
partidelor politice. In această luptă,
frații din Transilvania să-și făureas
mișcarea muncitorească, militanții
că viitorul, iar la Congresul de pace
socialiști, însuflețiți de principiul
să fie reprezentați de aleșii săi".
profund democratic al drentului po
Evenimentele din Transilvania șl
poarelor la autodeterminare, al
Bucovina se desfășoară intr-un strîns
dreptului de constituire în state na
paralelism, care nu se mărginește
ționale de sine stătătoare, au lucrat
neobosit în acest sens. Mișcarea
doar la sincronizarea acțiunilor, ci
muncitorească și socialistă a privit
in egală măsură cuprinde și progra
problema realizării idealului națio
mul politic. In Bucovina, o mare
nal ca pe o necesitate istorică, re
adunare populară, desfășurată la
clamată imperios de înseși legile
28 octombrie, alege Adunarea consti
obiective ale dezvoltării sociale,
tuantă și Consiliul național, instituții
în condițiile accentuării contra
reprezentative ale acestui teritoriu
dicțiilor dintre marile puteri se
românesc. Cea dinții hotărire a Con
intensifică și acțiunile și efortu
stituantei a fost „unirea Bucovinei
rile de unire cu România a te
integrale cu celelalte țări românești
ritoriilor românești de sub domina
intr-un stat național independent".
ția străină. Presa și opinia publică
Ultima zi a lunii octombrie are o
proclamă cu tot mai multă îndrăz
mare importanță și semnificație și
neală această voință care era a în
în Transilvania. Se constituie Consi
tregului popor român, peste deose
liul Național Român Central ca „unic
birile de clasă. Dorința și voința de
for ce reprezintă voința poporului
unire a poporului român n-au putut
român", format, pe bază de paritate,
fi nici împiedicate și nici înăbușite
din șase reprezentanți ai Partidului
de izbucnirea războiului. Perioada
Național Român și șase ai Partidului
celor doi ani de neutralitate (1914—
Social-Democrat. Constituirea Con
1916) a României a fost folosită de
siliului Național Român Central și
forțele patriotice de pretutindeni
a celorlalte organisme politice sub
pentru pregătirea momentului ce se
ordonate acestuia era apreciată de
întrevedea acum mai limpede la
opinia publică și presa vremii ca o
„revoluție biruitoare". Se desfășura
orizont.
Intrarea României în război In
penultimul act al unui îndelungat
vara anului 1916 nu cu gînduri de
proces istoric, legic și obiectiv, a
cucerire de teritorii străine, ci din do
cărui împlinire se apropia cu pași
rința, întru totul legitimă, de între
grăbiți. Tot ce a urmat și s-a reali
gire națională și statală, a sporit și
zat vreme de o lună — con
mai mult nădejdea poporului român
silii naționale, gărzi naționale, se
în realizarea marelui deziderat al
nate regionale, adunări entuziaste,
Unirii. In aceste condiții, partici
mișcări republicane etc. — urmărea
parea României la război alături de
consolidarea cuceririlor revoluției,
puterile Antantei, care recunoscutrăinicia hotărîrilor ce se așezau sta
seră printr-un tratat de alianță
tornic prin voința neabătută a
dreptul românilor din monarhia
poporului.
austro-ungară de a se uni cu Româ
Poporul român, Instăpînindu-se
nia, a avut un caracter întru totul
asupra puterii, înțelegea să acorde
drept. De aceea, un entuziasm ne
drepturi egale tuturor naționalităților
stăvilit a cuprins întregul popor ro
conlocuitoare. In acele momente homân, din România și deopotrivă din
tăritoare pentru viitorul său, poporul
teritoriile de sub dominație străină,
român a dovedit prin măsurile luate
încrederea în apropierea „împlinirii
că nu voia să devină din asuprit
visului" era atît de mare, incit nici
asupritor.
tragicele evenimente din toamna și
Sub impulsul dorinței nestăvilite a
iarna anului 1916 și din primăvara
românilor din Transilvania, -Banat,
anului următor — cînd, din cauza
Crișana și Maramureș de a-șl hotărî
nerespectării din partea Antantei a
singuri soarta, Consiliul Național
obligațiilor înscrise în convenția
Român Central, cu sediul la Arad, a
militară, două treimi din teritoriul
hotărît la 7/20 noiembrie 1918 conRomâniei au căzut sub ocupația
vocarea Marii Adunări Naționale
străină — n-au putut semăna defe
la Alba Iulia, „cetatea de glorie"
tismul în inimile și mințile stăpia celei dinții uniri a celor trei
nite de dorința și voința neclintite
țări românești sub sceptrul lui
de unire.
Mihai vodă Viteazul. Pe temeiul nă
Refăcută și înzestrată, armata ro
zuințelor sociale ale maselor popu
mână — căreia 1 s-au alăturat vo
lare, lupta pentru unire atinsese, prin
luntarii transilvăneni și bucovineni,
aceasta, cea mai înaltă treaptă a
organizați în taberele de prizonieri
maturității, acea etapă care avea să
din Rusia — a repurtat, în vara anu
încununeze idealul făuririi statului
lui 1917, victorii ce au impresionat
national unitar. Marea Adunare Na
lumea, epopeea de la Mărăști, Mărățională de la Alba Iulia de la 1 De
șești și Oituz zădărnicind planurile
cembrie 1918 a constituit, astfel, fi
mișelești de a ocupa și subjuga în
nalul apoteotic al luptei seculara
treaga țară. Izbînzile armatei româ
pentru unirea tuturor românilor.
ne și împrejurările internaționale au
Cele zece zile ce despart convo
stimulat și mai mult lupta poporului
carea de ziua Marii Adunări Națio
român pentru eliberarea națională a
nale au fost cele mai entuziaste, cele
teritoriilor de sub dominație străi
mai înfrigurate și mai emoționan
nă, adunînd ca într-un șuvoi toate
te din istoria românilor din Tran
forțele în acțiuni hotărîte pentru desilvania. Nimeni și nimic nu mai
săvirșirea statului național unitar.
putea înăbuși acest entuziasm, aPrivită în contextul evenimentelor
ceastă voință hotărită de înfringecare au avut loc pe plan european,
re a oricăror obstacole, cu prețul
unirea cu România a tuturor terito
vieții chiar, pentru realizarea Uni
riilor românești aflate sub dominația
rii. Numeroase manifestații șl ac
străină apare nu ca un act singular,
țiuni de adeziune la Unire au loc
ci ca parte integrantă a luptelor de
pretutindeni, la orașe și la sate : ale
eliberare națională și socială desfășu
țăranilor, muncitorilor, intelectuali
rate în acea perioadă istorică în cen
lor. meseriașilor, negustorilor. Ma
trul și răsăritul Europei, ca un mo
nifestațiile românilor pentru unire
ment de mare însemnătate în proce
erau considerate, pe bună dreptate,
sul de formare și desăvirșire a state
de un ziar al vremii, cele mai mari
lor naționale. Intre popoarele mo
mișcări de mase din istoria Tran
narhiei bicefale, românii s-au dove
silvaniei.
dit mai temerari și mai hotărîți in
Erau prezenți la Alba Iulia cei
voința lor de a-și hotărî singuri vii
1 228 delegați și citeva zeci de sutorul. Ei au dat semnalul, urmați de
pleanți, reprezentanții oficiali ai po
alții, minați de aceleași dorințe și
porului român, aleși în mod demo
voințe.
cratic de adunările sătești și oră
Revoluția populară s-a desfășurat
șenești, într-o componență care re
fără oprire in lunile octombrie și no
prezenta întreaga națiune română
iembrie atît în Transilvania, cît și în
din Transilvania. Delegații și cei
Bucovina. începutul este concretizat
plecați din imboldul lăuntric nestă
în declarația din 12 octombrie 1918 a
vilit pentru a fi martori și părtași
românilor ardeleni, care, pe temeiul
la cel mai de seamă eveniment din
dreptului firesc al fiecărei națiuni
istoria poporului român au fost intimpinați cu urarea de bun venit cu
de a dispune și a-și hotărî singură
soarta, hotărăsc așezarea lor între
care-și inaugura ziarul festiv „Alba
națiunile libere, reprezentarea la
Iulia" activitatea : „Bine ati venit
Congresul de pace prin reprezentan
în sfînta cetate de durere și de sla
vă a neamului românesc".
ții proprii aleși de Adunarea sa Na
La ora 10, urcau pe scena im
țională. Această hotărîre a români
provizată din Sala Cazinoului nu
lor transilvăneni are valoarea unei
mită de acum a Unirii, în aclama
declarații de despărțire a Transilva
ții și urale furtunoase, membrii Con
niei de monarhia habsburgică, iar în
siliului Național Român și arhiereii.
semnătatea ei sporește și mai mult
Cel dintîi care rostește cuvîntul este
prin aderarea la cuprinsul ei, chiar a
Ștefan Cicio-Pop, președintele Condoua zi, a socialiștilor.

(Urmare din pag. I)

siliulu! Național Român Central. In
cuvinte emoționante, subliniind im
portanța momentului istoric, trece in
revistă evenimentele dureroase din
cei patru ani de război și mai ales
pe cele din toamna anului 1918, cind
i s-a oferit și poporului român pu
tința de a-și hotărî singur soarta.
Cu aceasta, Consiliul Național își
depunea mandatul in mîinile națiu
nii române, chemată să-și spună
răspicat cuvîntul. La ora 11,
Gheorghe Pop de Băsești, președin
tele Partidului Național Român, salu
tă „onorata adunare a tuturor ro
mânilor din Transilvania, Ungaria și
Banat", precizîndu-i chemarea de a
zdrobi lanțurile robiei pe pămintul
stropit cu sîngele martirilor Horea
și Cloșca și de a înfăptui marele
vis al lui Mihai Viteazul : „unirea
tuturor celor de-o limbă și de-o
lege". Cerînd celor prezenți să se î
lase „pătrunși de fiorii sfinți ai aeestui strălucit praznic național", îi
chema ca „în cea mai deplină și t
frățească armonie" să clădească „te
meliile fericirii noastre naționale
viitoare".
Discursul festiv și solemn a fost
rostit de Vasile jGoldiș. Adresîndu-se
„Măritei Adunări Naționale", omul
de vastă cultură și de înaintate con
cepții social-politice schițează mai
întîi, în cuvinte alese, istoria dra
matică, dar eroică a poporului ro
mân de-a lungul veacurilor. îi sub
liniază obîrșia și trecutul și-i admi
ră trăinicia. In această frămîntată
istorie apare clipa strălucitoare a
faptei lui Mihai, care a dat
tărie rezistenței națiunii româ__ oprește
.. .. asupra
.
războ
ne. Se
iului mondial, cu enorme sacrificii
umane și materiale, dar și cu
biruința ideii de unitate națională.
Pe baza acestei idei, „națiunea
română aleargă în brațele dulcei
sale mame". Unirea românilor în
tr-un singur stat pretinde asigura
rea pe seama tuturor persoanelor,
fără deosebire de naționalitate, a
acelorași drepturi și datorii. Pentru
statornicirea unei societăți bazate
pe muncă și pe răsplata ei inte
grală, e necesar să se jure credință
națiunii române, dar, totodată, și
civilizației umane. Sfîrșindu-și fru
moasa cuvîntare, Goldiș supune
spre aprobare Hotărîrea de Unire :
„Adunarea națională decretează Unirea românilor din Transilvania,
Banat și Țara Ungurească și a teri
toriilor locuite de ei cu România".
Cînd Vasile Goldiș a sfîrșit lectura
punctului I al hotărîrii — Unirea
Transilvaniei cu România — sala în
treagă a răspuns printr-un tunet de
aplauze. Urmînd la cuvînt, Iuliu
Maniu a supus unui examen amănunțit hotărîrea propusă, oprindu-se la analiza ideii de unitate
culturală, spietnică, lingvistică,
_
rituală, la dreptul și datoria de a
înfăptui unitatea națională și uni
tatea de stat. Românii din Transil
vania au dreptul să ceară această
unire fiindcă aici e leagănul româ
nismului. E rîndul la cuvînt al lui
Iosif Jumanca, reprezentantul mun
citorilor și socialiștilor, care a sub
liniat că adevărații reprezentanți ai
muncitorimii române din Transil
vania și Banat declară in fața na
țiunii, a Internaționalei socialiste și
în fata lumii întregi că vor unirea
tuturor românilor. Și-a mai mărtu
risit Jumanca o profesiune de cre
dință foarte importantă : socialiștii
nu spun „ubi bene, ibi patria", ci
zic că „acolo unde ți-e patria să-ți
creezi fericirea vieții tale" ; aseme
nea celorlalte, și cuvîntarea lui Ju
manca a fost răsplătită cu „urale și
aplauze extraordinare".
Epuizîndu-se cuvîntările oficiale,
Gheorghe Pop de Băsești a anunjat
hotărîrea solemnă : „Adunarea națio
nală a poporului român din Transil
vania, Banat și părțile ungurene a
primit rezoluțiunea prezentată prin
Vasile Goldiș în întregimea ei și ast
fel unirea acestor provincii româ
nești cu țara mamă
este pentru
toate veacurile decisă". Minute in
șir, manifestații și aclamații fre
netice.
O „uriașă simfonie a conștiinței
naționale" este caracterizată atmos
fera de pe Platoul Romanilor de
ziarul „Românul". De pe numeroase
le tribune, semănate peste tot întin
sul platoului, în timp ce în Sala
Unirii se desfășurau lucrările ofi
ciale, oratori inspirați explicau po
porului însemnătatea momentului.
Printre ei erau și reprezentanți ai
muncitorimii, care propovăduiau ce
lor prezenți marile reforme pe care
noua societate, noul stat român tre
buia să le înfăptuiască pentru ca
masele muncitoare să cunoască într-adevăr binefacerile Unirii.

Numeroase scrisori și telegrame
de entuziaste urări de succes, de
aprobare și adeziune sosesc pe adre
sa Măritei Adunări Naționale de la
Alba Iulia din toate părțile Transil
vaniei. Toate salută din inima lor
fierbinte strălucita Adunare Națio
nală dorindu-i din suflet izbindă
deplină.
In aceeași zi și în cele următoare,
„mici Albe Iulii" se desfășoară pe
întreg cuprinsul Transilvaniei. Se
săvîrșea, astfel, într-o atmosferă
înălțătoare, pătrunsă de o emoție
pînă la extaz, prin chibzuință ma
tură a unui popor chemat să-și ho
tărască soarta, cel mai însemnat act
din istoria milenară, dramatică și
eroică, a poporului român. Lepădînd
resentimentele și necazurile acumu
late veacuri de-a rîndul. poporul romin se înfățișa înaintea lumii mîn;dru, hotărît, senin și chibzuit, dînd
uitării suferințele îndurate, nedrep
tățile suferite, chemînd la marele
praznic pe toți cei cu care era sortit
să trăiască și să muncească.
Era rezultatul luptei hotărîtoare a
maselor populare, un act de profun
dă dreptate națională, realizarea
unei concordante legice Intre reali
tatea obiectivă și drepturile inalie
nabile ale poporului la un stat na
tional unitar. Rezultat firesc, legic
al dezvoltării istorice
i
a poporului
român, al luptei acestuia de a fi liber și stăpîn în propria lui țară,
unirea n-a fost efectul unei întimplări, deoarece din timpuri ce se
pierd în vechimea secolelor idealul
unirii, libertății și independenței a
fost făclia ce a luminat calea drep
tății, progresului, libertății și dem
nității poporului român.

Un examen reușit
al cercetării științifice studențești
între 4 și 20 noiembrie,
Consiliului
sub
egida
MinisteU.A.S.C.R. ;și _a ...
rului Educației și Invățămîntului, s-au desfășurat
lucrările celei de-a XlX-a
ediții a Conferinței națio
nale a cercurilor științifi
ce studențești, dedicată
aniversării a 70 de ani de
la făurirea statului națio
nal unitar român. Lucră
rile au cuprins peste 3 000
de comunicări științifice
avînd ca autori circa 4 500
de studenți, membri ai ce
lor peste 2 400 cercuri ști
ințifice și 2 600 colective
mixte de cercetare ale
studenților și cadrelor di
dactice, cite funcționează
acum în învățămîntul nos
tru superior. Comunicările
prezentate au fost distin
se cu prilejul sesiunilor
cercurilor științifice des
fășurate la nivelul institu
telor de învățămînt supe
rior în ultimii doi ani uni
versitari, ele fiind orien
tate spre probleme majo
re ale științei și culturii,
ale modernizării și dez
voltării economiei noastre
naționale, cărora le-au avansat soluții dintre cele
mai interesante.
Sigur, fiind vorba des
pre o manifestare științi
fică de o asemenea com
plexitate și amploare (lu
crările conferinței s-au
desfășurat în cadrul a 12
secțiuni, organizate pe
profiluri de învățămînt în
tot atîtea institute, și a 99
subsectiuni de specialita
te), concluziile cu privire,
la statutul optim al cer
cetării științifice studen
țești ori la cea mai bună
formulă de organizare a
unor asemenea manifes
tări reclamă baza unei
sinteze aflate în curs de
alcătuire. Dar și pînă la
acest stadiu, o seamă de
observații concrete, culese
la fața locului, pot dobindi, cum vom vedea, o
semnificație relevantă. Să
reținem, din această per
spectivă, că reușita remar
cabilă înregistrată de lu
crările secțiunii de mine,
petrol, geologie s-a dato
rat mai întîi faptului că
drept gazdă a reuniunii a
fost ales Institutul de
mine din Petroșani, pres
tigioasă unitate universi
tară, ale cărei succese
deosebite în conlucrarea
invățămintului superior cu
cercetarea și producția au
constituit, cum vom ve
dea, un cadru stimulativ
pentru o reuniune științi
fică de o asemenea am
ploare și complexitate.
S-a observat de mat
multă vreme că în reuniu
nile universitare de acest
gen tinde uneori să dobîndească prevalentă latura
retrospectivă, bilanțieră :
zeci de lucrări
dintr-o
singură subsecțiune sint
Înfățișate una după alta,
uneori ca pe o bandă ru
lantă, deși pe firul lor se
interpun spații de pro
bleme deosebite cîteodată
chiar în planul semnifica
ției lor sociale. Ritmul și
simplitatea
comunicării

(adeseori lucrările sînt pe cît de amplu, pe atît
doar lecturate) sporesc de concret, fiind situată
din ce în ce mai mult obiectiv într-un sistem de
spre finalul reuniunii, compliniri și interferențe
cind numeroasele (și de de pe urma căruia demer
fiecare dată binevenitele) sul analitic are numai de
premieri sînt comunicate ciștigat.
Așa se face că lucrările
într-un cadru festiv, de
generală și, de altminteri, științifice prezentate aici
de binemeritată satisfac în cadrul recentei confe
ție. Dar în felul acesta — rințe naționale a cercuri
s-a observat — reuniunea lor studențești n-au fost
ca atare riscă să conducă doar lecturate, ci au trecel mult spre un fel de buit să fie susținute, adicatalog, spre oglinda unei că amplu dezbătute, anaactivități deja încheiate și Iizate multilateral, prin
prea puțin sau deloc spre raportare la exigențele
un mijloc activ de pros actuale și de perspectivă
pectare și de perfecționa ale domeniilor de speciali
re calitativă a învățămin- tate și conexe. Am fost de
tului. Or, reuniunea a că fată, bunăoară, la susține
rei gazdă a fost Institutul rea unor lucrări în cadrul
de mine din Petrdșani, subsecției de mașini și
tocmai în sensul acestei instalații pentru industria
corelații organice a reușit extractivă, mecanizare și
să realizeze un echilibru automatizare, ce-și alese
armonios. Cum ? Pe ce se drept spațiu de desfă
șurare laboratorul de aucăi ?

însemnări pe marginea lucrărilor
recentei Conferințe naționale a cercurilor
științifice studențești

Prima dintre aceste căi
se identifică în faptul că
Institutul de mine desfă
șoară o activitate de con
lucrare cu producția și
cercetarea științifică pe
cît de amplă, pe atît de
diversificată și cu rezulta
te economice remarcabile.
Valoarea cercetării în re
gim de contract economic
înregistrează aici o crește
re de la un an la altul de
circa 20 la sută, iar tema
tica de cercetare se diver
sifică intr-un ritm asemă
nător în direcția rezolvă
rii unor probleme funda
mentale, cit și aplicative,
care să contribuie acum
sau în perspectivă la in
troducerea în circuitul
economic a noi rezerve
de substanțe combustibile
și de minereu, la concepe
rea, proiectarea și con
struirea de noi mașini,
utilaje și echipamente mi
niere perfecționate, la
realizarea de economii
privind cheltuielile de in
vestiții, consumul de energie primară și materia
le etc. Așa, bunăoară, nu
mai prin conceperea, pro
iectarea, omologarea și
construirea instalației de
perforat mobile tip IMP-2,
viteza de săpare din aba
tajele Văii Jiului a cres
cut cu 25 la sută, iar un
calcul estimativ recent efectuat arată că eficiența
economică a celor 43 teme
de cercetare finalizate in
anul 1987 se ridică la cir
ca 112 milioane lei, marcind o creștere de 10 la
sută față de 1986. Conco
mitent cu aceste preocu
pări, institutul și-a sporit
și și-a modernizat labora
toarele, și-a perfecționat
structurile șl mijloacele
de investigare, astfel încît
orice lucrare de cercetare
prezentată aici beneficiază
de un cadru de raportare

tomatizări. Prezentarea șl
mai cu seamă analiza lu
crărilor s-au făcut aici in
clusiv prirt utilizarea teh
nicii moderne de calcul,
iar întrebările și mai ales
dezbaterea pe marginea
răspunsurilor au vizat
deopotrivă probleme de
metodă și de instrumental
al cercetării, timpul op
tim de efectuare a unor
experimente, circumscrie
rea riguroasă a acestora
în condițiile specifice de
producție dintr-o unitate
minieră sau alta, utiliza
rea critică a izvoarelor
bibliografice, esențializarea îndrumărilor oferite
inclusiv în cercurile știin
țifice studențești.
A rezultat astfel, ca o
încununare a înseși lucră
rilor secțiunii de la Petro
șani a Conferinței naționale a cercurilor științifice studențești, un prețios îndreptar cu bătaie
mai lungă pentru perfecționarea
învățămîntului
nostru superior.
superior, pentru
mai buna lui adecvare la
exigențele sociale prezen
te și viitoare. O seamă
dintre aceste concluzii (de
altminteri integral confir
mate și cu prilejul dezba
terilor mesei rotunde, or
ganizată în ultima zi a lu
crărilor conferinței pe
tema „Contribuția cercu
rilor științifice studențești
la soluționarea unor pro
bleme actuale ale ști
inței, culturii și economiei
naționale") se referă la
necesitatea accentuării ca
racterului formativ al
cercetării științifice stu
dențești. Iar un asemenea
obiectiv reclamă, s-a spus,
organizarea cercetării ști
ințifice studențești nu pa
ralel și cu atît mal puțin
separat, ci ca o sinteză or
ganică a întregului proces
de pregătire universitară,

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
• La întreprinderea „Romlux"
din Tîrgoviște, propaganda vizuală
are up caracter concret, este efi
cientă — apreciază corespondentul
nostru voluntar Vasile Neagu, fre
zor în această unitate. Majoritatea
gazetelor de perete din secții și
ateliere înfățișează aspecte din
munca și preocupările oamenilor.
Atrag în mod deosebit atenția ga
zetele din atelierele sculărie, elec
trozi, prese, sticlărie. De aseme
nea, o intensă activitate de pro
pagandă desfășoară „gazeta cen
trală" a întreprinderii, amplasată
chiar la intrarea principală — ga
zetă ce evidențiază acțiunile prin
cipale ale organizațiilor de partid,
de sindicat și F.D.U.S., găzduiește
rubrica „Stop-cadru" (aspecte ne
gative însoțite de caricaturi), pu
blică informații cu caracter juridic
etc. Pe aleea principală, pe o lun
gime de circa 30 de metri, au fost
plantate panourile cu fotografii ale
fruntașilor în producție pe atelie
re. Pe toate celelalte alei ale în
treprinderii sînt, de asemenea, ex
puse pancarte și grafice, care pre
zintă cifrele de plan, însemnătatea
unui minut în producție, indicații
pentru perfecționarea continuă a
produselor — diverse game de sur
se de iluminat. Un glob, reprezentind Terra, înfățișează țările unde
sînt exportate produsele fabricate
în întreprindere.

• „Creăm pentru prietenie și
pace" — iată genericul sub care a
avut loc de curînd cea de-a doua
ediție a Taberei de creație „Plaiu
Foii — 1988", ne scrie din Brașov
corespondentul nostru voluntar
Gheorghe Oprea. Manifestarea, des
fășurată sub egida Festivalului
„Cîntarea României", a fost orga
nizată de Comitetul județean de
cultură și educație socialistă Bra
șov și asociația județeană a artiș
tilor plastici amatori. Plasate la
poalele Pietrei Craiului, la 12 km
de orașul Zărnești, pe un platou
din preajma complexului turistic,
lucrările de sculptură în aer liber
ilustrează elocvent talentul și mă
iestria celor 30 de artiști plastici
amatori participant! la această edi
ție, muncitori, tehnicieni și ingi
neri din unități economice din ju-

deț, cum ar fi „6 Martie“-Zărnești,
Secția de industrializare a lemnu
lui Rîșngv, „Hîrtie cretată“-Ghimbav sau întreprinderile brașovene
„Tractorul", „Rulmentul" și „Hi
dromecanica". Sculpturile realizate
aici, într-o mare diversitate de sti
luri și tehnici — unele dintre ele
purtînd titluri sugestive pentru te
matica abordată, ca „Familie de
muncitori", „Istorie", „Poartă ro
mânească", „Fîntînă", „Materni
tate", „Joc", „Păzitor" — vor rămîne peste ani ca o mărturie a
puterii de creație a oamenilor
muncii de pe aceste meleaguri, ca
o dovadă a înțelegerii și sprijinu
lui de care se bucură toți aceia
care, cu o înflăcărată dragoste
pentru frumos, își dedică timpul
lor liber îmbogățirii patrimoniului
nostru artistic.
• Douăzeci șl doi de locuitori al
comunei Pincești, județul Bacău,

au avut, încă din primăvara anu
lui trecut, o înțelegere cu condu
cerea cooperativei agricole din lo
calitate, prin care s-au angajat să
producă aproape 438 000 fire răsad
de ardei, iar cooperativa să le plă
tească 20 lei pentru 100 de fire.
Sătenii și-au respectat obligațiile
asumate, predînd răsadurile la
termen șt de calitate corespunză
toare.
Conducerea
cooperativei
însă nu le-a achitat drepturile
nici pînă în ziua de azi. In scri
soarea adresată redacției, locuitorii
respectivi afirmă că s-au adresat
diferitelor foruri locale și județene,
dar n-au primit nici un răspuns.
„Vă rugăm să se cerceteze cazul
nostru și să ni se comunice motivele
pentru care nu ni s-a onorat plata,
deoarece răsadurile au fost livrate
pe bază de aviz de primire, elibe
rat de șeful fermei legumicole",
— se spune In încheierea scrisorii.
Ceea ce, credem, că va face con-

cultivarea în rîndul stu
denților a capacității de a
dialoga, de a se confrunta
cu realizări de vîrf, de
a-și complini eforturile in
cercetări pluridisciplina
re. Din această perspecti
vă, însăși introducerea în
cercetare se cere efectuată
gradat, mai intii in seminarii și lucrări de labora
tor („un seminar bine
condus — s-a arătat pe
bună dreptate — poate fi
transformat intr-un exce
lent atelier de creație"),
apoi în cercuri de inițiere
și în cercuri științifice ale
disciplinelor fundamenta
le, a căror tematică poate
să fie convergentă in ra- .
port de obiectivele disci
plinelor de specialitate,
îndrumarea oferită de ca
drul didactic se realizea
ză optim prin atragerea
studenților în elaborarea
de lucrări comune, înscri
se in contractele de cer
cetare ale catedrei, iar întrucit o asemenea parti
cipare reclamă inclusiv utilizarea curentă a tehni
cii moderne de calcul și
folosirea a cel puțin două
limbi de circulație, fami
liarizarea tinerilor cu un
asemenea
instrumentar
indispensabil pentru cer
cetare se cere făcută cu
mai mult temei încă in
anii de liceu.
Și iată cum, prin conse
cințele lor ultime, aseme
nea concluzii depășesc obișnuitul stadiu de bilanț,
limitat la o succesiune de
experiențe, și se alcătu
iesc ca o proiecție pros
pectivă, aptă să lumineze
căi noi de modernizare,
să contribuie nemijlocit
la perfecționarea întregu
lui nostru sistem de învățămînt, să-i pună mai
bine in valoare posibilită
țile sale de conlucrare cu
producția și cercetarea
științifică. Aceasta a fost,
de altminteri, și perspec
tiva sub care la Petroșani
s-a valorificat recenta ediție a Conferinței națio
nale a cercurilor științi
Prof,
fice studențești.
univ. dr. ing. Dumitru
Fodor, rectorul Institutu
lui de mine, ne-a împăr
tășit o seamă de proiec
te noi de modernizare a
procesului de învățămînt,
de perfecționare a conlu
crării acestuia cu cerceta
rea și producția, care toa
te își au izvorul ori spa
țiul de confirmare a utili
tății lor în chiar conclu
ziile conferinței. Iar ad
junctul ministrului mine
lor, Emil Huidu, prezent
de asemenea la această
reuniune, ne-a vorbit pe
larg despre meritele, dar
și despre sarcinile sporite
ce-i revin Institutului de
mine din Petroșani în
creșterea eficienței eco
nomice a mineritului din
întreaga țară. Și cel dinții
argument al reușitei ni
s-a părut a fi însăși natu
ralețea cu care se compli
neau argumentele celor
doi interlocutori.

Mihai IORDANESCU

ducerea U.J.C.A.P., Iuînd și mă
surile necesare. In consecință,
așteptăm răspunsul cuvenit.
• Corespondentul nostru volun
tar Ion V. Marin din București a
poposit de curînd pentru cîteva ore
în Constanța, în drum spre EforieNord, unde a mers la tratament.
„Am vrut să folosesc acest timp
pentru a admira ceva din frumu
sețile pe care acest mare port la
Marea Neagră le adaugă cu fiecare
an — afirmă el —, mai ales că
troleibuzele așteaptă în apropierea
gării. Te grăbești să cumperi bilete
de la un centru al I.J.T.L.-ului.
Solicit două bilete pentru un tra
seu dus și întors. Mi se oferă însă
4 bilete. De ce? «Așa e imprima
tul, răspunde imperturbabil casie
ra... Au mai reclamat și alții, dar
noi nu ne-am speriat. întreprin
derea noastră vrea să-și facă
planul. Dacă vrei — le folosești,
dacă nu — le arunci! Asta este»".
Cu alte cuvinte, vrei, nu vrei...
dai niște bani în plus, în folosul
I.J.T.L. Constanța. Oare conduce
rea consiliului popular municipal
este de acord cu un asemenea sis
tem ? Solicităm în acest sens pă
rerea intr-un răspuns pe care să-1
trimită redacției.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
O Din verificarea efectuată re
zultă că solicitarea autorului scri
sorii (corespondentul nostru volun
tar Nicolae Boghean — n.n.) și a
altor locuitori din cartierul Ma
zepa este întemeiată — se afirmă
în răspunsul trimis redacției de
Comitetul municipal Galați al
P.C.R. Unitatea I.C.S.L.F. nr. 2 a
funcționat pînă in luna septembrie
într-un spațiu impropriu. în scopul
găsirii unor soluții, un colectiv,
condus de primul vicepreședinte
al comitetului executiv al consiliu
lui popular municipal, s-a depla
sat în cartier și a stabilit să se
înființeze o unitate I.C.S.L.F. în
spațiul de la parterul blocului R 5,
unde există condiții de amenajare
a unei unități corespunzătoare din
toate punctele de vedere.

• De Ia Consiliul popular al
sectorului agricol Ilfov am primit,
sub semnătura primului vicepre
ședinte Alexandru Tudorache, un
răspuns la o scrisoare trimisă re-

dacțiel de Elena Drăgan și încă 14
locuitori ai comunei Glina, răs
puns pe care-1 calificăm din capul
locului incomplet și în bună mă
sură formal. II reproducem în în
tregime :
„In scrisoarea nr. 18 000/1988
adresată redacției ziarului „Scînteia" de către tovarășa Drăgan
Elena se sesizează unele greutăți
privind încărcarea buteliilor de
aragaz. In urma verificărilor efec
tuate, începînd cu data de 20 sep
tembrie 1988 s-a suplimentat cota
de butelii aferentă comunei Glina
cu 320 încărcături butelii aragaz
lunar. Celelalte aspecte sesizate de
petiționară au făcut obiectul unei
ședințe de lucru cu toți salariații
consiliului popular al comunei
Glina".
în răspuns sînt ignorate unele
probleme sesizate de autorii scri
sorii, care nu pot fi soluționate în
cadrul „unei ședințe de lucru",
cum se afirmă în răspuns. Astfel,
semnatarii semnalau că, deși în co-

mună există un castel de apă, rețea
de aducțiune și cișmele, de doi ani
de zile oamenii duc lipsă de apă po
tabilă. Totodată, în scrisoare se
arăta că strada Cîmpului, odinioa
ră „frumos pavată", astăzi a ajuns
numai „șleauri și gropi". De ase
menea, se mai făcea afirmația că
cei îndrituit să răspundă de îm
părțirea bonurilor de preschimbare
a buteliilor de aragaz dă unor
persoane chiar și trei butelii, „bine
înțeles, nu dezinteresat", tn sfîrșit,
dar nu în ultimul rînd, scrisoarea
conține unele referiri privind acti
vitatea și comportarea „primăriței
navetiste — pe care nu o frămîntă
necazurile și nevoile noastre".
Iată o serie de probleme care,
Indiscutabil, nu puteau fi rezolva
te „într-o ședință de lucru", pro
bleme la care așteptăm un nou
răspuns, întocmit de astă dată în
urma unei analize temeinice, la
obiect, cu răspundere.
Rubrică realizată de N. ROȘCA
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REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea so
cialistă pe cele 10 luni care au trecut din acest an de către colective
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții,
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum
și din centrale industriale.
Pe baza rezultatelor inregistrate și a punctajului general stabilit în
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a
întrecerii socialiste, la 31 octombrie pe primele locuri s-au situat :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI
ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele
electrice Suceava.
Locul II : întreprinderea de rețe
le electrice Iași.
Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui.
ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : Întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Harghita.
Locul II : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Argeș.
Locul III : întreprinderea de
prospecțiuni geologice și geofizice
București.
ÎN DOMENIUL
PRELUCRĂRILOR
METALURGICE
Locul I : întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului Slatina.
ÎN INDUSTRIA
DE UTILAJ ENERGETIC,
PETROLIER,
UTILAJ TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București.
Locul II : întreprinderea meca
nică Cîmpina, județul Prahova.
Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București.
ÎN INDUSTRIA
ARTICOLELOR CASNICE
Locui I : întreprinderea „23
August" Satu Mare.
Locul II : întreprinderea „Arădeanca" Arad.
Locul III : întreprinderea de vase
emailate Focșani.
ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE,
COLORANȚI, LACURI
Locui I : întreprinderea chimică
„Victoria" Tirgoviște.
Locul II : întreprinderea de me
dicamente și coloranți „Sintofarm"
București.
Locul III : Fabrica chimică
„Apollo" Galați.
IN INDUSTRIA DE FIRE
ȘI FIBRE SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire
și fibre poliamidice Roman, Județul
Neamț.
Locul II : întreprinderea filatura
de fire „Melana" Botoșani.

ÎN INDUSTRIA STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea de sticlă
rie și porțelan Dorohoi, Județul
Botoșani.
Locul II : întreprinderea de
geamuri Buzău.
Locul III : întreprinderea de

Panoul fruntașilor
pe zece luni ale anului
faianță și porțelan „Faimar" Baia
Mare.
ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I ! întreprinderea de piele,
încălțăminte și marochinărie „13
Decembrie" Sibiu.
Locul II : întreprinderea de în
călțăminte Cîmpulung-Moldovenesc,
județul Suceava.
Locul III : întreprinderea de
piele și Încălțăminte „Dîmbovița"
București.
ÎN INDUSTRIA VINULUI,
BĂUTURI DIFERITE,
PRODUSE SPIRTOASE
ȘI INDUSTRIALIZAREA
TUTUNULUI
Locui I : întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Constan
ța.
Locul II : întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Drăgășani, județul Vîlcea.
Locul III : întreprinderea de
țigarete București.
ÎNTREPRINDERI
AGRICOLE DE STAT
CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locul I : întreprinderea agricolă
de stat Liebling, județul Timiș.
Locul II : întreprinderea agrtcolă
de stat Peciu Nou, județul Timiș.
Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Teremia Mare, județul
Timiș.
ÎN AGRICULTURA DE STAT —
ÎNTREPRINDERI CU PROFIL
MIXT
Locul I : întreprinderea de sere
„30 Decembrie", sectorul agricol
Ilfov.
Locul II : întreprinderea agricolă
de stat Mogoșoaia, sectorul agricol
Ilfov.
Locul III : întreprinderea agricolă
de stat Rîmnicu Vilcea.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Bistrița-Năsăud.
Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Sibiu.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Tulcea.
ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bra
șov.
Locul II : Trustul antrepriză
generală de
construcții-montaj
Mureș.
Locul III : Trustul antrepriză
generală
de
construcții-montaj
.Cluj.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE,
FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de navi
gație fluvială NAVROM — Galați.
Locul II : Compania TAROM —
București.
Locul III : întreprinderea de
transport naval și auto „Delta
Dunării" Tulcea — Ministerul
Agriculturii.
CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA
Locui I : Combinatul minier
Ploiești.
Locul II : Centrala sării și ne
metaliferelor București.
INDUSTRIA
MATERIALELOR REFRACTARE
Locul I : Centrala industrială de
produse refractare Brașov.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala industrială de
echipamente de automatizări Bucu
rești.
Locul II : Centrala industrială de
mecanică și de articole casnice
București.
Locul III : Centrala industrială
de electronică și tehnică de calcul
București.
INDUSTRIA CHIMICA
ȘI PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică și petrochimică Bucu
rești.
INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare
a lemnului București.
INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei tri
cotajelor București.
Locul II : Centrala industriei
confecțiilor București.
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Locul I : Centrala industrializării
tutunului București.
TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de
material rulant București.
Locul II : Centrala industrială de
reparații! auto București.

Prin decret prezidențial, tovarășul
Irimie Catargiu se numește în func
ția de ministru al minelor.

Din țările socialiste

BÎRLAD : Livrări
suplimentare la export

Noile ritmuri ale dezvoltării

Acționînd susținut pentru înnoi
rea nomenclatorului de produse,
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al acestora, colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprinde
rea de elemente pneumatice și aparate de măsură din Bîrlad obți
ne rezultate tot mai bune in ono
rarea exemplară a sarcinilor con
tractuale către partenerii externi.
Printr-o activitate bine organizată
de modernizare a fluxurilor tehno
logice și crearea unor produse noi
cu performanțe tehnice la nivelul
cerut pe piața internațională, ur
mărirea zilnică a formării loturi
lor și expedierea lor in avans că
tre firmele din aproape 20 de țări
ale lumii, colectivul bîrlădean a
reușit nu numai să recupereze
restanțele, ci să și livreze supli
mentar la export produse de cea
mai bună calitate in valoare de
peste șase milioane lei. (Petru Necula).

CONSTANȚA : Piese
de schimb și subansamble
Acționînd cu hărnicie și înalt
spirit gospodăresc pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor de plan
pe acest an, colectivul de oameni
ai muncii de la Stația de utilaj
greu pentru transport și construc
ții Constanța acordă o atenție deo
sebită activității de recondiționare
a pieselor de schimb și subansamblelor. Rezultatele obținute în acest
domeniu sînt edificatoare : de la
începutul anului s-au recondiționat
aproape 19 700 piese de schimb și
subansamble, in valoare de peste
54 milioane lei. (Lucian Crlstea).

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Agricultura — programe
priori
tare
19,45 File de glorioasă istorie (color).
Ecoul internațional al luptei ro
mânilor
pentru păstrarea ființei
naționale, pentru independență și
unitate statală
20,05 Laureațl ai Festivalului național
„Cintarea României" (color)
20,35 Tribuna
experienței
înaintate.
•
Muncim învățlnd, Învățăm
muncind
20,55 Film
artistic In serial
(color).
„Ecaterina Teodorolu". O produc
ție a Casei de filme 1. Scenariul :
Mihal
Oprlș,
Vasile
Chirlță.
Ultima parte
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Spirit angajant, răspundere maximă
în aplicarea autogestiunii economico-financiare
(Urmare din pag. I)
vizează sporirea spiritului angajant,
a răspunderii in exercitarea auto
gestiunii ? O primă categorie de mă
suri se referă la perfecționarea și
dezvoltarea diferitelor secțiuni ale
contabilității pentru evidența patri
moniului fiecărei unități socialiste,
pentru controlul gestiunilor de mij
loace materiale și bănești. în acest
sens, este necesar să se conceapă
asemenea sisteme informaționale
contabile în vederea furnizării —
pe toate treptele organizatorice — a
informațiilor necesare calculării în
expresie bănească a avuției națio
nale, precum și elaborării și urmă
ririi planului național unic de dez
voltare economico-socială, a planu
lui financiar centralizat, a bugetului
de stat, a bugetelor de venituri și
cheltuieli, a celorlalte planuri finan
ciare. Apelînd la serviciile calculato
rului electronic, activitatea financiarcontabilă, prin metodele sale specifi
ce, trebuie să fie mai adine implicată
în gospodărirea patrimoniului și în apărarea proprietății socialiste, dar și
în urmărirea permanentă a modului
in care se realizează echilibrul fi
nanciar prin reducerea cheltuielilor
și sporirea veniturilor. Ceea ce în
seamnă operativitate și eficiență in
semnalarea oricăror abateri de la
disciplina financiară și de plan, pre
cum și în relevarea căilor de sporire
a rentabilității, a beneficiului, a efi
cienței întregii activități. De aseme
nea, dispunînd de un bogat fond de
informații și instrumente de lucru,
contabilitatea, prin organele și per
sonalul specializat, in cadrul funcției
financiar-contabile, trebuie și poate
să Întărească exercitarea controlului
financiar preventiv pentru respec
tarea ordinii și disciplinei și crește
rea răspunderii în utilizarea cît mai
economicoasă a mijloacelor materiala
și financiare, în strictă concordanță
cu normativele economico-financiare
aprobate.
în aceeași ordine de idei, se cuvine
menționat că, așa cum au relevat
cercetările noastre, precum și con
statările organelor de specialitate,
este necesar să se acorde mai multă
atenție organizării evidenței, contro
lului și analizei mijloacelor fixe, a
materiilor prime și materialelor,
produselor finite, mijloacelor bănești
și rezultatelor financiare care să per
mită atit cunoașterea patrimoniului
fiecărei unități, cit și adoptarea mă
surilor ce se impun pentru sporirea
eficienței, evitarea imobilizărilor de
fonduri, prevenirea și reducerea
stocurilor supranormatlve, menți
nerea capacității de plată, respec
tarea strictă a legii și disciplinei

teatre
• Teatrul
Național (14 7171, Sala
mare) : Ioneștii —- 18 ; (sala Amfi
teatru) : Arheologia dragostei — 18 ;
(sala Atelier) : Jocul ielelor — 18.
•
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul
Român) : Concert
simfonic. Ciclul „Romantism — școli
naționale*. Dirijor : Cristian Mandeal.
Solistă : Alexandra Guțu —- 18
«9 Teatrul
de
operetă (13 63 48) :
Vînzătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Noțiunea
de
fericire — 18 : (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) :
Clinele
rrrădincrului — 18
O Teatrul
Mic (14 70 81) :
Ivona,
principesa Burgundiei — 18.30
Teatrul
Foarte
Mic (14 09 05) :
Bărbatul
și...
femeile
(spectacol
amin at din 11. XI) — 19
® Teatrul
de
comedie (16 64 60) :
Sfîntul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul
„Nottara“ (59 31 03, sala
Magheru) : într-o dimineață — 18 ;

financiare. în cadrul perfecționării
metodelor de evidență a costurilor
de producție trebuie urmărit ca
sistemul ce va fi acceptat să asigure
cadrul optim pentru respectarea
normelor și normativelor de cheltu
ieli, reducerea sistematică a costu
rilor și realizarea unui regim sever
de economii.
Pentru realizarea la un nivel cali
tativ superior a acestui obiectiv,
centralele, ministerele economice, in
coordonarea Ministerului Finanțelor,
pot trece la generalizarea unor sis
teme contabile informatice care
și-au dovedit în practică eficiența,
evitîndu-se în acest fel multitudinea
de programe elaborate pentru reali
zarea aceluiași gen de operații eco
nomico-financiare, dar cu perfor
manțe diferite. Acest lucru este pe
deplin posibil și necesar în condițiile
existenței tuturor elementelor cerute
de realizarea și aplicarea contabili
tății normate : sistem de conturi,
documente, indicatori, termen de ra
portare, nomenclatoare unitare etc.
O altă direcție de acțiune are
drept scop orientarea și organizarea
de așa manieră a sistemului infor
mațional contabil încit să permită
urmărirea distinctă și cu mai multă
operativitate și exactitate a cheltuie
lilor cu munca materializată și a
celor cu munca vie, in vederea cal
culării unor indicatori specifici celor
două categorii de cheltuieli. în acest
sens, este necesară, așa cum prevăd
actele normative în vigoare, utili
zarea, in întregul sistem de planifi
care și evidență, control și analiză
a costurilor producției, a structurii
cheltuielilor pe elemente primare.
Delimitarea cit mai exactă a infor
mației referitoare la cheltuielile de
muncă vie de cele legate de cheltu
ielile materiale presupune ca, în
procesul de prelucrare a informației,
cheltuielile de producție să fie în
așa fel structurate și ordonate încit
— atit operativ, cît și periodic, la
sfîrșitul lunii — producția netă,
cheltuielile materiale aferente producției-marfă fabricate, producției
fizice
obținute,
producției-marfă
vîndute și încasate ș.a. să poată fi
calculate mult mai rapid decît în
prezent. Prin aplicarea acestei struc
turi a cheltuielilor pe elemente pri
mare, informația respectivă este
grupată și ordonată în concordanță
cu structura valorii producției, ceea
ce facilitează calculul eficienței atit
la nivel micro, cît și macroeconomic.
De asemenea, se asigură atit cu
noașterea șl reflectarea costului pro
ducției pe o anumită perioadă de
timp și la un moment dat, cît și
determinarea unor indicatori de
previziune a evoluției costurilor,

(sala Studio) ; O noapte furtunoasă
— 18,30
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase*
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70,
la sala Majestic a Teatrului Giulești) ;
Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55) :
Nota zero la purtare — 9 ; Cenușă
reasa — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Guliver în țara păpușilor
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) :
Puiul — 13 ; 15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18,30
•
Studioul
de -teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Prof. dr. Omu — 18

cinema
• Miracolul : SCALA (11 03 72) — 9 ;
11 ; 13; 15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9 ; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

prețurilor și elementelor de plusprodus într-o perspectivă de mai
mulți ani, ceea ce este deosebit de
important in contextul preocupărilor
pentru perfecționarea sistemului de
prețuri.
De bună seamă, se pune problema
conceperii și dezvoltării metodologiei
de agregare a informației furnizate
de contabilitate pentru a se putea
calcula cu ușurință indicatorii economico-financiari la diferite niveluri
de cunoaștere și decizie — aceasta
putînd fi considerată ca o a treia
mare direcție de acțiune. Concret,
se au în vedere necesitatea și po
sibilitatea de a se calcula indica
torii economico-financiari specifici,
atit pe verticală — întreprinderecentrală-minister — cît și în plan te
ritorial. Deci se impune ca la nivel
teritorial — județe și municipii —
să funcționeze un sistem informa
țional financiar-contabil, ca și în
alte domenii, care să aibă ca sursă
de informații datele rezultate din
evidențele unităților economice de
pe raza județelor și municipii
lor respective. Conceperea unui
asemenea sistem informațional pre
supune, desigur, revederea atit
a sistemului de indicatori pe care
să-l cuprindă, cît și a metodo
logiei de planificare și evidență,
pentru a asigura unitatea întregului
sistem informațional. Prin crearea
și extinderea sistemului financiarcontabil și în plan teritorial, se asi
gură condiții mai bune pentru a se
cunoaște și decide, potrivit cerințe
lor autoconducerii și autogestiunii
economico-financiare, la nivelul fie
cărui județ în parte.
în același context se pune și pro
blema perfecționării sistemului in
formațional contabil și de analiză la
nivelul economiei naționale, prin
sistemul conturilor naționale. Pen
tru conceperea sistemului conturilor
naționale, a structurii și conținutului
acestora, a modului de alimentare
cu date, sînt necesare studierea com
pletă a posibilităților și implicațiilor
și, desigur, o nouă orientare sau
adaptare a unor secțiuni ale siste
mului informațional economico-social — inclusiv cel contabil. Această
acțiune este absolut necesară deoa
rece sistemul actual de analiză a
activității economico-financiare la
nivelul întregii economii naționale,
pe baza bilanțului contabil, are
unele limite și neajunsuri generate
de faptul că centralizările și prelu
crările datelor nu se realizează după
o metodologie unitară. De aseme
nea, în situația adoptării sistemului
conturilor naționale, funcția de in
formare și analiză a bilanțului con
tabil la nivelul economiei va putea

• Muzica e viața mea: LIRA (31 71 71)
— 9 ; 11 ; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Hanul dintre dealuri : FLOREASCA (33 29 71) — 9 ; 11,30 ; 14 : 16,30 ;
19, ARTA (21 31 86) — 9 ; 11,30, 14 ;
16,30 ; 19
• Fiul stelelor — 9 : 11 ; 13, Mistere
le Bucureștilor — 15; 17; 19: UNION
(13 49 04).
• Trenul de aur s PACEA (71 30 85)
— 9 ; 12,30 ; 14 ; 16,30 ; 19
• Nelu : POPULAR (35 15 17) — 15 ;
17 ; 19
• Horea : FESTIVAL (15 63 84) — 9 ;
12 ; 15 : 18
• Drumul oaselor :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9 : 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19
• Dacii : TIMPURI NOI (15 61 10) -9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30 : 19
• O zi la București : COTRO3ENI
(49 48 48) — 15 ; 17 ; 19
• Ștefart cel Mare ; MUNCA (21 50 97)
— 15 ; 17 ; ,19
•
Gară
pentru
doi :
PATRIA
(11 86 25) — 9 ; 12 : 15,30 ; 18,30
• Sora treisprezece : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15 ; 19,30
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX :
VICTORIA (16 28 79) — 9 ; 11 ; 13 ; 15;
17 ; 19

fi dezvoltată și utilizată pe tot
parcursul anului, la datele stabilite,
în strînsă legătură cu noile exi
gențe cuprinse in Tezele pentru ple
nara C.C. al P.C.R. se cuvine subli
niat spiritul de implicare, de asu
mare a responsabilității pe care tre
buie să-1 manifeste cadrele de con
ducere, specialiștii, toți cei care lu
crează în activitatea financiar-contabilă de la nivel micro și macro
economic pentru traducerea în viață
și realizarea exemplară a hotărîrilor
de partid și de stat și a actelor nor
mative, pentru aplicarea neabătută
a principiilor mecanismului economico-financiar. „Toate
condu
cerile din unitățile economico-sociale
— locale și centrale, toate sectoarele
noastre economico-sociale — arăta
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
trebuie să înțeleagă că a vorbi de
autoconducere, de autogestiune, de
perfecționarea și modernizarea acti
vității presupune a lucra intr-un
mod nou, a pune capăt cu desăvirșire atitudinii de indolență, de tole
ranță, lipsei de exigență. Trebuie să
se pornească de la necesitatea ca
fiecare in domeniul său de activi
tate — atit în organele colective, dar
și in activitatea proprie — să aibă
in vedere că răspunde in fața po
porului, în fața organelor democra
ției muncitorești-revoluționare, in
fața partidului, de felul cum iși în
deplinește sarcinile ce-i revin".
Așadar, aplicînd aceste cerințe In
domeniul exercitării autogestiunii,
trebuie înțeles clar că este necesar
să crească răspunderea lucrătorilor
din domeniul financiar-contabil pen
tru întocmirea bugetelor de venituri
și cheltuieli, urmărindu-se impli
carea contabililor, alături de perso
nalul din compartimentele tehnice,
de proiectare-cercetare, planificare,
organizarea producției si a muncii
și din celelalte compartimente func
ționale ale întreprinderii, în adop
tarea celor mai potrivite măsuri
care să determine realizarea inte
grală și ritmică a sarcinilor fizice
de plan, angajarea cheltuielilor In
strînsă concordanță cu realizarea ve
niturilor planificate și în limita nor
melor și normativelor acrobate,
creșterea rentabilității șl a eficienței
economice în toate sectoarele de
activitate. Se cere din partea econo
miștilor o cunoaștere mai bună a
tehnologiilor de fabricație pentru a
solicita cadrelor tehnice fundamen
tarea eficienței tuturor acțiunilor ce
se întreprind în domeniul tehnic și al
organizării producției, pentru a in
troduce pretutindeni, Ia toate locu
rile de muncă, un regim sever de
economii, pentru a preveni apariția
oricăror rezultate nefavorabile pe
planul eficienței economice.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre 24 noiembrie,
ora 20 — 27 noiembrie, ora 20. In țară :
Vremea va fl rece. Cerul variabil, mai
mult noros In prima zl th regiunile
sud-estlce, apoi in a doua parte a in
tervalului cerul se va acoperi în nor
dul țârii. Se vor , semnala precipitații
sub formă de ninsoare în prima zl In
regiunile sud-estlce, apoi cu caracter
local tn cele nordice. In restul terito
riului ninsorile vor fl Izolate. Vtntul
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse in
general între minus 15 șl minus 5 grade.
Iar cele maxime între minus 5 și plus
5 grade. Dimineața se va produce ceață
asociată pe alocuri șl cu
chiciură.
La București : Vremea va fi rece cu
cerul variabil, favorabil ninsorii slabe
la începutul intervalului.
Vîntul va
sufla slab plnă la moderat. Tempera
turile minime vor fl
cuprinse intre
minus 7 șl minus 4 grade, iar cele
maxime Intre minus 2 șl plus 2 grade.
Dimineața, condiții de ceață.

Timpul, cel prezent sau cel isto
ric, timpul in general dă fiecărei
generații, ca și unei întregi socie
tăți, o dimensiune esențială pen
tru a-și măsura, într-o decantare
peremptorie, puterea de creație, ca
pacitatea de a gindi și de a făuri.
De a gindi liber, plenar si cu fo
los, de a făuri trainic și cu folos.
La Beijing ai bizara senzație că
percepi ritmurile matertale ale
timpului. Aerul mereu agitat al
străzii aduce, chiar și pentru călă
torul grăbit, imagini desprinse
parcă dintr-un „cine-veritd". Eroul
principal, omul străzii, iși rostește
rolul hărăzit de timp cu dezinvol
tura celui care iși cunoaște mult
prea bine rostul intr-un uriaș an
grenaj cu alambicate reguli de
funcționare, ll vezi în zorii zilei
alergînd pe trotuare, prin parcuri.
Pietonul matinal și mașina, pie
tonul grăbit și biciclistul se
înșiră într-un nesfîrșit alai, dind
străzii imaginea unor uriașe tro
tuare rulante. Si dacă îl întrebi cum
va ce îl determină să facă mișcare,
riști să îți apară în față chipul ce
lui mai nedumerit om din lume.
Cum, adică, de ce aleargă ? Nu, cu
siguranță nu îți va răspunde. Mirat,
îți va arunca un zimbet îngăduitor,
continuindu-și cursa solitară cu
aceeași convingere. De ce aleargă?
Și de ce face gimnastică fără ca
cineva să i-o ceară ? Clasica gim
nastică chinezească, în ritmuri cind
armonioase și pline de grație, cind
sacadate, stîmește aceeași pasiune
la ivirea zorilor nu numai la Bei
jing, ci și la Shanghai și la Xian, la
Xiamen ori la Wuxi, in întreaga
Chină. De ce nu se grăbește spre
locul de muncă, spre școală sau
spre treburile gospodărești la acea
oră a dimineții ? De ce, în lumina
topită a amurgului, aleargă din
nou și repetă impasibil aceleași
mișcări ?
Da, omul de pe stradă se
grăbește mereu, într-o armonie to
lerantă, spre micul său țel cotidian.
Dar nu numai el se grăbește, ci
întreaga Chină !
Da, China se grăbește. Încotro ?
Și care sint marile ei ținte ? Rupind cadrul unui tipar al închis
tării, China și-a făcut, de cițiva ani,
publice deopotrivă scopul și mij
loacele, motivațiile și garanțiile și,
tot mai mult, argumentele și cer
titudinile. Și în acest impresionant
drum, personajul numărul unu că
mine el, omul de rînd, stăpinul pămintului sau ambițiosul în salopetă,
făuritorul ideii sau dirijorul teh
nocrat; el, chinezul, care, indife
rent de aerul pe care îl respiră,
simte că aparține țării sale. Simte
și o probează fără ostentația lozin
cardă, cu o demnitate seducătoare.
Indiferent de impuls și indiferent
de izvorul captat cu minuțioasă atenție pentru strategia propășirii,
la temelia noii zidiri a Chinei stă
încordat, din zori și pină-n seară,
din seară și pină-n zori, el. Omul
Muncii, cu adevărat liber, cu ade
vărat stăpin în țara sa.
La Beijing, figura de stil „ora
șul se înalță văzind cu ochii" riscă
să devină superfluă. Pe oricare
poartă a capitalei ai intra, atenția
îți este răpită de spectacolul con
structorilor, înșirați, ca intr-o com
poziție tematică, pe înălțimi de
zece, douăzeci, treizeci, patruzeci
sau cincizeci de etaje. Clădirile noi
răsar cind armonios integrate in
ansambluri de talia unor mari car
tiere, cind de-a dreptul trufașe, in
tr-un peisaj încă dominat de lo
cuințe vechi și mohorîte, aplecate
trist, ele neputînd depăși odinioară
înălțimea palatelor imperiale. In
goana mașinii, un „Mercedes" cu
volanul pe... dreapta (cu toate că
în China circulația rutieră nu este
de „modă" britanică), șoferul risi
pește informații pline de detalii uti
le, cu conștiinciozitatea unui ghid
profesionist. Aici, in stingă bulevar

dului „Construcția țării" — suges
tiv nume !... — se înalță cele trei
blocuri cu treizeci și cinci de
etaje pentru Centrul comercial
internațional ; acolo vedeți profilul
zvelt al hotelului „Beijing-Toronto“ ; hotelul ce poartă numele bu
levardului pe care trecem nu-l ve
deți încă, deși se află in preajmă,
pentru că are numai două etaje la
suprafață, dar cu siguranță el este
cel mai frumos dintre zecile de
hoteluri construite aici in ultimii
ani. In citeva minute am ințeles
și motivul : hotelul „Construcția
țării" păstrează elementele, stiliza
te cu gust, ale arhitecturii chineze
tradiționale. Și după acest model,
apreciat ca o reușită, se construiesc
azi o serie de clădiri, care poartă
mîndre pe frontispiciul lor aura
tradiției.
Omul de la volan iși continuă
discursul in goană mașinii, trădind
vibrația unui suflet mîndru de noul
chip al capitalei : cele trei blocuri
de cite douăzeci și cinci de etaje
sint destinate funcționarilor și oa
menilor de afaceri străini, iar in
continuare, celelalte douăzeci și
două de blocuri cu cite douăzeci de

ÎNSEMNĂRI
DIN R. P. CHINEZĂ
etaje sint pentru chinezi. Eu stau
intr-un bloc asemănător, dar în
partea opusă a orașului — spune
el. După citeva minute vom ajunge
intr-un cartier (pe care l-am nu
mit intr-o traducere liberă „Satul
de la kilometrul trei") cu peste
cincizeci de mii de locuitori. Toți
stau in blocuri noi, cu apartamen
te spațioase, moderne. Băiatul meu
locuiește aici, la etajul douăzeci și
unu. S-a mutat de citeva săptămîni. Are mobilă nouă, are frigi
der, mașină de spălat, are și tele
vizor color. Cum am locuit pînă
acum ? Nici nu-mi vine să vă
spun.
In stingă, cele două clădiri cu
peste cincizeci de etaje sint desti
nate viitorului centru economic și
comercial „Beijing-Canton — Hong
Kong" — iși continuă explicațiile
însoțitorul nostru. Construim mult
și e bine. Eu unul simt din plin
acest lucru cu întreaga familie. Și
ca mine se bucură in fiecare an
alte șaizeci de mii de familii din
oraș. Construim repede și mult, dar
cred că trebuie să ne grăbim. Oa
menii care mai trăiesc în casele
mici pe care le mai vedeți risipite
printre noile blocuri așteaptă și au
dreptul să facă pasul spre adevă
rata civilizație urbană. Vă spun că
numai intr-un apartament nou
poți spune că, intr-adevăr, trăiești
la oraș. Asta e părerea mea, con
struim mult, dar trebuie să ne
grăbim...
Privind Beijingul de pe colina
înmiresmată de istorie, „Templul
cerului", ai revelația unei plăsmuiri
urbanistice sui-generis. Fruntea
viu colorată a clădirilor Palatului
de iarnă sau ale Palatului de vară,
căciulile cu borurile răsfrinte ale
templelor cu nume numai de chi
nezi înțelese sau ale maiestuoase
lor porți chinezești se ascund parcă
resemnate în umbra arogantă a
orașului, care iși privește chipul
cind năstrușnic, cind firesc intr-o
obsedantă competiție pentru supre
mația cotei finale. Hotelul „Bei
jing", timp de peste patru decenii
cea mai înaltă clădire a capitalei,
iși pierde silueta modestă in pă
durea de blocuri crescută cu fieca
re zi sub pădurea de macarale.
Da, China se grăbește ! Cu ce
s-a început ? Care sînt prioritățile
etapei ? Greu de spus, greu de
stabilit ierarhii. Nu intimplător,
gazdele răspund simplu : toate l

Toate sînt urgente, pentru că toa
te sini așteptate de mult : și con
strucțiile de locuințe, și cele de ho
teluri și birouri administrative, și
construcția și reconstrucția fabrici
lor, și schimbarea la față a sate
lor, și policlinicile și spitalele, și
rețeaua de magazine și moderni
zarea străzilor. Este impresionantă
această extraordinară distribuire a
mijloacelor materiale și financiare,
într-un program global : moderni
zarea economiei, modernizarea agriculturii, modernizarea științei,
modernizarea apărării. Și toate
pină in anul 2000.
Da, China se grăbește ! Alte ar
gumente ? Le găsești la tot pasul.
Peste tot, cind soliciți cele mai noi
date pentru cele mai intime repere
ale evoluțiilor din industrie și agri
cultură, din construcții și dezvolta
rea tehnologică, ele ți se oferă cu
promptitudine și exactitate. Intr-un
lung drum prin China, am pus
sute de întrebări și, trebuie să
spun, cu sinceră admirație pentru
interlocutori, că nici măcar o sin
gură întrebare nu a rămas fără
răspuns. Intr-o comună de lingă
Beijing, ni se spune, pur și sim
plu, că ritmul de creștere a pro
ducției agricole, de circa 30 la sută
anual, nu este mulțumitor, pentru
ca apoi să ni se înfățișeze, pină
în amănunt, detalii dintr-un pro
gram vast și imediat de „corecta
re" a acestui ritm. Apoi, la Xian,
ni se spune că, deși cele trei fa
brici de televizoare color și-au
dublat producția in ultimii trei ani,
rezultatul nu este incă mulțumitor,
intrucît cererea acestor produse pe
piața internă și la export este foar
te mare. Pentru ca apoi să se adauge : rețineți că aceste fabrici
au dobindit marca celei mai bune
calități.
Cifrele par a ieși din firescul
semnificației lor in lumea de azi,
dominată de obsesia crizei. Devine
limpede că o țară in care de cițiva
ani ritmurile de creștere a produc
ției industriale sint de 14 la sută,
este, fără îndoială, o țară in care
se muncește mult, mereu mai mult
și mai bine, se muncește cu folos.
Pentru fiecare și pentru toți. Da,
pentru fiecare, pentru că altfel nu
s-ar fi dublat salariile in ultimii
patru ani ; da, pentru fiecare, pen
tru că altfel nu s-ar fi creat citeva
zeci de milioane de noi locuri de
muncă în sectoarele neagricole ;
da, pentru fiecare, pentru că altfel
nu ar fi fost posibilă o dezvoltare
de-a dreptul explozivă a serviciilor
și a comerțului ; da, pentru fieca
re, pentru că altfel nu s-ar fi
schimbat radical chipul satelor chi
nezești și chipul țăranului chinez.
Da, China se grăbește ! In dru
mul său spre mai bine, în drumul
său spre progres, chinezul scrutea
ză nu numai lumea in care tră
iește. Așa cum a făcut-o și cu
milenii in urmă, chinezul scrutea
ză universul. La Xian, la Centrul
de control al sateliților, descoperi
pasiunea chinezilor pentru investi
garea Cosmosului. Ultimul satelit,
lansat in vara acestui an, se ro
tește in jurul Pămintului, alături
de alți cinci-șase sateliți de teleco
municații fabricați și lansați tot de
ei. Am urmărit plin de emoție, din
sala de control, drumul satelitului
peste trupul Chinei, descris pe
ecranul computerelor. Părea o li
cărire rubinie învăluită in mister
și speranță. Părea o linie a desti
nului optimist. La flecare 104 mi
nute, China este privită din Cos
mos cu propriii săi ochi.
Da, China se grăbește ! $i ce
poate fi mai tonic pentru un ro
mân decit să constate și să simtă
că in acest nou „marș lung" China
pășește cu aceeași statornică sim
patie și recunoștință spre prieteni.
Spre prietenii ei statornici.

Viorel SĂLAGEAN

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ECHIPA

VICTORIA

SĂ PERSEVEREZE

PENTRU OBȚINEREA CALIFICĂRII
Păcat de munca susținută de-a lun
gul a trei zile pentru a da terenului
Victoria cele necesare desfășurării
unui fotbal de calitate ! Deși nu
meroși susținători au lucrat zi și
noapte, totuși, la ora începerii me
ciului Victoria — Turun din optimile
de finală ale „Cupei U.E.F.A.", tere
nul era foarte lunecos, foarte dificil
pentru un control exact al mingii. Ca
și cind asta n-ar fi fost de-ajuns,
indată după golul marcat de Ursu in
minutul al treilea, o ninsoare deasă
și continuă a acoperit repede cimpul
de joc. Pe acest timp aproape impo
sibil pentru fotbal, cei peste zece mii
de spectatori din tribunele arhipline
au aplaudat voința cu care fotbaliștii
bucureștenl și-au croit din greu dru
mul spre poarta echipei Turun, ei
ratind însă din nefericire destule
ocazii pentru realizarea unui scor
mai mare.
Pe rînd, acțiunile lui Culcear, Zare
sau Damaschin au fost urmărite de
un ghinion de ultimă clipă, pe rînd
finlandezii au scăpat cu mult noroc
de majorarea scorului. In partea a
doua a meciului, terenul devenise
alb de parcă nici n-ar fi fost curățat
și a fost necesară o minge roșie, care
să se distingă de culoarea cîmpului
de joc. Am remarcat mai departe for
ma bună a portarului Nițu, a cuplu
lui central de apărători Zare — Da
niel, a fundașilor laterali Cojocaru
și Topolinschi, in timp ce principalii
jucători ai echipei Victoria, Coraș și
Solomon, încercau în van să impună

o alură tehnică acțiunilor formației
bucureștene. Riposta celor de la Tu
run din Turku era însă foarte prac
tică — jucarea cea mai simplă a
mingii, fără nici un artificiu tehnic,
trimiterea puternică a balonului din
primul contact. Cu toate acestea, ni
s-a părut că finlandezii au jucat la
București mai bine și mult mai prag
matic decît fotbaliștii de la Dinamo
Minsk, deci rămin adversari dificili
și pentru meciul-retur de la Turku,
Va fi posibil ca Victoria București
să obțină calificarea peste două săptămini, pe terenul din orașul Turku ?
Trebuie să spunem că, din punctul
de vedere al tehnicității, jucătorii
români vor avea avantaj asupra ad
versarilor și la stadionul din vechea
capitală a Finlandei. La 7 decem
brie, cu ocazia partidei-retur, ei tre
buie să joace cu aceeași ambiție
sportivă, demonstrată și pînă astăzi
în meciurile „Cupei U.E.F.A.", cu
dorința de nestăvilit a dobîndirii ca
lificării in sferturile de finală. Țelul
de a se alinia în rînd cu Steaua și
Dinamo București, în privința pro
movării în fazele superioare ale cu
pelor europene intercluburi, trebuie
să-i anime pe toți — fotbaliști, an
trenori, activiști ai asociației bucu
reștene. Să se pregătească și să abardeze partida-retur cu încredere,
in spiritul maximei responsabilități
pentru culorile noastre sportive. Le
dorim mult succes !

HANDBAL. Miercuri a început la
Baia Mare competiția internațională
de handbal masculin „Trofeul Carpați“. în partida inaugurală repre
zentativa României a întrecut cu
scorul de 24—17 (12—8) selecționata
Maramureș. Meciul dintre echipele
R.F. Germania și Turciei s-a în
cheiat cu scorul de 25—16 (10—10) in
favoarea jucătorilor vest-germani.

NATAȚIE. în clasamentele celor
mai bune zece înotătoare din lume
pe anul 1988, clasamente alcătuite de
redacția ziarului „Sport Echo" din
Berlin, figurează și sportive din
România : vicecampioana olimpică
Noemi Lung pe locul doi la 400 m
mixt cu 4’39”46/100 și pe locul trei
la 200 m mixt — 2T4”85/100, Tamara
Costache, locul 4 la 50 m liber —
25”50/100, Stela Pura, locul 4 la
200 m fluture — 2’00”73/100, Anca
Pătrășcoiu, locul 7 la 100 m spate
cu l’02”35/100 și Livia Copariu, locul
9 la 100 m liber cu 55”80/100.

ȘAH. în runda a 9-a a Olimpiadei
de șah de la Salonic au fost consem
nate următoarele rezultate : mascu
lin : U.R.S.S. — S.U.A. 2,5—0,5 (1) ;
Cehoslovacia — Franța 2,5—1,5 ; Bul
garia — R.F. Germania 2—2 ; Anglia
— Suedia 3—1 ; Iugoslavia — Româ
nia 2,5—1,5 ; feminin : U.R.S.S. —
Grecia 1,5—0,5 (1) ; Bulgaria — Olan
da 2—1 ; Danemarca — Austria 2—1;
Ungaria — Polonia 2—1 ; Spania —
Elveția 2—1 ; India — România 2—1 ;
Iugoslavia — Cuba 2,5—0,5.

Valeriu MIRONESCU

TENIS. în clasamentul general al
„Marelui premiu" se menține lider
Mats Wilander — 5 943 punqte, urmat
de Boris Becker — 4 979 puncte, Ste
fan Edberg — 4 762 puncte, Andre
Agassi — 4 328 puncte, Ivan Lendl —
4 097 puncte, Jimmy Connors — 2 668
puncte etc.

ROMANIA - ISRAEL 3-0
Ieri, la Sibiu, echipa României a
jucat un meci de verificare a poten
țialului, în compania formației Israe
lului. în vervă de joc, mai ales in
prima parte a meciului, fotbaliștii
români au cîștigat cu 3—0 (3—0). Ca
și în cele două partide oficiale pe
care echipa României le-a susținut
in aceasta toamnă, pe lista marcato
rilor îi regăsim pe Cămâtaru (min.
23) și pe Mateuț (minutele 31 și 40).

*
FOTBAL O în meci pentru opti
mile de finală ale „Cupei U.E.F.A.", la
Groningen (Olanda), formația vestgermană V.F.B. Stuttgart a învins cu
scorul de 3—1 (3—0) pe F.C. Grâningen. Golurile au fost marcate de
Allgower (min. 18). Gaudino (min. 33
și 40), respectiv Mejer (min. 82). ®
Echipa Galatasaray Istanbul a făcut
•apel la Uniunea europeană de fotbal
în urma deciziei comisiei de disci
plină a forului european, prin care
se stabilea ca meciul din turul doi
al „Cupei campionilor europeni" (cîștigat de jucătorii turci cu 5—0) să fie
rejucat, pe un teren neutru, intrucît
în timpul partidei de la Istanbul
spectatorii au aruncat cu obiecte în
teren. Un purtător de cuvînt al
U.E.F.A. a declarat că apelul va fi
examinat la 1 decembrie, cind se va
lua o hotărîre definitivă. • Disputat
la Niș, meciul dintre formația iugo
slavă Radnicki Niș și Lokomotiv So
fia, contind pentru „Cupa balcanică"
la fotbal, s-a încheiat cu victoria gaz
delor cu scorul de 2—1, după ce la
pauză conduceau oaspeții. • într-un
meci amical de fotbal, F. C. Sevilla
a întrecut cu scorul de 2—1 (1—1)
formația Spartak Moscova, prin go
lurile înscrise de Polster (min. 40) șl
Ramon (min. 70). Pentru oaspeți a
marcat Rodionov (min. 41). Partida
s-a disputat cu prilejul transferării
portarului sovietic Rinat Dasaev la
echipa spaniolă.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 23 NOIEMBRIE 1988
Extragerea I : 24 43 3 30 1 15.
Extragerea a II-a : 16 2 4 7 19 5.
Fond total de cîștigurî: 624 484 Iei,
din care 112 688 lei report la cate
goria 1.

Rezoluții ale Adunării Generale a O N.U.

Imperativul lichidării ultimelor focare
ale colonialismului
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
încheiat dezbaterile referitoare la aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, adoptind o serie
de rezoluții menite să conducă la
accelerarea procesului de lichidare a
ultimelor focare ale colonialismului.
Documentele reafirmă incompatibi
litatea cu Carta O.N.U. a colonia
lismului sub toate formele lui de
manifestare, subliniind că existența
acestuia reprezintă un pericol pen
tru pacea și securitatea internațio
nală, recunosc legitimitatea luptei
popoarelor coloniale pentru elimina
rea dominației străine și exercita
rea drepturilor lor legitime la au
todeterminare și independență națio
nală.
In centrul dezbaterilor s-au aflat
probleme legate de lichidarea celui
mai mare bastion al colonialismu
lui — Namibia. ' Participanții la
dezbateri și-au exprimat speranța că

Pentru intensificarea

progresul înregistrat la negocierile
cvadripartite consacrate soluționării
situației din Africa de Sud-Vest va
netezi calea spre aplicarea necondi
ționată a Rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate privind accesul
Namibiei la independență. în rezo
luția adoptată în acest sens se sub
liniază că principala piedică in ca
lea aplicării Declarației cu privire
la acordarea independenței țărilor și
popoarelor coloniale o reprezintă ac
tivitățile corporațiilor transnaționa
le, care, beneficiind de concursul au
torităților rasiste de la Pretoria, ex
ploatează poporul namibian și jefu
iesc bogățiile naturale ale teritoriu
lui.
Adunarea Generală a adoptat, de
asemenea, o rezoluție, inițiată de
grupul țărilor nealiniate, în care se
propune ca anii ’90 să fie procla
mați Decadă internațională pentru
eradicarea colonialismului din în
treaga lume.

eforturilor in

vederea

realizării accesului Namibiei la independență
© Consultări în vederea elaborării unui acord definitiv de
reglementare a situației din Africa de Sud-Vest • întîlniri
politico-diplomatice • O declarație a secretarului general
al O.N.U.

NEW YORK 23 (Agerpres). — La
New York au inceput consultările
consacrate elaborării unui acord de
finitiv privind reglementarea situa
ției din Africa de Sud-Vest — in
formează agenția T.A.S.S. Reprezen
tanții Angolei, Cubei, S.U.A., cărora
se așteaptă să li se alăture R.S.A.,
examinează detaliile procesului de
acordare a independenței Namibiei
și ale graficului retragerii trupelor
cubaneze din Angola.
La New York s-a anunțat, de așemenea, relevă agenția T.A.S.S., că
delegațiile angolezâ, cubaneză, sudafricană și americană au convorbiri
cu reprezentanți ai O.N.U. în ve
derea pregătirii rundei finale a ne
gocierilor cvadripartite, care, potri
vit acordului intervenit, urmează sa
se desfășoare la Brazzaville.
PRETORIA 23 (Agerpres). — Gu
vernul R.S.A. a acceptat înțelegerile
privind calendarul retragerii trupe
lor cubaneze’din Republica Populară
Angola și acordarea independenței
Namibiei, realizate în cadrul trata
tivelor cvadripartite de la Geneva,
a anunțat, in cadrul unei conferințe
de presă la Pretoria, ministrul de
externe al R.S.A., Roelof Botha.

LUANDA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P. Angola, Jose Eduardo
dos Santos, s-a întilnit, la Luanda,
cu președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. După
cum relevă agenția Angop, au fost
discutate probleme privind accesul
la independență al Namibiei.
BAMAKO 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Mali, Moussa
Traore, care este și președinte în
exercițiu al Organizației Unității
Africane, l-a primit, la Bamako, pe

ministrul angolez de externe. Afonso
Van-Dunem, cu care a conferit asupra unor probleme actuale im
portante ale continentului african.
La sosirea în capitala maliană, mi
nistrul angolez a declarat că parti
cipanții la negocierile cvadripartite
urmează să semneze „foarte curind", la Brazzaville, un protocol
care să facă posibilă . începerea
transpunerii în practică a Rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate
cu privire la acordarea independen
tei Namibiei.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat
satisfacția în legătură cu faptul că
toți participanții la negocierile cva
dripartite consacrate reglementării
situației din Africa de Sud-Vest au
confirmat acordul lor cu rezoluțiile
adoptate în cadrul ultimei runde de
convorbiri, de săptămîna trecută, de
Ia Geneva. El a cerut participanților la negocieri să-și intensifice efor
turile în vederea realizării unui acord final și să pună cu consecvență
in aplicare Rezoluția 435 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. privind
accesul Namibiei la independență.

LUANDA 23 (Agerpres). — Parti
cipantele la reuniunea Organizației
femeilor panafricane (P.A.W.O.), re
unite în localitatea angoleză Lobito,
și-au reafirmat solidaritatea cu po
porul Namibiei, exprimîndu-se spe
ranța că acest teritoriu își va obține
independența potrivit Rezoluției 435 a
Consiliului de Securitate al O.N.U.
în acest cadru s-a luat în dezba
tere condiția femeii în Africa, relevîndu-se importanța programelor
privind accesul acestora la viața
economică și socială.

■■ (din

în favoarea unor acțiuni concrete
de dezarmare in Europa
BERLIN 23 (Agerpres). — Necesi
tatea continuării procesului de de
zarmare a fost subliniată în cursul
reuniunii grupului de lucru al Parti
dului Socialist Unit din Germania
(P.S.U.G.) din R.D.G. și al Parti
dului Social Democrat (P.S.D.),
cea mai mare formațiune poli
tică din opoziție din R. F. Germa
nia, care a avut loc la Ber
lin. După cum transmite agenția
ADN, participanții s-au pronunțat
pentru convorbiri privind reducerea
și eliminarea categoriilor de arme
nucleare care nu au fost incluse in
acordul sovieto-american privind eli
minarea rachetelor cu rază medie și
mai scurtă de acțiune. De asemenea,
ei au chemat la angajarea, cit mai
curînd, a unor negocieri în problema
dezarmării convenționale în Europa.
Grupul de lucru a respins ideea
compensării sau a eludării acordului
sovieto-american prin modernizarea
altor tipuri de arme. Au fost reafir
mate propunerile privind crearea
unei zone libere de arme chimice, a
unui coridor liber de arme nucleare
și a unei zone de încredere și secu
ritate în centrul Europei.

ORIENTUL MIJLOCIU

BONN 23 (Agerpres). — în locali
tatea vest-germană Mainz s-au în
cheiat lucrările unei conferințe in
ternaționale pe tema interzicerii ar
melor chimice în Europa, desfășurată
sub egida organizației Uniunii Sin
dicatelor Vest-Germane (DGB) din
landul Renania-Palatinat. în docu
mentele adoptate,
participanții se
pronunță în favoarea încheierii cît
mai curînd posibil a unei convenții
privind interzicerea armelor chimice
pe plan mondial și în favoarea edi
ficării unei Europe lipsite de aseme
nea arme, informează agenția ADN.
LONDRA 23 (Agerpres). — Cam
pania pentru Dezarmare Nucleară
(C.N.D.) din Marea Britanie â anun
țat că va trimite delegații în Statele
Unite și Uniunea Sovietică pentru a
cere noi și grabnice măsuri de
dezarmare nucleară, informează agenția China Nouă. C.N.D. este cea
mai mare organizație de luptă pen
tru dezarmare nucleară din Marea
Britanie, numărînd 70 000 de membri.

Vie opoziție față de prelungirea prezenței bazelor
militare americane in Australia
CANBERRA 23 (Agerpres). — Aus
tralia și Statele Unite au hotărît să
prelungească pe o perioadă de încă
10 ani acordul cu privire la închi
rierea, de către S.U.A., a bazelor mi
litare de la Pine-Gap și Nurrungar,
unde se află instalații destinate ur
măririi sateliților artificiali — a
anunțat în Parlament premierul Ro
bert Hawke.
Hotărîrea guvernului australian a

stîrnit o vie opoziție în rîndul opi
niei publice, al mișcării pentru pace
australiene, care în repetate rînduri
a cerut lichidarea bazelor america
ne, sprijinirea ideii de creare a unei
zone lipsite de arma nucleară în
Oceanul Pacific. Agenția China Nouă
reamintește că acordul inițial dintre
Australia și S.U.A. cu privire la cele
două baze militare a fost semnat în
1968 și apoi prelungit în 1978.

Centru universitar pentru pace
VIENA 23 (Agerpres). — în loca
litatea austriacă Burg Schlaining a
fost înființat un centru universitar
pentru pace. Acest for internațional,
creat cu ajutorul U.N.E.S.C.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pentru
Educație, Știință și Cultură), are
drept obiectiv să contribuie la edificarea unei Europe conștiente de
răspunderea ce-i revine în menți
nerea păcii pe plan mondial, au re

levat participanții la adunarea de
constituire.
într-o cuvîntare rostită cu acest
prilej, cancelarul Austriei, Franz
Vranitzky, a relevat necesitatea evidențierii „cercului vicios al meca
nismului înarmărilor". El a apreciat
că intensificarea înarmărilor pro
voacă insecuritate și neîncredere, iar
acestea, la rîndul lor, au drept con
secință sporirea eforturilor de înar
mare.

înalt al datoriei externe a statelor
membre.
Secretarul general al U.N.C.T.A.D.,
Kehheth Dadzie, care a prezidat lu
crările conferinței, a declarat presei
că in cadrul dezbaterilor s-a subli
niat necesitatea aplicării unor mă
suri urgente destinate reducerii po
verii datoriei externe a statelor afri
cane.

în comerțul mondial — a afirmat, la
Ciqdad de Mexico, ministrul adjunct
al comerțului exterior al Mexicului,
Luis BraVo Aquiiera. El s-a pronun
țat pentru liberalizarea comerțului
internațional și a lansat un apel ță
rilor din regiune la realizarea și
consolidarea unității lor de acțiune
în efortul comun de depășire a di
ficultăților create economiilor națio
nale, în special de datoria externă
regională.

actualitatea politică')

Procesul de pace - între speranțe si realități
2»

de pace. De aici, grija repre
zentanților țărilor respective de a se
prezenta la proiectata reuniune cu
soluții concrete, chiar dacă concerta
rea lor cere timp, întrucît O intilnire fără rezultate palpabile ar face
ca procesul de pacificare să-și dimi
nueze serios credibilitatea, prejudiciindu-se astfel sprijinul internațio
nal, legat și el de rezultatele poli
tice.
Dar toate aceste aspecte nu pot
estompa
cauza
fundamentală a
stagnării intervenite. Practic, în
jurul planului de pace s-au în
fruntat două linii, două orientări
contrapuse. Pe de o parte, con
cepția anacronică, potrivit căreia
S.U.A. ar avea „dreptul" să-și im
pună prin forță propriile puncte de
vedere, adică propriile interese hegemoniste, iar, pe de altă parte,
tendința statelor centro-americane,
și în genere latino-americane, de
a-și soluționa ele însele propriile
probleme, folosind
instrumentele
politice, respectiv tratativele. De
aici antipatia nedisimulată cu care
a fost privit la Washington „planul
Arias", de aici răceala manifestată
față de el, ca și presiunile exerci
tate asupra statelor din zonă pen
tru a nu da curs proiectatului acord
de pace. Reprezentanți de seamă ai
Administrației americane au făcut
chiar deplasări speciale în acest
sens în diferite capitale ale state
lor vizate. Intr-o asemenea am
bianță generală se înscriu și anu
mite fenomene politice actuale,
cum este impunerea unei tendințe
de diminuare a rolului „Grupului
de la Contadora" și al „Grupului de
sprijin".
Mulți comentatori sînt de părere
că, în pofida acestor rezistențe, s-au
înregistrat anumiți pași semnifi
cativi pe linia prevederilor acor
dului de pace in Nicaragua, al
cărei guvern a trecut prompt
la o suită de măsuri pe linia recon
cilierii naționale, intre care inițierea
unor anevoioase tratative cu opoziția
armată — așa-numiții „contras".
Manifestînd disponibilitate de dialog,
dorința de a se ajunge la înțelegeri
reciproc acceptabile, sandiniștii au
acceptat un șir de concesii, ceea
ce a făcut
posibilă
încheierea
unui acord de încetare provizorie
a focului.
Cu totul alta a fost atitudinea ad
versarilor, care s-au arătat relativ
„maleabili" doar în momente dificile
pentru ei, revenind însă la poziții
dure după fiecare flux de ajutoare
financiare din S.U.A. în genere, ati
tudinea lor s-a încadrat în strategia
actualei administrații a S.U.A., care
de la bun început a văzut in con

BEIRUT 23 (Agerpres). — După
cum relatează agențiile de presă, in
timpul raidului aerian israeiian în
treprins marți asupra taberelor de
refugiați palestinieni de la est de
Saida, din sudul Libanului, șase per
soane au fost ucise și alte șase au
fost rănite. Totodată, patru clădiri au
fost distruse în această acțiune agre
sivă.
Pe de altă parte, în ultimele 24 de
ore, în cartierele de sud ale Beiru
tului au izbucnit ciocniri între mili
țiile libaneze rivale. Ambele părți
au utilizat artilerie, aruncătoare de
grenade și arme ușoare. După o
scurtă încetare a focului, ciocnirile
au fost reluate miercuri dimineața.
în ultimele 24 de ore, demonstrații
de masă ale populației palestiniene
împotriva ocupației israeliene s-au
desfășurat în majoritatea localităților
din Cisiordania și Gaza. Ciocniri vi
olente s-au produs intre palestinieni
și trupele israeliene sosite pentru a
reprima acțiunile de protest în Ieru
salimul de est, la Qalqiliya, Bethleem, Nablus, Hebron, Gaza, Tul
karm, în împrejurimile orașului Ra
mallah, în taberele de refugiați pa
lestinieni. Populația palestiniană a
ridicat baricade pe străzi și șosele.
Forțele israeliene au utilizat în mod
repetat arme de foc și grenade cu
gaze lacrimogene. După cum a anun
țat agenția Wafa, 99 de palestinieni
au fost răniți și 150 au fost arestați.
Populația palestiniană a organizat
miercuri, in Cisiordania și Gaza, o
grevă generală de solidaritate cu pa
lestinienii expulzați de autoritățile
de ocupație din aceste teritorii.
(Agerpres)
BRUXELLES 23 (Agerpres). — La
Bruxelles
s-a desfășurat sesiunea
Consiliului Ministerial al Pieței co
mune, consacrată pregătirii agendei
reuniunii șefilor de stat și de guvern
a „celor 12“'programată pentru zilele
de 2 și 3 decembrie, în insula Rhodos
(Grecia). De asemenea, miniștrii de
externe au dezbătut aspecte ale ac
tualității internaționale și au adoptat
o declarație în legătură cu situația
din Orientul Mijlociu. Hotărîrile re
cente ale Consiliului Național Pales
tinian —: menționează declarația
CEE — reflectă năzuința poporului
palestinian la autodeterminare și re
prezintă un pas pozitiv în direcția
unei soluționări pașnice a conflictu
lui din Orientul Mijlociu.

Datoriile externe - cauză majoră a marilor dificultăți
ale țărilor in curs de dezvoltare
Ședința Comitetului C.A.E.R.
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
BANJUL 23 (Agerpres). — în ca
pres). — Țările occidentale indus
pitala Gambiei s-a încheiat reuniu
pentru colaborare
trializate încearcă să priveze țările
nea ministerială a Comunității eco
în curs de dezvoltare de clauzele
nomice a țărilor din Africa de Vest
G.A.T.T. care le-ar permite să bene
(E.C.O.W.A.S.), consacrată examină
in domeniul electronizării
ficieze de un tratament preferențial
rii problemelor legate de nivelul

AMERICA CENTRALA

Procesul de pace din America Cen
trală, care a inceput să se afirme cu
mai bine de un an in urmă, trece
printr-o eclipsă ce pare să se pre
lungească, dar speranțele in reușita
lui se mențin. în jurul acestei idei
gravitează de un timp cele mai mul
te comentarii ale presei internațio
nale. Elaborarea planului de pace in
America Centrală s-a bucurat, după
cum se știe, de un larg ecou inter
național, ilustrat și de faptul că au
torului său, președintele costarican
Oscar Arias, i s-a decernat Premiul
Nobel pentru pace, semnificativă re
cunoaștere a importanței proiectu
lui in ansamblul problematicii ac
tuale. Dar, după ce a debutat — poa
te surprinzător de bine — procesul
de pace a dat, după cîteva luni,
semne de împotmolire, pentru ca ul
terior stagnarea lui să fie patentă
sau chiar să se înregistreze recu
luri. Simptomele stagnării sînt ilus
trate, intre altele, și de tergiversările
în ce privește pregătirea unei reuni
uni la nivelul cel mai înalt, care ar
urma să aibă loc în Salvador.
Amînată de cîteva ori in ultimele
patru luni, reuniunea președinților
centro-americani nu are nici acum
stabilită o dată sigură — se crede că
va avea loc in ianuarie anul viitor
— și cu atit mai puțin o agendă
precisă. Din declarații ale unor re
prezentanți guvernamentali rezultă
că șefii de stat se vor reuni spre a
analiza, „intr-o manieră autocritică",
ce anume s-a realizat în țările lor pe
linia instaurării păcii după încheie
rea, in august anul trecut, a acordu
lui cunoscut sub numele de „Esquipolas II". Motivele invocate pentru
succesivele amînări ale intîlnirii
„la vîrf" au fost foarte variate —
starea gravă a sănătății pre
ședintelui salvadorian, Josă Napo
leon Duarte, plîngerea nicaraguană
contra Hondurasului, adusă în fața
Curții Internaționale de Justiție de la
Haga, pentru faptul că această țară
„își pune teritoriul la dispoziția
forțelor
antisandiniste".
alegeri
le recente din S.U.A., de la care
se așteptau definiri privind direct
procesul de pace în istmul centroamerican. Definiri importante, fiind
că de ele depinde dacă va continua
sau nu sprijinul american acordat
grupărilor armate antisandiniste și,
deopotrivă, pentru că, cu toate evo
luțiile pe linia emancipării, încă nu
se poate spune că și-a pierdut total
valabilitatea zicala potrivit căreia
această regiune „răcește de fiecare
dată cînd Washingtonul strănută".
S-ar mai putea menționa și un
alt factor al aminărilor — și anu
me, existența unor reale difi
cultăți în aplicarea acordurilor

• Raid israeiian in sudul
Libanului • Violente ciocniri
în Cisiordania și Gaza • în
sprijinul drepturilor poporu
lui palestinian la autode
terminare

trarevoluționarii nicaraguani „un
factor de presiune ce trebuie spriji
nit". Comportîndu-se în fapt ca un
instrument al intereselor americane,
forțele „contras" au refuzat sistema
tic propunerile sandiniștilor in vede
rea permanentizării acordului de în
cetare a focului, pentru ca în cele
din urmă să reia ostilitățile.
Cu alte cuvinte, acțiunile sandi
niștilor pe linia aplicării acordului
„Esquipolas II" s-au desfășurat in
condițiile unor constante presiuni
din afară, resimțite în măsură crescîndă și în cadrul forurilor de nego
cieri la nivel regional. S-ar putea
spune că, în contrast cu tendințele
spre destindere și înțelegere înregis
trate in ultima vreme pe plan mon
dial, în America Centrală deschide
rea promițătoare apărută la un mo
ment dat a fost destul de curînd în
tunecată de manifestările politicii de
forță. Asemenea manifestări au fost
și sint puternic resimțite și in Pa
nama, unde politica de apărare a su
veranității naționale face de peste
un an obiectul unor furibunde repre
salii din partea S.U.A., care au re
curs la blocada economico-financiară
față de această țară și la suplimen
tarea efectivelor militare din zona
Canalului Panama.
în pofida adversităților create de
resuscitarea politicii „marii bite",
guvernul sandinist se declară și acum gata de a trece la un dialog
direct cu S.U.A. în vederea normali
zării relațiilor, începînd cu înceta
rea sprijinului pentru forțele „con
tras". Deocamdată nu s-au înregis
trat deloc avansuri in această direc
ție, dar ele nu pot fi excluse, dacă
se ține seama că in rîndul grupări
lor „contras" s-au produs in ultima
vreme o serie de delimitări și chiar
sciziuni, îndeosebi după propulsarea
în conducere a lui Enrique Bermu
dez, fost colonel în garda națională
somozistă, care și-a dobîndit o tristă
faimă prin rolul său în reprimarea
mișcării democratice.
în celelalte țări semnatare ale acordului de pace măsurile pe linia
aplicării fie că au fost cu totul in
fime, fie anulate ulterior ca urmare
a amintitelor presiuni. în Salvador
s-a înregistrat, ce-i drept, o anumită
deschidere politică, in urma căreia
lideri ai Frontului Democratic Revo
luționar (F.D.R., aripa politică a miș
cării insurecționale „Frontul Farabundo Marti de Eliberare Naționa
lă") s-au întors în țară și a fost
creată „Convergența Democratică",
organizație ce-și propune să lupte
pentru schimbări prin mijloace poli
tice. în același timp însă, ponflictul
armat din țară, veritabil război civil
prin dimensiuni și consecințe, conți-
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nuă, fără să existe vreun indiciu că
i s-ar putea pune capăt în viitorul
previzibil, in condițiile în care gu
vernul pretinde gherilei să depună
armele, ca primă condiție spre re
conciliere.
O situație oarecum asemănătoare
o prezintă și Guatemala, unde timi
dele tentative de dialog intre gu
vern și alianța forțelor de gherilă au
fost suspendate sine die după pri
mele runde, in esență tot din pri
cina insistenței ca depunerea arme
lor și integrarea partizanilor în via
ța politică să fie condiția prealabilă
a celorlalți pași pe linia normalizării.
Chiar dacă punctele majore ale acordului de pace rămin deziderate,
simpla creare in țările semnatare a
unor comisii de reconciliere naționa
lă, ca foruri în care sînt denunțate
încălcările drepturilor politice și ce
tățenești, vine să ateste rolul pozitiv
al înțelegerii , de la Esquipolas.
în procesul declanșat prin acordul
de pace în America Centrală prezin
tă insă importanță nu numai inven
tarul măsurilor concrete adoptate în
tre timp, ci și unele deplasări sesi
zabile in politica externă a statelor
respective, marcată în mai mare mă
sură de rezistență în fața presiuni
lor din afară, cum a arătat-o eloc
vent refuzul de a sprijini anumite
inițiative nord-americane de izolare
a Nicaraguei, pe această linie înscriindu-se insâși convocarea re
uniunii centro-americane la nivel
înalt.
în afara organismelor utilizate
pină acum ca for de inițiative și
consultări pentru a propulsa proce
sul de pace, in ultima vreme s-a re
curs și la cadrul oferit de Națiunile
Unite, utilizat deja cu succes pentru
soluționarea unor stări conflictuale
în alte zone ale lumii. Astfel, la ac
tuala sesiune a O.N.U., Hondurasul
a formulat propunerea ca Spania,
Canada și R. F. Germania să pună
la dispoziția Națiunilor Unite trupe
pentru a fi instalate la frontierele
Hondurasului, Nicaraguei și Salva
dorului, ca „forțe de separare". Pro
punerea prevede evacuarea, sub con
trolul O.N.U., a efectivelor neregu
late care dispun de baze in cele
trei țâri.
Caracterul complex și contradicto
riu al evoluțiilor din istmul centroamerican îndreptățește mai mult ca
oricînd opinia că, în asemenea con
diții, important este să prevaleze
voința de a depăși piedicile, pentru
a se putea înainta pe terenul unor
soluții viabile și trainice, astfel ca
procesul reconcilierii să devină ire
versibil.

Vasile OROS

SOFIA 23 (Agerpres). — La Varr)a a avut loc cea de-a treia ședin
ță a Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare, în domeniul electronizării.
Comitetul a examinat sarcinile
ce-i revin din hotărîrile ședinței a
44-a a Sesiunii Consiliului și ale
Comitetului
Executiv al C.A.E.R.,
stabilind măsurile corespunzătoare
pentru realizarea acestora. S-a acor
dat o atenție deosebită problemelor
legate de coordonarea planurilor
economice ale țărilor membre ale
C.A.E.R. pe perioada 1991—1995, pro
gramului de perspectivă privind dez
voltarea specializării șl cooperării
multilaterale in producție pînă în
anul 2000 în domeniul industriei radiotehnice și electronice, precum și
elaborării și actualizării programelor
și convențiilor multilaterale de co
laborare menite să contribuie la asi
gurarea necesarului țărilor membre
de componente electronice, echipa
mente pentru telecomunicații și de
mijloace ale tehnicii de calcul.
Comitetul a adoptat, de asemenea,
planul său de lucru pe anii 1989—
1990 și a examinat alte probleme de
colaborare, pentru care au fost adop
tate hotărîri corespunzătoare.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAIR

Domnului mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU
NGBENDU WA ZA BANGA
Președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair
KINSHASA

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Zair îmi oferă plăcutul prilej
de a vă adresa calde felicitări, impreună cu cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de progres și prosperitate continuă poporului zairez
prieten.
Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că, pe baza și
în spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite împreună, relațiile de
strînsă prietenie și cooperare statornicite intre partidele și țările noastre
se vor dezvolta și aprofunda tot mai mult, spre binele și în interesul,
popoarelor român și zairez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în în
treaga lume.

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

Zairul, care marchează astăzi
sărbătoarea sa națională, este unul
dintre cele mai mari state ale con
tinentului african. Pe o suprafață
de 2 345 885 kmp trăiesc aproxima
tiv 27 milioane de locuitori, care
se ocupă mai ales cu agricultura.
Principala bogăție a țării o consti
tuie însă resursele miniere, și în
primul rînd cuprul, care furnizează
peste o cincime din producția mon
dială, reprezentind. totodată, cea
mai importantă sursă de venituri
în valută. Se exploatează, de ase
menea, uraniu, diamante, cobalt,
aur și alte minereuri deosebit de
necesare industriei moderne.
în anii care au trecut de la pro
clamarea independenței, și mai cu
seamă din 1965, cînd la conducerea
tării a venit președintele Mobutu
Șese Seko, Republica Zair a înre
gistrat progrese remarcabile pe ca
lea valorificării în interesul pro
priu a bogățiilor naționale, a lichi
dării înapoierii economice moște
nite din trecut. Exploatarea mari
lor zăcăminte minerale a trecut sub
controlul statului. Pe pămîntul
unde fumegau altădată coșurile
fostei companii belgiene „Union
Miniere" se înalță acum siluetele
impunătoare ale intreprinderii de
stat „Gecamines", ca o expresie a
concretizării imperativului națio
nal : „cuprul zairez — în folosul
zairezilor". în diferite zone ale
tării au apărut numeroase obiective
industriale, baraje, exploatări agri-

cole, căi de comunicație. Astfel, la
circa o sută de kilometri de capi
tală, a fost înălțată, în plină junglă,
hidrocentrala de la Inga, cea mai
mare din Africa. Statul zarcz
acordă, de asemenea, o atenție deoseb'tă dezvoltării agrcu tur-' ; pro
gramul do u-gență e'abo-at la
Kinshasa are ca p ineipal ob'cct' r
asigurarea, pînă in anul 193 i, d: n
producția internă, a necesarului de
alimente al ponu at’e'.
în spiritul po’itieii sale de sol'daritate activă cu popoarele afr cane, cu toate popoarele care au
pășit pe calea dezvo tării de sine
stătătoare, România socialistă ur
mărește cu interes și simpat'e rea
lizările poporului zairez în direcția
consolidării independenței, a fău
ririi unei vieți noi. între țara
noastră și Zair s-au statornicit
fructuoase relații de colaborare, în
temeiate pe deplina egalitate in
drepturi și avantajul reciproc. Mo
mente de cea mai mare însemnă
tate in evoluția ascendentă a ra
porturilor româno-znireze au repre
zentat întîlnirile dintre președinte’e
Nicolae Ceaușescu și p-esed’nte>
Mobutu Șese Seko, de la București
și Kinshasa. Aceste întîln’ri, prin
înțelegerile și acordurile convenite,
au imprimat un puternic imouls
conlucrării bilaterale pe multiple
planuri, în interesul ambelor țări
și popoare, al țelurilor păcii și în
țelegerii internaționale,
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Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Zair, miercuri a avut loc
în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, în cadrul căreia au fost
prezentate impresii de călătorie
din această țară.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, .reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros
public.
A fost prezent Musungayi Nkuembe Mampuya, ambasadorul Re
publicii Zair la București.

Din lumea capitalului
BONN 23 (Agerpres). — Cîteva mii
de cadre didactice au luat parte la
ample acțiuni de protest împotriva
ratei ridicate a șomajului in rîndul
profesorilor in orașul Koln și în alte
localități ale landului Renania de
\ Nord — West)alia. Participanta la
aefiuni au arătat că în timp ce peste
25 000 de pedagogi nu-și pot găsi un
loc de muncă din diverse conside
rente, în conformitate cu datele ofi
ciale in acest land există circa 45 000
de locuri vacante de cadre didactice
in școli de diferite grade. Paradoxul
se explică in primul rind prin redu
cerea alocațiilor de stat destinate ne
cesităților sistemului de invătămînt,
transmite T.A.S.S.

LISABONA 23 (Agerpres). — Ne
glijat decenii de-a rîndul, sectorul
social — in principal invâțămintul și
asistenta medicală — se află in Por
tugalia intr-o stare de subdezvoltare
— relevă un articol publicat in zia
rul „Financial Times".
Printre cele mai vădite efecte se
numără o rată a analfabetismului in
rîndul adulților de 23 la sută la ni
vel national și de 38 la sută în me
diul rural, mari contingente de mină
de lucru necalificată și prost plătită.
Un alt aspect grav al problemei

Agențiile de presa
e scurt
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CEREMONII LA MORMINTELE DIN FRANȚA ALE EROILOR
ROMANI. în orașele franceze Dieuze, Haguenau și Soultzmatt au avut
loc ceremonii oficiale la cimitirele eroilor români căzuți pe -teritoriul
francez în primul război mondial, prilejuite de marcarea „Zilei ar
mistițiului". Au participat oficialități regionale și municipale, precum
și numeroși localnici.
APROBARE. Adunările republi
cane și provinciale din R.S.F. Iugo
slavia au aprobat proiectele de
amendament la Constituția adopta
tă în 1974. Cele 38 de amendamente
propuse urmează să fie, în conti
nuare, aprobate de Camera Fede
rală a Adunării R.S.F. Iugoslavia,
la 25 noiembrie.

PLENARA. In capitala Angoleî,
s-au deschis, miercuri, lucrările
plenarei C.C. al M.P.L.Â. — Parti
dul Muncii. Pe
~ ordinea de zi se
află probleme legate de situația
politico-militară din țară, măsurile
ce se impun pentru realizarea re
concilierii naționale.

ÎNTÎLNIRE. în cursul unei întîl
niri cu președintele ales al S.U.A.,
George Bush, foștii președinți Ge
rald Ford și Jimmy Carter i-au
«cerut acestuia să continue în spirit
constructiv negocierile de dezar
mare în domeniile armelor nucleare
inși convenționale cu U.R.S.S.
formează agenția A.D.N. Ei s-au
pronunțat, de asemenea, în favoarea realizării păcii pe calea dialogului in Nicaragua și America
Centrală.

I.

CONVORBIRI. La Belgrad au
avut loc convorbiri între Budimir
Loncear, secretar federal pentru
afacerile externe a! R.S.F.I., și Aii
Akbar Velayati, ministrul iranian
de externe — aflat in vizită de lu
cru. După cum transmite agenția
Taniug, au fost abordate aspecte
ale relațiilor bilaterale, evoluțiile
din Orientul Mijlociu și din alte
regiuni ale lumii. Velayati a ex
primat optimism în legătură cu re
zultatele negocierilor iraniano-ira-

★

kiene care — după cum s-a anun
țat — vor ți reluate la începutul
anului viitor.
ÎN PROIECTUL PROGRAMULUI DE ACȚIUNE pentru anul
1989 — adoptat la recenta sesiune
a Biroului Consiliului Mondial al
Păcii, desfășurată la Geneva — se
relevă necesitatea unor noi acțiuni
în direcția asigurării continuității
și dinamismului procesului de
dezarmare nucleară. Printre priori
tățile mișcării pentru pace sint
relevate reducerea cu 50 la sută a
armelor nucleare strategice ale
S.U.A. și U.R.S.S., interzicerea ex
periențelor nucleare, măsurile de
,dezarmare în domeniul arsenalelor
convenționale, reducerea cheltuieli
lor militare și crearea de zone
denuclearizate.

COMEMORARE. Statele Unite
au marcat 25 de ani de la asasinarea președintelui John Kennedy
prin ceremonii comemorative la
Cimitirul Național Arlington, în
clădirea Congresului și în numeroa
se alte locuri.

fl constituie folosirea forței de mun
că a minorilor. Se apreciază că 40 000
de minori sint angajați in ramufile
textilă și a încălțămintei ori pe
șantierele de construcții, unde lu
crează 12 bre pe zi pentru o frac
țiune neînsemnată din ceea ce repre
zintă salariul minim acceptat legal.
In privința școlarizării, situația
este deosebit de îngrijorătoare, cota
de promovare nedepășind 40—50 la
sută din copiii înscriși, relevă ar
ticolul.
TEL AVIV 23 (Agerpres). — Potri
vit datelor oficiale publicate de Bi
roul de statistică al Israelului, ar
mata „oamenilor de prisos" din această țară era la sfirșitul lunii tre
cute de 60 000 de persoane, ceea ce
reprezintă 7 la sută din populația
activă a țării.
Reprezentanți ai Ministerului Mun
cii și Asigurărilor Sociale au afirmat
că situația pe planul folosirii forței
de muncă s-ar putea înrăutăți spre
sfirșitul anului. Una din cauzele acestei evoluții o constituie intenția
unui mare concern, anunțată săptă
mîna trecută, de a renunța treptat,
pînă in 1990, la serviciile a 31 000 de
muncitori.

POLUARE. Țările occidentale in
dustrializate au depozitat, in ul
timii doi ani, pe teritoriile țări
lor în curs de dezvoltare peste 3,5
milioane tone metrice de reziduuri
cu grad sporit de toxicitate — scrie
zi""Ul american „Christian Science
Monitor". Subliniind pericolul pe
care asemenea „exporturi" le re
prezintă pentru sănătatea și viața
popoarelor pe teritoriile cărora sînt
depozitate reziduurile toxice și
daunele aduse mediului înconjură
tor, ziarul subliniază că este ne
cesară
elaborarea,
în
cadrul
O.N.U., a unor măsuri menite să
curme asemenea practici.
NEGOȚ CU SIMBOLURI DE
TRISTA AMINTIRE. Autoritățile
vest-germane au reținut o persoa
nă din Miinchen care se ocuna cu
vinzarea unor embleme reorezentind zvastica și alte simboluri de
tristă amintire, clienții fiind orga
nizații neonaziste de pe teritoriul
și din afara R.F.G. El desfășura
această activitate de mai mulți ani.
în urma unei descinderi la domi
ciliul „negustorului" au fost găsite
cantități mari de astfel de însem
ne căutate de cei care, ignorînd
lecțiile aspre ale istoriei, încearcă
să reactualizeze un curent politic
repudiat de omenire.
EXPLOZIE. La 23 noiembrie, la
poligonul din zona Semipalatinsk
din Uniunea Sovietică a fost efec
tuată o explozie nucleară subtera
nă cu o putere de pînă la 20 kilotone. După cum informează agen
ția T.A.S.S., exoeriența a fost efec
tuată în scopul verificării rezulta
telor cercetărilor în domeniul fizi
cii exploziei nucleare.

„O SĂPTĂMINĂ FĂRĂ FUM DE ȚIGARĂ"
Din inițiativa Minis
terului National al Să
nătății, in Ecuador se
desfășoară „O săptă
mână fără fum de ți
gară". Această peri
oadă este consacrată
difuzării cu ajutorul
tuturor mijloacelor de
informare in masă a
consecințelor
nocive
ale
fumatului,
re-

comandării diverselor
metode de renunțare
la acest obicei dăună
tor sănătății, pe pri
mul loc situindu-se
voința fiecăruia de a
abandona fumatul.
Un sondaj in șa
se mari orașe ecuadoriene efectuat de
specialiștii
ministe
rului sănătății a re-

liefat că 70 din fiecare
sută de ecaadorieni nu
fumează.
Ce’
mei
mare număr al fumă
torilor este observ"
în rîndul populației de
peste 40 de ani. Son
dajul subliniază cu sa
tisfacție tendința de
scădere a numărului
femeilor care fumează.
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