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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, a avut Ioc
miercuri, 28 decembrie, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
în cadrul ședinței. Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat RAPORTUL CU PRIVIRE
LA CONTRACTAREA PRODUCȚIEI ȘI A
OBIECTIVELOR PREVĂZUTE ÎN PLA
NUL PE TRIMESTRUL IV 1988 ȘI PE TRI
MESTRUL I ȘI ANUL 1989 ÎN INDUSTRIE
ȘI INVESTIȚII-CONSTRUCȚII.
Pornind de la datele prezentate, de la si
tuația existentă și, îndeosebi, de la lipsu' rile manifestate în acest domeniu, Comite
tul Politic Executiv a cerut ministerelor,
centralelor industriale și întreprinderilor să
ia măsuri ferme pentru acoperirea cu con
tracte a întregii producții planificate, pen
tru realizarea și livrarea la termen a tuturor
utilajelor tehnologice necesare obiectivelor
de investiții, pentru contractarea integrală
a lucrărilor de construcții-montaj din planul
pe 1989 — condiție esențială pentru buna
desfășurare a activității economice, pentru
îndeplinirea, ritmică și la toți indicatorii, a
prevederilor de plan pe anul viitor.
în legătură cu aceste probleme, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ■ secretarul general al
partidului, a atras atenția asupra necesității
de a se respecta riguros de către fiecare mi
nister. centrală și întreprindere prevederile
legii contractelor economice, care stabilește
în mod clar atit condițiile de încheiere a
acestor contracte, cit și răspunderile pentru
îndeplinirea lor în cele mai bune condiții.
Potrivit legii, atit livrarea materiilor prime
și materialelor necesare producției, cit și
alocarea fondului de retribuire se vor face
numai în condițiile existenței unor con
tracte ferme, pe baza cărora să se desfă
șoare întreaga activitate. în acest scop, s-a
hotărit introducerea _în plan a unui indica

tor special — indicatorul „contracte", ce va
eforturilor pentru înfăptuirea dezarmării, în
fi urmărit zi de zi, lună de lună și în func
primul rînd a celei nucleare, pentru trans
ție de care va fi apreciată întreaga activi
formarea Balcanilor intr-o regiune a păcii
tate de realizare a sarcinilor de producție.
și cooperării, fără arme nucleare și chimice,
în continuare, în cadrul ședinței a fost
fără baze militare străine, pentru instau
prezentată O INFORMARE ÎN LEGĂTURĂ
rarea în Europa și in lume a unui climat
CU VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
trainic de destindere, securitate. încredere
EFECTUATA ÎN ȚARA NOASTRĂ DE
și largă conlucrare intre națiuni.
TOVARĂȘUL RAIF DIZDAREVICI, PRE
Pornind de la înțelegerile stabilite cu pri
ȘEDINTELE PREZIDIULUI REPUBLICII
lejul vizitei, Comitetul Politic Executiv a
SOCIALISTE FEDERATIVE IUGOSLAVIA,
cerut guvernului, ministerelor, celorlalte or
in zilele de 22—23 decembrie 1988.
gane Centrale să ia măsurile ce se impun
Comitetul Politic Executiv a subliniat că
în vederea dezvoltării, în continuare, a co
vizita se înscrie in cadrul dialogului tradi
laborării și cooperării româno-iugoslave.
țional rorriâno-iugoslav la nivel înalt, care a
în cadrul ședinței, tovarășul
avut și are un rol determinant in dezvol
Nicolae Ceaușescu, subliniind, încă o dată,
tarea și întărirea continuă a relațiilor dintre
necesitatea de a se lua toate măsurile pen
Partidul Comunist Român și Uniunea Co
tru încheierea, in bune condiții, a activității
muniștilor din Iugoslavia, dintre România
de îndeplinire a planului pe anul în curs
și Iugoslavia, în interesul popoarelor celor
și pentru pregătirea temeinică a producției
două țări socialiste vecine, al cauzei păcii,
pe 1989, a adresat, cu prilejul Anului Nou,
înțelegerii și colaborării în Balcani, în Eu
comitetelor județene de partid, organelor și
ropa și în întreaga lume.
organizațiilor de partid și de stat, comuniș
A fost relevat faptul că în cadrul schim
tilor. tuturor oamenilor muncii. întregului
bului de păreri ce a avut loc cu acest pri
nostru popor călduroase felicitări și urări
lej a fost reafirmată hotărîrea României și
de noi și tot mai mari realizări în activita
Iugoslaviei de a extinde pe mai departe con
tea consacrată înfăptuirii planurilor și pro
lucrarea multilaterală dintre ele, pe baza
gramelor de dezvoltare economico-socială a
principiilor deplinei egalități în drepturi, .ț țării, progresului multilateral al patriei noas
respectului independenței și suveranității
tre socialiste.
naționale, neamestecului în treburile inter
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat,
ne și avantajului reciproc. S-a subliniat im
totodată, membrilor Comitetului Politic Exe
portanța concluziilor la care s-a ajuns pri
cutiv felicitări și urări de succes în înde
vind necesitatea de a se acționa pentru in
plinirea sarcinilor de mare răspundere ce le
tensificarea și diversificarea colaborării in
revin in transpunerea neabătută în viață a
domeniul economic și pe tărîm tehnico-știinpoliticii interne și externe a partidului și sta
țific, acordindu-se o atenție deosebită coo
tului nostru, a Programului de edificare a
perării industriale și specializării in produc
societății socialiste multilateral dezvoltate și
ție. creșterii voluihului schimburilor comer
de înaintare a României spre comunism.
ciale.
A fosț evidențiată însemnătatea aprecie
Comitetul Politic Executiv â soluționat, de
rii comune, exprimată in cadrul convorbi
asemenea, probleme curente ale activității
rilor, cu privire la necesitatea ipțensificării
de partid și de stat.

La întreprinderea de mașini-unelte Bacău

Cum poate spori aportul informaticii
la modernizarea producției?
în cadrul strategiei de dezvoltare
a economiei naționale, conducerea
partidului acordă o atenție deose
bită promovării informaticii in spri
jinul amplei acțiuni de perfecționa
re a organizării și de modernizare a
producției. După ce intr-un prim
articol („Scînteia" din 28 decembrie
1988) am abordat unele aspecte le
gate de eficiența utilizării informa
ticii și tehnicii de calcul, de această
dată ne vom opri
asupra unor pro
bleme legate de
sporirea aportului
acestora lă infăptuirea .programe
lor de moderni
zare a întreprin
derilor.
Se .poate apre
cia că Întreprin
derile si unitățile
de cercetare sint
bine
orientate
atunci cînd se
preocupă de in
troducerea siste
melor de proiec
tare și fabricație
asistate de calcu
lator, in primul
rind pentru sporirea competitivi
tății produselor și a tehnolo
giilor și doar apoi spre automa
tizarea calculelor economice. în această privință, practica a dovedit
că sint absolut necesare stimularea
interesului specialiștilor întreprin
derii pentru informatică, eliminarea
^.rezistenței" psihologice care se cre
ează la un mare număr dintre ei.
Totodată, cunoașterea în amănunt a
posibilităților informaticii și pregă
tirea corespunzătoare în diferite
forme a celor care vor colabora ală
turi de informaticieni la realizarea
proiectelor de modernizare (cadre
de conducere, de organizare, con
cepție și execuție) reprezintă con
diții esențiale ale reușitei.
Obținerea unor realizări impor
tante în dezvoltarea și introducerea
informaticii în diferite sfere de ac

tivitate este o realitate care confir
mă justețea politicii partidului de
dezvoltare continuă a acestui dome
niu in strinsă legătură cu asigu
rarea unui potențial creativ ridicat
în multe ramuri ale economiei na
ționale. Totuși, se mențin incă multe
probleme nerezolvate, iar calea ge
neralizării soluțiilor confirmate în
practică cunoaște multe dificultăți
sau asperități.

ce mai rapidă a produselor și tehno
logiilor nu mai poate fi asigurată
țirin metoda clasică, realizarea unor
construcții fizice ale mai multor va
riante ale modelului (prototipului)
devehind anevoioasă și costisitoare,
ca timp și resurse consumate, în ca
zul produselor cu structură complexă,
fn același timp, se apreciază că pro
dusele care au nevoie de moderni
zări și reproiectări la patru ani sau
mai mult de
vin necompetiti
ve. Așadar, ra
piditatea și fle
xibilitatea in asi
milarea
noilor
produse se impun,
în prezent, cu
stringență. Toc
mai in vederea
satisfacerii unor
asemenea cerințe
poate
interveni
calculatorul
în
zestrat cu pro
grame informa
tice
adecvate.
Planurile noului
produs pot fi dez
voltate și repre
zentate bi sau
tridimensional pe ecran, pot fi ana
lizate posibilele erori, iar majorita
tea testelor pot fi in -mare parte si
mulate.
Pentru a se prelua cit mai eficient
procedeele clasice de proiectare și a
se pune la punct prototipul sint
dezvoltate stații specializate de pro
iectare asistată de calculator, care
integrează echipamente periferice
specializate pentru diferite dome
nii : mecanică, electronică, con
strucții ș.a. în aceste condiții, con
figurațiile actualelor locuri de mun
că vor suferi la rîndul lor modifi
cări, pentru a deveni apte să susțină
o activitate creatoare bazată pe cal-,
culator. La rîndul lor, programele

Calculatorul, „asistent
calificat" al proiectării
și fabricației
Introducerea informaticii în diver
se sectoare de activitate ridică
multiple aspecte atit de ordin ge
neral, cit și specifice. Iată, de exemplu, care sint principalele pro
bleme care apar in legătură cu in
troducerea informaticii intr-un do
meniu de mare interes, cum este cel
al cercetării și proiectării asistate de
calculator.
Proiectarea produselor și a tehno
logiilor solicită, pe de o parte, o ca
lificare inaltă în informatică și, pe
de altă parte, o experiență bogată în
proiectare. Numărul specialiștilor
care au cunoștințe corespunzătoare
in ambele domenii este însă, deocarrtdată, destul de restrîns. De aceea, cerința formării cadrelor ne
cesare este deosebit de acută.
Dar să mai aducem în discuție și
un alt aspect : schimbarea din ce in

Nicolae BADEA
(Continuare în pag. a V-a)

41 DE ANI DE EA PROCLAMAREA REPUBLICII
Măreață cucerire a poporului

condus de partid
In atmosfera de puternică angaja
re patriotică și intense eforturi crea
toare generată de ședința comu
nă a plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, a orga
nismelor democratice și organizații
lor de masă și obștești, poporul nos
tru aniversează la 30 decembrie,
intr-un cadru sărbătoresc, împlini
rea a 41 de ani de la proclamarea
Republicii — eveniment care a mar
cat cucerirea întregii puteri politice
de către clasa muncitoare în alianță
cu țărănimea și cu celelalte catego
rii de.oameni ai muncii.
Schimbarea calitativă produsă in
conținutul puterii în urma procla
mării Republicii și a altor măsuri
cu caracter revoluționar care i-au
urmat -a deschis o nouă perioadă
da dezvoltare a României, de trans
formări radicale in toate, domeniile
vieții economice, sociale, politice și
spirituale — perioada înfăptuirii
sarcinilor revoluției și construc
ției socialiste. Aceasta a con
stituit — așa cum sublinia tova
rășul Nicolae'Ceaușescu — „un eve
niment revoluționar de importantă
deosebită in istoria poporului nos
tru și a deschis o nouă eră, marcind
de fapt trecerea României la con
strucția societății socialiste".
înfăptuire de însemnătate isto
rică, Republica
reprezintă rodul
unor strădanii și lupte îndelungate
purtate de forțele inaintate ale so
cietății, in fruntea cărora s-au situat
cu consecvență, din a doua jumătate
a secolului trecut., mișcarea mun
citorească și socialistă, partidul
marxist, revoluționar al clasei mun
citoare. Problema formei de guvernămint a statului, văzută ca mijloc
de exercitare a puterii politice, a
preocupat in decursul timpului min
țile cele mai luminate, forțele pro
gresiste ale societății, care au nă
zuit către o formă de stat democra
tică, progresistă, care să asigure li
bertatea și dreptatea socială, înflo
rirea economică a țării, dreptul sacru
al poporului de a fi singurul stăpin
in patpia sa strămoșească.
Formarea națiunii române și, o
dată cu aceasta,, dezvoltarea conștiin
ței naționale au dat noi impulsuri afirmării UJeii de republică. Cea măi
clară expresie a acestui deziderat
aparține lui Nicolae Bălcescu, care
a militat pentru acea formă de orga
nizare statală in care „...poporul va
fi suveran, adică stăpin pe sineși".
în viziunea lui, forul suprem al re
publicii democratice trebuia să fie
Adunarea obștească a țării, formată
din reprezentanții aleși de popor din

sinul maselor, care să reprezinte- și
să lucreze numai pentru interesele
acestora.
Preluind tradițiile revoluționare și
patriotice anterioare, mișcarea mun
citorească și socialistă a conceput
lupta pentru republică drept o parte
componentă a luptei generale pentru
înlăturarea exploatării și asupririi,
în gindirâa și practica mișcării re
publicane din România eră avansată
o idee nouă : aceea a integrării lup
tei pentru republică intr-un proces

revoluționar complex, care iși pro
punea in final restructurarea rela
țiilor sociale, a societății însăși.
„Dacă noi — se scria in ziarul
-Munca- — vom putea organiza pe
muncitori și a-i face să capete stăpinirea politică, dacă prin această
stăpinire politică vom putea ca fnijloacele de producere, unelte și pămint să nu fie in mina unei singure
clase, ci in mina națiunii întregi,
dacă prin aceste mijloace am pus in
neputință de a se exploata și jefui,
om pe om... atunci domnia burghe
ziei va dispărea, domnia silniciei și
jafului nu va mai fi".
Făurirea statului național unitar
român, realizat in 1918, a consfințit
și a ridicat pe o treaptă mai inaltă
comunitatea de viață
statornicită
de-a lungul veacurilor intre toate te
ritoriile românești, a realizat cadrul
național și economico-social propice
accelerării progresului material și
spiritual, a permis înmănuncherea
în granițele aceluiași stat a energii
lor și capacităților creatoare ale în

tregului popor, unirea la scară na
țională a tuturor forțelor inaintate
ale societății.
Apreciind importanța unirii din
1918 ca o necesitate legică a socie
tății românești, socialiștii și-au ex
primat convingerea că in perspec
tivă vor fi posibile transformări
pro'funde, de structură, intre care și
schimbarea formei de stat. Pentru
aceasta — se sublinia într-o Declarație a Partidului Socialist și a Uniu
nii Sindicale din România — este
necesară unificarea tuturor organi
zațiilor muncitorești din țara reîn
tregită spre a se forma „un singui
bloc socialist, un singur partid pro
letar, care să ducă înainte lupts
clasei muncitoare din noua Românie
spre realizarea idealului ei socia
list". Acesta avea să fie Partidul
Comunist Român — rezultat al uni
ficării politico-organizatorice înfăp
tuite la istoricul Congres din mai
1921 — care a ridicat lupta clasei
muncitoare, a forțelor revoluționare
și democratice la un nivel superior
Preluind și dezvoltind
tradițiile
luptei republicane ale mișcării mun
citorești și democratice din Româ
nia, Partidul Comunist Român a. îm
bogățit această activitate cu noi sen
suri. In noile condiții, lupta pentru
republică s-a integrat intr-un moc
mai cuprinzător in lupta generală a
clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii împotriva regimulu
burghezo-moșieresc. în noile condi
ții, Partidul Comunist Român ex
prima in documentele sale progra
matice dezideratul instaurării „re
publicii populare", aceasta fiind în
țeleasă ca „o republică a muncito
rilor și țăranilor, care să garanteze
înăuntru puterea in miinile poporu
lui prin măsuri economice și poli
tice, iar in afară pacea .și prietenia"
Operă a tuturor forțelor naționale
— revoluționare, democratice și pa
triotice — revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperlalistă din August 1944 a
marcat o cotitură istorică în dezvol
tarea României, lupta antifascistă,
democratică transformindu-se rapic
intr-o mișcare socială de o amploare
cum nu a mai cunoscut istoria țării.
Succesele obținute de forțele revo
luționare și progresiste, consolida
rea rolului Partidului Comunist Ro
mân in coaliția guvernamentală și
in viața politică a țării, instaurarea

Prol. uhlv. dr.
Nicolae PETREANU
(Continuare în pag. a IV-a)

| DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
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Pe hartă totul pare sim
plu, neted, precis. Și cum
ar putea să pară altfel,
cind harta din fața noas
tră, executată de cei mai
buni specialiști ai unei
mari unități militare, îm
pletește exactitatea amă
nuntului topografic cu vir
tuozitatea imaginației ri
guros . anticipative. Aici,
pe hartă, „este" se împle
tește organic cu „va fi", în
timp ce acolo, în teren, „va
fi" devine, cu fiecare cli
pă, „este". Mașina care
ne-a adus din București
la sediul unității a stră
bătut, in bună parte,
perimetrul în care lupta
de a aduce viitorul in
prezent,
pașnică
luptă,
de constructor, este în toi.
însoțitorul nostru, colone-.
Iul Gheorghe Coman, se
cretarul consiliului politic,
ne-a vorbit cu pasiune
despre faptele de abnegație
in muncă ale ostașilorconstructori, despre băr
băția și dăruirea lor — ca
lități șlefuite îndelung, la
temelia atitor mari ctitorii
ale epocii, unde armata
noastră a semnat apăsat,
spre eternă mărturie a
pașnicei vocații constructi
ve ce caracterizează poporul
nostru. Colonelul Gheorghe
Coman ne mărturisește că
are incă sufletul aninat de
geana „Transfăgărășanului",
la făurirea, căruia și-a adus și el contribuția de
gind și acțiune. Gazda
noastră, colonelul Nicolae
Fieroiu,
este
îndrăgos
tit, la rindu-i, de magistra
lele albastre ale Dobrogei,
care trec, unind Dunărea
cu Marea, și prin sufletul
său... Ne cunoaștem de la
Basarabi, din zilele în care
s-a dat bărbătescul asalt în
podișul dobrogean ; vitejii
lui, tinerii constructori în
haina
militară,
atunci,

acum lăsați la vatră, ii
scriu incă la vechea adre
să, in Dobrogea : cei mai
jnulți sint, in viața civilă,
tot constructori pe marile
șantiere ale țării...
— Primele subunități pe
acest canal au venit la
Cornetu, prin mal 1986. Am
venit, la inceput. cu o com
panie, cea dinții dirijată
spre acest șantier ; și-a
stabilit tabăra chiar în

Dincolo de aceste tron
soane — sintem informați
— la tot pasul, in punctelecheie,
militarii-constructori sprijină energic efor
tul constructorilor civili :
practic nu e obiectiv, de-a
lungul și de-a latul noii
magistrale albastre, care
să nu inglobeze și efortul
lor, prezența lor, ca o to
nică certitudine.
Iată tronsonul de la km

Secvențe eroice
pe firul unei noi
magistrale albastre
mijlocul viitorului lac de
acumulare. Iată acum la
cul, in toată frumusețea
lui. Vechiul șantier este
deja o amintire. Apoi, în
ianuarie 1987, a venit pri
ma unitate și a prehiat
spre execuție lucrări la
portul „30 Decembrie", la
lacul de acumulare de la
Mihăilești și Ia nodul hi
drotehnic nr. 4 de la Var
laam. O dată cu.accelerarea
ritmului lucrărilor, con
structorilor in haină mili
tară le-au revenit sarcini
sporite. Astfel, aici, în sud,
unității noastre i s-a re
partizat, Inițial, tronsonul
dintre km 10 — km 20, apoi
am preluat și zona dintre
km 3 și km 8. De aseme
nea, între km 36 — km 41
acționează o altă mare uni
tate.

turii mii de hectare de te
ren arabil.
— Indicația secretarului
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
a fost ca proiectul să ur
meze, pe cit posibil, firul
apei, tocmai pentru a nu
scoate din circuit terenul ,
agricol din jur — ne expli
că, in continuare, însoțito
rul nostru. în schimb, după
amenajarea complexă a
riului, recoltele vor „cu- .
ceri" toată fosta zonă inun
dabilă ; va fi ceva demn
de privit...
Vedem cu ochii minții
lanurile inaintind pină aproape de oglinda mișcă
toare a apei. Și, prin la
nuri, superbele combine,
navele terestre, ca să le
spunem așa, inaintind... Și
pe firul apel, nave auten
tice.
Dar ce e asta ? O navă *
pe Argeș ! Deja ? Urcăm
la bord și, incă o dată —
pentru a cita oară in ziua
de azi ? — constatăm ce
mică e lumea. Comandan
tul echipajului, maistrul
militar Iancu Iorgoveanu,
a lucrat in vară printre
scafandrii din Constanța,
iar mai inainte, ca detașat,
tot aici, pe Argeș, in amonte. și mai inainte — la
Canalul Poarta Albă —
Midia-Năvodari.
Dar să lămurim ce e cu
nat-a ! Pe firul canalului
pot fi văzute 8 astfel de
nave, dintre care 5 aparțin
marii unități militare la
care ne-am oprit pentru
documentare ; sint drăgile
care curăță și adincesc .
fundul albiei, furnizind
materie primă pentru con
structorii de diguri.
Maistrul militar Iorgo-

■

18 la km 23, finalizat în
devans, la mijlocul verii
care a trecut, in cinstea
marii noastre sărbători 'de
la 23 August. Diguri din
argilă compactată cu „sal
tele" de balast extras din
Dunăre, avind circa 60 m
la bază și 9 m inălțime ;
lățimea canalului — între
80 și 100 m, dar ni se spu
ne că, in anumite sectoare,
atinge și 150 m; pe versanții digului, iarba se ivește,
biruitoare, de sub zăpadă...
Se lucrează continuu, in
schimburi de zi și de noap
te. Pe vreme bună, ca șl
pe vreme rea. Se experi
mentează tehnologii noi.
Se corectează, cu infinită
La apa Argeșului, meșterii noii 'mogrijă, natura. în urma con
Amica F1ORESCU
gistrale albastre București — Dunăre.
structorilor, pe Argeș în
jos, vor fi redate agricul- (Continuare în pag. a Ii-a)
Foto : Sandu Cristian
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IDEILE Șl ORIENTĂRILE DIN EXPUNEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CUViNTUL RĂSPUNDERII COMUNISTE
IN PERFECTIONAREA PRODUCȚIEI
<»

EXEMPLAR ÎNFĂPTUITE!

Stil de muncă eficient înseamnă colaborare

xim, directorul tehnic,al combinatu
Analiza, stabilită din timp și pen
lui, a avut, la un moment dat, o
tru o dată anume de către comitetul
idee : conceperea unei instalații pen
de partid, viza o problemă deosebit
tru
recuperarea rumegușului și pra
de importantă : contribuția comuniș
fului din tocătura destinată plăcilor
tilor la înfăptuirea programului de
fibrolemnoase. Intrucit era vorba de
modernizare a producției.
Era —
o cantitate considerabilă, rezolvarea
după cum bine s-a apreciat — mo
acestei probleme ar fi adus un în
mentul cel mai potrivit. în cazul
semnat spor de producție. S-au fă
unor rămineri in urmă, ar fi fost
agricole, se cere părerea cetățenilor
cut calcule. S-a' găsit și sursa pentru
timp suficient pentru a se interveni
în cele mai, diverse aspecte ale acti
realizarea respectivei instalații. Alți
prompt. Se procedează in astfel de
vității consiliului popular, in pro
doi comuniști s-au alăturat ideii :
situații la redistribuirea forțelor și
blemele 'autogospodăririi comunei.
maistrul Gazda Carol și. tehnicia
încredințarea sarcinii respective unor
La una dintre aceste direcții au fost
nul Marian Brehui. secretar adjunct
comuniști capabili — politic și pro
făcute mai multe propuneri privind
al comitetului- de. partid din combi
fesional — să asigure in timpul cel
valorificarea, resurselor locale de
nat.
Fiecare in parte din cel trei a
mai Scurt finalizarea practică a unor
materiale pentru dezvoltarea indus
propus o variantă. S-au pus de acord
obiective clare. După cum se va
triei mici și a prestărilor de servi
și numai după ce au fost convinși
vedea, n-a fost necesar acest demers.
cii, deși in comună avem unități CU
că totul este bine gindit. au trecut
La inceputuj anului trecut s-a pre
peste 30 de astfel de profile".
la realizarea instalației. Cu oamenii
văzut — pe baza unui' studiu apro
„Și noi am luat
’ ' măsuri pentru a
din secția unde urma să fie folofundat. efectuat în toate secțiile și
extinde in continuare dialogul cu
compartimentele — materializarea a
cetățenii — apreciază Gheorghița
35 de măsuri tehnico-organizatorice.
Segirccanu, președintele
biroului
Inițial, numărul acestora â fost mai
executiv al consiliului popular din
mare. S-a procedat, cum era și fi
comuna Desa. Discutăm cu cetă
resc, la o riguroasă triere. Cu deo
țenii. cu diferite prilejuri, dar
sebire s-a avut in vedere gradul de
indeosebi la locurile lor de muncă,
eficiență ce urma ' să fie atins. Și
in cadrul formațiilor de lucru, unde
încă un lucru esențial : acțiunile in- 1
facem cunoscute nu numai sarcinile
treprinse, soluțiile găsite urmau să
în profil teritorial, ci și actele nor
fie rodul efortului propriu de muncă
mative în vigoare, legislația socia
la Combinatul pentru
și gîndire al întregului colectiv.
listă. Este un lucru bun. Dar s-a
prelucrarea lemnului
dovedit insuficient. Experiența în . Chiar dacă s-ar fi impus rezolvarea
celei mai complexe probleme tehni
munca de primar mi-a format con
din
Drobeta-Turnu Severin
ce.
Cum,
de
fapt,
pe
parcurs,
s-a
și
vingerea că noi. cei din fruntea co
jntimplat.
Pentru că in combinat
munei, trebuie să ne apropiem mai
există suficiente forțe — peste 340
mult de oameni, sufletește în primul
ingineri, subingineri, economiști, teh
rmd. De aceea, ne-am propus să fim
nicieni, maiștri și muncitori cu
sită. Ce a rezultat ? Acum, rume
mai mult prezenți alături de oameni,
gușul și praful se recuperează inte
atit la bucuriile, cit și la necazurile ■ înaltă calificare — care au capaci
tatea,
cu
forțe
unite,
concertate,
să
gral. A crescut cu 24 la sută procen
lor. să ne simtă umărul aproape și
găsească
soluția
optimă
în
orice
si

tul plăcilor fibrolemnoase de cate
la bine, și la greu. Numai prin sim
tuație. Cele 27 .de organizații de bază
gorie superioară, destinate exportu
pla transmitere a unor sarcini do
și cele două comitete de partid sub
lui. Au fost. îmbunătățiți simțitor
la masa prezidiului adunării, oame
ordonate — unul la secția mobilă I
parametrii apelor reziduale care se
nii ne ascultă, dar nu întotdeauna
și al doilea la secția placaj-furnire
folosesc la fabricarea drojdiei fura
ne și aud".
—
au
în
componenta
lor
comuniști,
jere. Sporul de producție obținut pe
„Este foarte adevărat acest lucru
cu
experiență,
mulți
dintre
aceștia
această cale : peste 3 milioane lei.
— susține Petre Simion, primarul
fiind conducători ai locurilor de
Inginerul Ion Gașpar, din compar
comunei Poiana Mare. Cu toate că
muncă, oameni cu inițiativă, care
timentul mecanoenergetic — comu
noi am prezentat de mai multe ori
dovedesc receptivitate la nou și reu
nist cu multe și ingenioase idei —
în sesiuni ale consiliului popular
șesc. prin exemplul lor profesional,
era preocupat de faptul că în proce
diverse legi și acte normative, am
să
unească
eforturile
celor
din
jur.
sul de debitare a buștenilor răminea
avut unele cazuri de încălcare a
Direcțiile
de
acțiune
țiu
fost
—
in
o cantitate apreciabilă de deșeuri.
prevederilor legale. Cauza ? Nu toți
domeniul la care ne referim — clar
Deșeuri care se tocau și se foloseau
locuitorii comunei cunoșteau . bine
precizate : asimilarea in fabricație a . drept combustibil. De ce să proce
conținutul actelor normative, și asta
unor produse noi, cu un sporit grad
dăm astfel ? N-am putea economisi
din comoditatea noastră. Nu ne fă
de competitivitate, reducerea mai
materialul lemnos găsind soluția
cusem timp să discutăm și să ex
accentuată
a
consumurilor
materiale
pentru recuperarea acestor „resturi"
plicăm pe larg noile acte norma
și
cheltuielilor,
folosirea
integrală
a
in producție ? Aceste două întrebări
tive cetățenilor. Iată de ce am sta
spațiilor de producție, introducerea
l-au obsedat multă vrftme. S-au aso
bilit. să acționăm astfel ca în ca
în circuitul productiv a unor mate
ciat la ideea lui inginerul Eugen Ladrul celor 25 de circumscripții elec
riale considerate „deșeuri" și răma
vric, directorul combinatului, subintorale să nu fie locuitor care
se nevalorificate. Au fost nominali
ginerul Bălă Gheorghe. maistrul me
să ' nu cunoască prevederile legale
zate răspunderi individuale și, pe
canic Constantin Scinteie. lăcătușii
intr-un domeniu sau altul, in ce
grupe
de
comuniști,
în
raport
de
Titu Blenovici și Nicolae Dragomiprivește munca și viața noastră.
complexitatea soluției tehnice care
rescu. Nu in trei luni — cum și-au
Acest lucru il facem acum, prin
propus — ci in mai puțin de două
trebuia, firește, regindită. pusă la
discuții de la om la om sau pe
punct pină in cele mai mici detalii
luni au. conceput și pus pe poziție
grupe de gospodării, metodă pe care
și materializată în practică. Cu res->
de lucru mașina pentru debitat fur
ne-am propus să o folosim ca o
pect.area
obligatorie
a
termenelor
nire
subdimensionate. Eficiența : se
formă curentă de muncă a consiliu
stabilite.
obțin pe această cale 480 mc placaj
lui nostru popular".
anual. Sau, mai exact, se economi
Au urmat căutările, acel efort de
sesc I 200 mc bușteni.
Nicolae BABAI.AU
gîndire și creație, prin care se poate
corespondentul „Seinteii"
dobindi reușită. Inginerul Ion Ma
Cei din secția plăci fibrolemnoa-

permanentă și concretă cu oamenii
In magistrala Expunere prezentată la ședința marelui forum demo
cratic din luna noiembrie. , tovarășul Nicotae Ceaușescu sublinia :
„Sint necesare măsuri pentru îmbunătățirea și perfecționarea activității
consiliilor populare — ca cele mai largi organisme ale statului — care
trebuie să acționeze iu toate imprejurărfle. in strinsă legătură și deplină
unitate cu toți oamenii muncii, cu poporul, conform tezei construirii
socialismului cu oamenii și pentru oameni, cu poporul și pentru intregul popor !“
In lumina acestor cerințe, am adresat președinților birourilor sau
comitetelor executive ale unor consilii populare din județul Dolj urmă
toarea întrebare : ce vă propuneți să întreprindeți pentru perfecționarea
stilului de muncă al consiliului popular ?
Iată citeva dintre răspunsurile primite.
ANALIZA ZILNICA A UNUI
DE ACTIVITATE. Dia>gul cu Constantin Dumitru, preadintele biroului executiv al Coniliului popular Băilești, a fost preițat de prezentarea unui fructuos
ilanț. cu care oamenii muncii din
cest tinăr și prosper oraș doljean
itimpină anul 1989, anul Congreului al XIV-lea al partidului și al
niversării a 45 de ani de la Revoîția de eliberare socială și națioală. antifascistă și antiimperialistă
in auguăt 1944 : realizarea in de
ans cu două săptămini a contrac
tor la export pe acest an : depăirea productivității muncii cu 2 500
n pe fiecare lucrător și a planului'
e investiții cu 4,2 la sută ; livrarea
i fondul centralizat al statului a
30 000 tone cereale, semințe de
‘.gume, sfeclă de zahăr, soia - ș.a. ;
ealizarea apartamentului cu nr.
650 etc. „Se poate aprecia cu delin temei — subliniază interlocuto
ri — că rezultatele economicoociale sint o reflectare a muncii
iroului executiv, a deputaților conliului popular. Pentru noi cerința
irmulată in Expunerea secretarului
eneral al partidului privind neceitatea perfecționării muncii a căătat valențele unui mobilizator și
aprinzător program de muncă reoluționară. Cum ne-am propus s&
cționăm ? In primul rind am stailit și perfecționăm o metodă inceițenită in practica muncii noastre,
i anume, aceea ca în fiecare zi a
iptăminii. in prezența membrilor
iroului comitetului orășenesc de
artid și ai biroului executiv al
onsiliului popular, să analizăm in
iod operativ, dar concret, modul de
tdeplinire a sarcinilor ce ne revin
i cite un domeniu de activitate,
pre exemplu, marțea — preluarea
reduselor agricole pentru fondul de
tat ; miercurea — activitatea de
tvestiții. indeosebi construcția de
icuințe și a obiectivelor social-editare, precum și activitatea asocia ilor de locatari ; joia — programul
e autoaprovizionare : sîmbăta —
ctivitatea de invățămint-cultură și
ănătate. Decadal, la sediul consiliuîi popular, dar și în întreprinderi
idustriale și in circumscripții elecorale, organizăm analize la fața lotilui. In al doilea rind. !fim 'siirbiTi.
1 urma propunerilor formulate la'
iOMEN'IU

una din sesiunile consiliului popular,
ca ultimele 2 zile ale fiecărei luni,
indiferent de timp și anotimp, să
fie folosite pentru asigurarea ordi
nii și curățeniei orașului. De ase- menea, am stabilit ca membrii bi
roului executiv să țină audiențe la

de ceilalți oameni ai muncii de Ia
unitățile neagricoie. Efectul ? Am
ciștigat astfel aproape 400 de sta
tornici lucrători ai Ogoarelor și, mai
mult decît atit, acum nu mai avem
cetățeni care să nu participe la
muncă, fapt ce a făcut ca produc
țiile agricole să fie într-o continuă
creștere. La fel procedăm și in
ceea ce privește contractarea și
predarea produselor agricole. Mem
brii biroului executiv al consiliului
popular sînt cei dinții care iși achi
tă aceste obligații cetățenești. Așa
se face că in acest an, din comuna
Leu s-au predat lă fondul de stat
mai multe
porcine și ovine
decit cele planificate. Iată de ce am
stabilit ca să extindem practica sta
bilirii unor sarcini precise fiecărui
deputat și. să urmărim ca in Înde

Ce ilustrează experiența, dar și preocupările birourilor
și comitetelor executive ale unor consilii populare
din județul Dolj
fața locului, in unități economice și
agricole, in zile dinainte stabilite și
cunoscute de oamenii muncii'1.

plinirea acestora ei să fie intr-ade
văr un exemplu pentru ceilalți lo
cuitori"

EXEMPLUL PERSONAL AL DEPUTAȚILOR. „Noi am luat măsura
să repartizăm fiecărui deputat răs*
punderi concrete și am stabilit ca
săptăminal aceștia să raporteze, pe
scurt, biroului executiv al consiliului
popular despre ducerea la îndepli
nire a sarcinilor jncredin.țate — ne
spune Dumitru Diaconu. președintele Consiliului popular
, ______
al comunei Amărăștli de Sus, comună ce
deține un loc fruntaș in întrecerea
socialistă pe țară. Am luat această
măsură pentru că propria experi
ență ne-a dovedit că cea mai bună
cale de mobilizare a cetățenilor Ia o
acțiune sau alta o constituie expli
carea clară a ceea ce ne propunem
să facem, dar. in același timp, si
modul in care deputății, membrii
comitetului executiv al consiliului
popular
constituie un exemplu,
participă efectiv la înfăptuirea acțiunii respective".
„întrucit consiliile populare răspund, ca titulare de plan. de modul
cum se desfășoară lucrările agricole
și pornind de la realitatea că in
comuna noastră, ce se află la mică
distanță de oraș, apăruseră. Ia un
moment dat, cazuri de neefectuare
la timr> si in întregime a lucrărilor
de întreținere a culturilor, am hotărit ca fiecare membru al biroului
execut’v, în frunte cu președintele
său, fiecare deputat să ia in acord
global o suprafață de 0 50 ha eu
porumb — ne spune Dumitru Mi
trei, președintele. Consiliului popu
lar .al comunei ,L.e.u,Exemplul.., nos
tru a. fost, preluat de toți navetiștii.

DIALOG DIRECT ȘI PERMANENT
CU CETĂȚENIE „Eu cred că in
lumina Expunerii tovarășului
Nicolae Ceaușescu se impune cu
necesitate in primul rind perfecțio
narea dialogului direct cu oamenii,
combaterea obișnuinței de a... mo
nologa cu cetățenii prin transmiterea
de sarcini cu prilejul ședințelor, re
nunțarea la dădăceala nefructuoasă,
sublinia Stan Neagu, președintele
biroului executiv al Consiliului popu
lar Ostroveni. Asemenea „metode"
de a conlucra cu oamenii trebuie să
recunosc că am mai folosit și noi.
Dar, bineînțeles, ele nu au dat Și
nici nu puteau să dea roadele aș
teptate. Iată de ce am trecut
'
• de
- -la
simpla transmitere de sarcini la
discuții nemijlocite cu oamenii și
asta nu numai cu prilejul sesiunilor
consiliilor populare, în ședințe sau
„Tribune ale democrației", ci și
direct la locurile de muncă. Așa.
bunăoară, procedăm acum cu ocazia
desfășurării invățămintului agro
zootehnic de masă. Alături de pro
pagandiști. la fiecare din cele 10
cercuri de învățămint participa și
un deputat. După încheierea, fiecă
rei dezbateri so discută despre di
verse aspecte ale creșterii producției

VIAȚA DE PARTID

De la Casa de Economii și Conssmnațiuni
Casa de Economii și Consemnațiuni informează depunătorii care
economisesc pe librete de economii
cu dobindă' și ciștiguri și pe libre
tele de economii cu ciștiguri că
tragerile la sorți pentru acordarea
ciștigurilor pentru trimestrul" IV
a.c. vor avea loc simbătă 31 de
cembrie 1988, ora 10. in sala
Casei de cultură din strada Zalomit nr. 6 din Capitală. La aceeași
..

dată și in aceeași -sală va
loc și tragerea, la sorți a obliga
țiunilor C.E.C. pentru luna decem
brie a acestui an.
Cu prilejul acestor trageri la
Economii și Consorți» Casa de
<
semnați uni va acorda numeroase
ciștiguri in bani.
Tragerile la sorți fiind publice,
la lucrările de efectuare a acestora
pot participa toți cei interesați.
Foto : S. Cristian
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seamnă activitate culturală aici
e
suficient să amintim un singur amă
nunt : in comune sint 3 coruri —
Buciumi, Sinteușu Mare și Șbmcutâ
Mare — toate laureate ale Festiva
lului național „Cintarea României".
Creșterea puterii economice a lo
calității stă in puterea, adică in
hărnicia și inițiativa gospodarilor
săi. O „radiografie" a forței de
muncă arată că in comună dinamica
dezvoltare economică determin^ mu
tații in plan socioeconomic. Viitorul
urban al așezării il anticipează cei
2 076 muncitori. Numărul celor o-

imediate vor finaliza construcțiile
din centrul comunei, vor construi o
■ centrală telefonică cu 1 000 de linii,
incă două blocuri de locuințe, vor
extinde rețeaua de alimentare cu
apă. fără a uita, desigur, obiectivele
economice, modernizarea fermelor
zoptehnice, in primul rind.
t ...Trecem muntele Gutii pe zecile
de serpentine și coborim pe Valea
Marei. de unde incepe ținutul fai
moaselor porți din. lemn in care
omul iși pune priceperea, dar și un
strop de simțire. La Hoteni. sat aparținător comunei Ocna Șugatag, îl

A construi frumos
și durabil cu gindul
la generațiile de mîine
însemnări despre satele maramureșene
cupați direct in agricultură este de
1 730. Dar și categoriile profesionale
intelectuale sint bine reprezentate :
520 ingineri, medici, cadre didactice.
La primărie aflăm alte amănunte
ce atestă spiritul de inițiativă al
cetățenilor și deputaților. Pe baza
acestora, biroul executiv al consi
liului popular a pus in valoare di
verse resurse locale de materii pri
me. concretizate in numeroase obiec
tive deja in funcțiune. In prezent,
în comună există 56 unități de in
dustrie ' mică, recent luind ființă
noi ateliere, cum ar fi cel de pre
lucrări mecanice, de croitorie pen
tru confecții in serie, pentru exploa
tarea și prelucrarea marmurei.
Șomcutenii privesc cu încredere
viitorul. Ceea ce s-a făcut, este doar
o etapă, de acum înainte sint hotăriți să-și arate cu și mai multă vi
goare vocația constructivă. Nu
meroase alte obiective care se vor
contura pe harta comunei se vor
face pe baza propunerilor cetățeni
lor — cei mai interesați ca viitorul
centru agroindustrial să le asigure
condiții de viață și cultură similare
cu cele de la oraș. Printre proiectele

înt.ilnim pe Mihai Rednic. vicepre
ședintele consiliului popular al co
munei. Ca om al locului, cunoaște
bine satul, oamenii lui. Porți maies
tuoase te invită să intri, curți bine
orinduit'e, in care pe lingă casa
arătoasă există grajdul, „Aici nu-i
gospodărie care să nu aibă anima
le", ne spune interlbcutorul. Dezle
găm simplu spusa cu valoare de
axiomă, deoarece animalele sint
temelia gospodăriei, ele fiind una
din sursa principală de venituri.
Nu-i mindrie mai mare pentru să
tenii de aici decit să aibă animale
frumoase și case trainice. In centrul
civic al comunei ni se dezvăluie
însemnele modernizării pe care toc
mai le studia și arhitecta Oxana
Florescu. din cadrul secției de arhi
tectură și a consiliului pooular jude
țean. „în tot ceea ce este construtt
nou — ne spune — arhitectura sa
telor noastre păstrează in mod con
vingător o realitate, aceea a unui
nou fel de a trăi. Ne preocupă ca
noile gospodării pe care le reali
zăm în cadrul perimetrelor
construibile stabilite să soluționeze cit
mai bine problemele specifice locu-

Virqiliu TATARU

corespondentul

„Scinte ii

Secvențe eroice pe firul unei noi magistrale albastre

..................................... I

(Urmare din pag. 1)
Este limpede, și asta se vede cu
ichiul liber : satele maramureșene
-au, transformat din temelie. Fapul că mai mult de 85 la sută din
ocuitorii lor locuiesc azi in case
îoi este mai «mult decit grăitor. De
a Ulmeni la Moisei, de la Seini la
Jopalnic Mînăștur parcurgi itinera•e ce te conving de noua Înfățișate.
1 străvechiloi* așezări. Un prim’
iopas : comuna Somcuta Mare din
■ travechiul țihut al Chioarului. Cel
■are vine pentru prima dată aici
:ice că a nimerit intr-un mic orășel.
Deocamdată insă este comună. O
tomună insă cu vizibile atribuie
rrbane. viitor centru agroindustrial.
Primarul Alexandru Dragoș cu
noaște din „fir a păr" istoria așeză■ii, dar mai ales devenirea ei. Ca
irgument ne prezintă cărți care
vorbesc de trecut, dar și grafice con
vingătoare care ilustrează o puterni
că bază de producție agroindustriaă, diversificarea surselor de veniiuri ale populației, a profesiilor șl
meseriilor agricole și neagricole.
Prin hărnicia cetățenilor — comuna
numără peste 8 000 de locuitori —
prin activitatea deputaților, sub con
ducerea Organizațiilor de partid, co
muna Șomcuta Mare iși pune cu
temeinicie bazele viitorului oraș. De
fapt, acest proces a inceput cu
ani in urmă. Este suficient să âmintim că in ultimii 20 de ani valoa
rea investițiilor a fost de peste un
miliard lei, iar producția industria
lă, in acest răstimp, a sporit de
15 ori. ajungind astăzi la aproaoe
116 milioane lei. Cifre grăitoare nu
numai prin ele insele, dar mai ales
prin schimbările aduse in viața oa
menilor. in peisajul innolt al loca
lității. îți dai seama de aceste rea
lități și cind treci prin fermele po
micole sau prin cele zootehnice, dar
și cind străbați satul Buciumi, care
cu adevărat este o bijuterie a arhi
tecturii noi. „Iată — ne precizează
primarul — in centrul comunei s-au
ridicat 10 blocuri de locuințe, iar
peste 90 la sută din locuitorii co
munei trăiesc in case noi. Dacă
vorbim de confort, puteți nota că
toată localitatea are alimentare cu
apă in sistem centralizat, iar gazul
metan poate fi aprins de orice gos
podină printr-o simplă răsucire de
buton a aragazului."
Desigur, organizarea și moderni
zarea unei iocalități, mai ales a
unui centru agroindustrial, implică
și o activitate culflirală, o rețea de
invățămint și de sănătate. Cele 45
de săli de clasă, multe din ele fiind
ale liceului industrial, un centru de
cultură și creație „Clntarea Româ
niei" cu 400 de locuri, un spital ne
stau argumente. Despre ceea ce în

se s-au confruntat, de multă vre
me. cu o problemă căreia nu-i gă
seau rezolvarea : cind ajungeau, la
un anumit grad de uzură, coloane
le de la presa de 25 etaje trebuiau
aduse din import sau recondiționa
te, ceea ce presupunea o lungă pe
rioadă de timp și mari cheltuieli. Se
impunea o soluție specială.' Pentru
a pune la punct tehnologia necesa
ră s-a reflectat mult. Și răspunsul a
fost afirmativ. S-au conceput și s-au
realizat niște ..cămăși" bucșe cu care
s-au îmbrăcat aceste coloane. A cres
cut rezistența la uzură. O reparație
curentă se realizează, in aceste con
diții, in numai 3 săptămini, față de
două luni t in situația precedentă.
Prețul pe o reparație se reduce cu
500 mii lei. Prin timpul ciștigat re
zultă o producție suplimentară de
3 000 tone- plăci fibrolemnoase. Au
torii acestei ingenioase tehnologii
sint trei comuniști : inginerii Valen
tin Bocșe și Ilie Cornel, lăcătușul
de inaltă calificare Ion Atinge.'
In sectorul ambalaje muncesc 80
de oameni -r- majoritatea tineri —
din care 25 sint comuniști. Sector
care este condus de maistrul Spinu
Victor, secretar adjunct al comite.tului de • partid din combinat. In aparență, 'un sector mai puțin insemnat. Și. totuși, la nivelul producției
care se expediază zilnic, intr-o lună,
un trimestru și un an apar nu pu
ține probleme cu ambalajele. Șeful
sectorului, împreună cu inginerul
Iosif Traum, lăcătușul Petre Bobilcă și incă cinci comuniști din cei
mal bine pregătiți profesional au
conceput și realizat patru mașini
pentru recondiționarea arcurilor de la
canapele și fotolii, înlocuirea chin
gilor din cauciuc cu arc sinusoidal,
recuperarea cartoanelor și ambala
jelor de toate dimensiunile, îndrep
tarea și curbarea ramelor pentru
miezuri elastice. Eficiența : peste 2.6
milioane lei pe an. întregul sec
tor — care pină de curind nici n-a
existat — este, de fapt, creația acestui colectiv model de muncă și
viață comunistă.
Care a fost concluzia analizei la
care ne-am referit ? Elena Encuțescu, secretarul comitetului de partid
din combinat, ne precizează : „Analizind periodic in adunările de partid,
in adunările generale ale oamenilor
muncii, in plenarele comitetelor de
partid din secții și in ședințele de
birou ale organizațiilor de bază sta
diul înfăptuirii măsurilor din pro
gramul de modernizare a producției
am avut posibilitatea să cunoaștem
permanent și concret situația din
fiecare sector și compartiment, să
intervenim la timp acolo unde s-a
impus, să repartizăm mai bine for
țele. Așa se explică următorul fapt,
cit se poate de semnificativ : cu o
lună Înainte de expirarea anului,
toate cele 35 de măsuri tehnico-or
ganizatorice s-au materializat in
practică".
de
Măsura
eficienței muncii
partid, așa cum arată secretarul g;eneral al partidului,
.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in magistrala Ex
punere prezentată înaltului forum
democratic, o reprezintă rezultatele
in producție. Iar la Combinatul pen
tru prelucrarea lemnului din Drobeta-Turnu Severin ele sint deose
bit de concludente : un spor la pro
ducția fizică de 27 milioane lei, re
ducerea cheltuielilor cu 11.2 milioa
ne lei și o economie de 4 200 mc
. material lemnos. Numai prin acțiu
nea de modernizare. Resurse care
au fost găsite și puse in valoare
printr-un necontenit efort de gindire. prin inițiative muncitorești și
fructificarea inteligenței tehnice. Și
aceasta pentru că ei, comuniștii,
s-au implicat cu mai multă răspun
dere. cu sporită capacitate politică
și organizatorică in rezolvarea tu
turor problemelor ivite.

inței rurale șf mai ales ca țăranul
nostru să poată crește numărul de
animale pe care și-i dorește,
să
poată lucra qit mai eficient pămintul, avind in același timp datoria
de a face totul pentru a păstra co
morile spirituale pe care le avem".
Coborim pe Valea Cosăului spre
Sighetu Marmatiei. împreună cu et
nograful Mihai Dăncuș. directorul
muzeului maramureșean. .11 între
băm : Ca un bun cunoscător al satu
lui maramureșean, cu tot ce presu
pune el, de Ia tradiție la noile con
strucții, cum vedeți evoluția lui 1
— Satul românesc este componen
tă de bază, dacă nu chiar esența
spiritualității și specificului nostru
național. Ceea ce ne dă nouă, ma
ramureșenilor, o intensitate culturâiă
este satul cu Valorile Iul spirituale
și materiale, cu obiceiurile locului
care il petrec pe om in momentele
cruciale ale existenței, dar și cele
de peste an. Intră aici cîntecele și
dansurile, portul popular și țesătu
rile, dar'și construcțiile — casa, șura
și grajdul, șopronul pentru fin, fintina, gardurile, poarta. Satul este
viu. Are și el o evoluție o dată cu
oamenii lui. Se schimbă satul pen
tru că se schimbă și oamenii. în
vață carte, umblă prin iunie, citesc,
au telefoane in casă — in casa nouă
cu 3—4 sau mai multe camere, dar
și cu baie, „Casa veche" au mutat-o
la etaj pentru că etajul frecvent
este din lemn așa cum au fost toate
construcțiile tradiționale- in Mara
mureș. Casa de la etaj are însem
nele tradiției cu frize decorative, cu
briuri de blide, mobilă masivă din
lemn — tot ceea ce trebuie transmis
generațiilor viitoare. Satul
mara
mureșean este satul nostru, deoarece
are însemnele lui vechi și noi. care
il individualizează, dar il și integrea
ză armonios in specificul național.
Satul maramureșean cunoaște cu
adevărat o devenire fără precedent,
oamenii lui împletesc armonios da
tele esențiale ale tradiției, dar sînt
receptivi la nou, Ia nevoia de con
fort. Mulți tineri se intorc in sat ca
specialiști, dar o mare parte a lor
rămin de la bun inceput să ducă
mai departe frumoasa muncă a pămintului. In aceste zile la Sighetu
Marmatiei. unde se desfășoară Fes
tivalul datinilor laice de iarnă, am
putut avea Imaginea clară că ei au
adus aici vigoarea cîntecuiui mio
ritic. portul nealterat, ce nasc con
vingerea și sentimentul că satul tră
iește in demnitate, că se dezvoltă
și prosperă pe noile coordonate ale
societății noastre socialiste.

Gheorqhe PARJA
corespondentul

„Seinteii"

vean'u este primul „căpitan
de vas" care a navigat pe
magistrala ce leagă Bucureștiul de Dunăre și de
Mare.
— ...Dar nu aici, in această zonă, ci la Portul
„30 Decembrie" — vin ex
plicațiile.
Portul
ace>a
eu l-am inceput. Aveam
Cealaltă draga, pe care o
vedeți in stingă și al cărei
comandant e acum maistrul
militar Ion Zamfir. După
ce mi-ani incheiat detașa
rea, in septembrie 1937, am
plecat la scafandri, de
unde am revenit acum o
lună. Am lăsat in urmă,
plecind de aici, un vis ce
se construia. Am regăsit,
acum o lună, acel vis de
venit realitate. Noua ma
gistrală albastră e de-acum
conturată clar, ea există
in realitate și noi doar o
desăvîrșim I Fiecare, in
felul lui, potrivit pregătirii,
potrivit profesiei și, aș mai
zice eu, potrivit pasiunii.
Maistrul Iorgoveanu, impreună cu militarii ce
alcătuiesc echipajul na
vei
desăvirșesc această
minunată operă in laturile
ei nevăzute, dar hotăritoare. Ei Curăță adincul, pal
mă cu palmă, și nu e de
mirare că nava lor înain
tează in 24 de ore doar o
dată cit lungimea ei. Mun
că de furnici in țara uria
șilor, munca lor e impor
tantă și prin aceea că re
țeta de compactare a digu
rilor este de neconceput
fără materia primă pe care
ei o extrag din adine.
Maistrul militar clasa a
Il-a, Dănițț. Moise, ne asi
gură că viata pe o astfel
de navă nu se deosebește
prea mult de cea de pe o
navă de luptă. Fiecare
militar are atribuțiuni pre
cise. Fiecaje iși iubește
nava și o apără mai pre
sus decit pe sine.
— De cine să o apere ?
De ce ? Doar sintem pe
cel mai pașnic front cu pu
tință 1
Fără cuvinte de prisos,
sintem Îndemnați să răs
foim jurnalul de bord. Și
aflăm, că apărarea, la pro

priu, a navei înregistrea
ză chiar momente dramati
ce. Retrăim cu ochii imagi
nației secvențele surprin
se laconic in jurnal. Ghea
ța care crește văzind cu
ochii ; 20 de centimetri,
30 de centimetri, 40 de
centimetri...
— Spărgeam gheața din
două in nouă ore. Altfel,
putea să deformeze corpul
navei, să rupă bordajul...
Lupta cu natura e adesea
dramatică, dar de fiecare
dată victoria e de partea
noastră. Acest lucru con
tează.
Amănunte dramatice des
pre lupta corp la corp cu
natura rie-au furnizat și
alți interlocutori. Astfel, in
punctul de lucru unde ac
ționează militarii unității
fruntașe in întrecere, sub
comanda locotenent-colonelului Nicolae Coman. din
discuția purtată cu căpita
nul Constantin Serghei și
cu căpitanul inginer Eugen
Stavarache, reținem, de asemenea, secvențe de au
tentic eroism, intrate de
mult in firescul cotidian.
— Știți ce Înseamnă să
trimiți soldatul să porneas
că utilajul la minus 10 gra
de ? La noi asta eăte la or
dinea zilei. Dar avem oa
meni fparte buni, care nu
pregetă să se ia la luptă cu
greutățile' și ies întotdea
una invingători. ne spune
inginerul-șef.
Poate
și
pentru că n-am avut mo
mentele de respiro, am
fost tot timpul in priză,
cum se spune. Aici am ve
nit direct de la PAM (așa
spun constructorii Canalu
lui Poartă Albă r— MidiaNăvodari). La PAM aveam
deja școala primei magis
trale albastre... Dar. vor
bind doar despre ceea ce
este aici, pot să și spun că,
in urmă cu un an. cind nm
preluat sectorul, am găsit
doar loc imdădurit și per
spectiva unui șantier poate
mai dificil decit in Dobrogea. Din toate punctele de
vedere. Tntii că,, in toiul
iernii, ne-am instalat ta
băra in corturi $i am atacat
lucrările cu hotărire, ca in
plină vară. Apoi, tehnolo
gia construcției a impus ri

gori mai severe decit la
magistralele din Dobrogea.
Acolo săpam in adine, aici
ne inălțăm. Ridicăm apele
Argeșului, dar inainte de
asta ridicăm diguri care
trebuie să fie perfect im
permeabile și foarte rezis
tente. Nu e ușor. Dar, ce-i
drept, ne pasionează lucră
rile de anvergură, care te
solicită la maximum și
care sint sortite să dureze
peste secole.
— De altfel, să știți —
precizai in acest sfens, ingi
nerul Liviu Gruber, direc
torul Antreprizei hidro
tehnice Oltenița — că
școala șantierelor dobro
gene ne-a pregătit temei
nic pentru această lucrare,
dar, in același timp, am
descoperit că și acest șan
tier este pentru noi o școa
lă. O școală in care Învă
țăm să folosim noi tehno
logii, de pildă cum se exe
cută ecranele de protecție
a digurilor, și multe altele.
Aceasta pe de-o parte. Pe
de altă parte, se lucrează
cu nuc|ee formate in Do
brogea, pe lingă care s-au
aliniat mulți constructori
tineri, aflați la primul lor
șantier, dornici să invețe
această meserie si dorhlci
să lucreze, la acest impor
tant obiectiv.
Intr-adevăr, pentru mulți
constructori, pentru nume
roase formații de lucru,
acest șantier a prilejuit
primul contact cu o mare
operă constructivă care se
naște. Numai județele care
au preluat fiecare Spre
execuție,
din
indemnul
secretarului
general
al
partidului, cite un tronson
de canal constituie atitea
și atitea școli. înscrise in
marea universitate a mun
cii pe care, in fond, o con
stituie. și acest șantier. Dealtfel, județele așa se și
constituie, ,ca brigăzi inde
pendente — cu oameni și
tehnică din județul respec
tiv — afiliate unei antre
prize de pe firul canalului.
Astfel, in țronspnul de
sud, fruntași între fruntași
sint constructorii de ia
Bistrița-Năsăud. cu cele
mai bune rezultate și cu
cel mai mare volum de lu
crări. Modest din fire, in

ginerul-șef de brigadă An
drei Csilog ne contrazice,
susținind Că nici județele
Suceava, sau Gorj, sau Covasna, sau Constanța, sau
Bacău nu sint cu nimic mai
prejos. Ca să nu mai vor
bim despre faima pe care
și-au cucerit-o, mai in amonte, pe firul Argeșului,
constructorii de la Sibiu Și
alții și alții.
— O școală extraordi
nară este in primul rind
Șantierul național al tine
retului — ne mărturisea, la
celălalt capăt al rtqii ma
gistrale albastre, tovarășul
Stănică Savu, comandantul
Șantierului național al ti
neretului
„Amenajarea
complexă a riului Argeș".
Aici, pe cel mai mare șan
tier național al tineretului,
se muncește și se invață,
brigadierii constructori avind de-acum la activ rea
lizări deosebite, dar și
multe lucruri noi de făcut,
de invățat ; suită de pre
miere pentru noi, briga
dierii, acest șantier ne-a
permis să semnăm cu sim
bolurile U.T.C.-ului la ■ te
melia unui nod hidrotehnic
important — Mlhăilești —,
să făurim oglinda de cris
tal a unui mare lac amena
jat de noi in amonte de acest nod hidrotehnic și
care va comunica cu lacul
Văcărești, pe care alți brigadieri-constructori il con
struiesc in. inima Capitalei
și, mai ales, semnăm la te
melia unui mare port care,
intr-un anume fel, este
deja în așteptarea nave
lor... Semnături care ne obligă, semnături' de bărbă
tească angajare pe frontul
celei mai pașnice bătălii -construcția socialistă a pa
triei.
Astfel de semnături de
constructori tineri, la virata
romantismului
revoluțio
nar, brigadieri și militari
— împletite cu cele ale
constructorilor cu ani și
ani de experiență, care au
dat viață atitor mari obiec
tive ale acestei eoocl — în
soțesc. de la București la
Dunăre, drumul spre deve
nire al noului vis. care va
ancora in curind. ca port.
Bucureștiul la Dunăre și
la Mare.
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ORGANIZARE MAI BUNĂ,
PRODUSE MAI BUNE
în structura industriei municipiu
lui Brașov, întreprinderea de articole
tehnice din cauciuc este unitatea cu
cel mai ridicat număr de tipuri de
produse: peste 6 000 sortimente,
destinate celor mai diverse ramuri
ale economiei naționale. Practic, aproape nu există utilaj sau insta
lație produsă în țară care să nu
aibă înglobate în ele produse fabri
cate la întreprinderea brașoveană.
Așa cum ne relata inginerul
Mircea Titus Faur, șeful serviciu
lui plan-dezvoltare, trăsătura domi
nantă a fabricației intreprinderii o
constituie gradul inalt de dotare
tehnică și tehnologică, la care se adaugă tradiția și experiența bogată
a colectivului ei. Așa se explică fap
tul că, in anul 1987, intreprinderii i
s-a conferit „Ordinul Muncii" clasa i,
iar in primele luni din acest an pre
vederile au fost îndeplinite și de
pășite la principalii indicatori, din
tre care la producția fizică, export
și productivitatea muncii sint de no
tat importante creșteri față de aceeași perioadă a anului trecut etc.
Rezultate notabile s-au înregistrat și
în domeniul ridicării nivelului tehnico-calitativ al produselor, ceea ce
face ca produsele purtind marca în
treprinderii din Brașov să fie pre
ferate de către beneficiari, care fac
uneori stăruitoare și insistente de
mersuri pentru ca această unitate să'
le preia comenzile.
— A trecut vremea, afirma direc
torul intreprinderii, inginerul Gh.
Seghete, cind ne mulțumeam cu ceea
ce ne cereau beneficiarii, sub as
pectul petformanțelor tehnico-economice și funcționale. Astăzi am ajuns in situația fericită de a le
propune produse' similare mult mai
bune. Un edificator exemplu este
cel al sistemelor de etanșate din
elastomeri speciali, care au o efi
cientă net superioară, concepute și
realizate de specialiștii noștri. Nu
mai vorbesc de suspensiile elastice
care lucrează in condiții extreme de
solicitare. Această problemă a fost
rezolvată cu propriile torțe de cer
cetare, întreprinderea noastră numărindu-se astăzi printre cei mai '
autorizați producători de suspensii
elastice din Europa. Iată de ce. nu
întimplător. produsele I.A.T.C. -Bra
șov sînt bine apreciate și peste
hotare. Așa reușim ca la ora ac
tuală să înregistrăm un avans de
abroape o lună de zile la producția
de export.
1
Referindu-se Ia căile și modalită
țile care au condus la obținerea acestor rezultate, directorul întreprin
derii a ținut să precizeze :
— în condițiile în care fabricația
noastră se caracterizează printr-o
largă diversificare și un înalt grad
de tehnicitate, a trebuit să ținem
cont de o multitudine de factori,
începînd cu aprovizionarea tehnicomaterială și terminind cu expedierea
produselor către partenerii interni
și externi. Accentul principal l-am
pus insă pe cîteva elemente de
bază : urmărirea riguroasă a fabri•cației. 'perfecționarea organizării și •
modernizarea producției și aplica
rea fermă a acordului global.
Să ne oprim asupra acestor trei
factori. în condițiile unei structuri .
a fabricației cu un asemenea grad
de diversificare, fără un mecanism
de, urmărire. bine pus. la punct,..realisgrea la timp a fiecărei comenzi .
ar fi practic imposibil de realizat.
El se bazează pe o evidență clară
a fiecărei comenzi, produs și reper,
al cărui stadiu de realizare este

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA

'

urmărit pe schimburi și zile. Aceas
tă activitate se realizează cu aju
torul calculatorului electronic, ofe
rind conducerii întreprinderii in
strumentul principal care-i dă posi
bilitatea să cunoască in orice mo
ment al zilei stadiul realizării pla
nului la principalele grupe de pro
duse și al onorării contractelor.
— La începutul programului de
lucru, tine să precizeze directorul
întreprinderii, cadrele cu drept de
decizie sînt informate, prin inter
mediul calculatorului electronic, asupra stadiului de îndeplinire a sar
cinilor de plan. Problemele inter
venite în ultimele 24 de ore, dar

La întreprinderea de articole
tehnice din cauciuc Brașov
mai ales în schimburile doi și trei,
sînt analizate in cadrul ședinței operative, cu care prilej sint. stabi
lite soluții și modalități pentru re
zolvarea lor. Precizez insă că tehni
că de calcul ne ajută in aceeași
măsură să cunoaștem și alte aspec
te principale din activitatea intreprinderii, cum ar fi stadiul aprovizonârii cu materiale, capacitatea
de încărcare a diverselor utilaje și
mașini, consumurile .materiale etc.
La nivelul conducerii' întreprinde
rii și comitetului de partid pe, în
treprindere se apreciază că fac
torul cel mai dinamic, care a sti
mulat creșterea substanțială a pro
ducției fizice și exportului, ca și
rezultatele obținute in domeniul
creșterii mai accentuate a producti
vității muncii și in cel al ridicării
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, l-a constituit aplicarea unui
mare număr de măsuri cuprinse in
programul de perfecționare a orga
nizării ăi modernizare a producției.
Dintre acestea se cuvin amintite
cele care vizează mecanizarea ope
rațiilor-de curățit matrițe și a debavurării, rulării și debitării co
vorului electroizolant. finisarea simeringurilor pe mașini cu operații
multiple și vulcanizarea garniturilor
presate, cu ajutorul matrițelor multicuiburi, măsuri care sporesc pro
ductivitatea la operațiile respective
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@ Participarea activă la colectarea materialelor refolosibile
— dovada unei atitudini civice înaintate ® In organizarea
consiliilor populare, acțiuni cetățenești pentru stringerea dis
tinctă, pe sortimente a unor cantități tot mai mari de materiale
pentru industria reciclării materialelor ! • Respect și solicitu
dine față de cetățeanul care predă materialele recuperate la
centrele de colectare I ® De ce nu se asigură ritmic mijloacele
de transport necesare ? • O sursă importantă de materiale
refolosibile ignorată : mediul rural
raza lor de activitate. De altfel,
prin unirea acestor forță, in nume
roase localități s-au cristalizat in
timp, au intrat în reflexul cetățea
nului o serie de acțiuni, desfășurate
cu o anumită periodicitate, pentru
stringerea unor cantități cit mai
mari de asemenea materiale. Tot
odată, se resimt cit mai mult rezul
tatele preocupărilor pentru dezvol
tarea și modernizarea rețelei de co
lectare, care in mediul urban a ajuns
să fie formată din 1 600 puncte de
colectare. 70 000 conteinere și reci
piente pentru stringerea distinctă,
pe sorțimente a materialelor refolo
sibile, amplasate in unități comer
ciale, la blocuri de locuințe, in piețe
și in alte locuri.
Cu toate acestea, rezultatele obți
nute in privința colectării' de la
populație nu sint pe deplin mulțu
mitoare. în sprijinul unei asemenea
aprecieri, care, sintem convinși, co
respunde opiniei unui mare număr
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La ora 14 fix, sala consiliului popu
lar din comuna Milcov, județul Vrancea, era plină pînă la refuz de coo
peratori care veniseră la învățămîntul agrozootehnic. Și tot la 14 fix,
lectorul, inginerul Traian Voinea,
șeful, fermei nr. 1. a inceput prezen
tarea temei „Tehnologia culturii po
rumbului", care ocupă în această uni
tate 670 hectare. Condițiile pentru
desfășurarea acestei activități — încă
perea incălzită, planșele și grafidele
de pe pereți, aparatul de proiecție, ca
și prezența,. „90—95 la sută" a coope
ratorilor din cele două cercuri de
cursanți — cum ni s-a spus — lăsau
impresia unei bune organizări. Ceea
ce și notăm ca atare. Mai consemnăm
că. in același timp, iși desfășurau ac
tivitatea celelalte patru cercuri cu
profilurile „cultură mare" și „zooteh
nie", cuprinzind in total 400 de coo
peratori.
Tema a cuprins, cum era de aștep
tat, principalele momente ale cultu
rii porumbului : arătura, pregătirea
patului germinativ, fertilizarea, se
mănatul. întreținerea culturii și iriga
țiile (din cele 3 364 hectare ale unită
ții. 2 337 sint amenajate pentru iri
gat), recoltarea. Remarcăm că .expu
nerea a cuprins observații critice, for
mulate mai ales ca necesitate sau
ca recomandări cu caracter general
la fiecare dintre aceste verigi ale teh
nologiei : „unii intirzie semănatul
porumbului", „să dăm mai mult gu
noi de grajd la hectar", „să nivelăm
terenul ca să avem o bună răsărire",
„irigațiile să fie uniforme, ca să nu
băltească apa", „să grâpăm terenul
pentru a împiedica pierderea apei
din sol". Observații bune, valabile și,
în general, bine cunoscute. în ce mă
sură folosesc acestea, ce efecte pot
avea ele asupra cursanților dacă nu
sint însoțite de exemple concrete din
care să rezulte cum s-a* procedat la
o fermă sau alta, cum a lucrat un
cooperator sau altul ? Mai ales că, pe
bună dreptate, rezultatele indemnau
la aceasta. Ferma nr. 3 a realizat in
medie 7 820 kg porumb la hectar, fer
ma nr. 2 — 6 474 kg, iar ferma nr. 4
— numai 4 850 kg la hectar. Cu ex

punerea rezultatelor din acest an pe
unități, ferme, echipe și oameni ar
fi trebuit, de fapt, să înceapă lecția.
Diferența de aproape 3 000 kg de po
rumb la hectar intre fermele 3 și 4,
care ■ au condiții asemănătoare, ar fi
stirnit. cu siguranță, interesul coope
ratorilor participănți la cursuri. De
unde provin aceste diferențe ? Fireș
te că din modul cum a lucrat fie
care. cum a întreținut cultura, dacă
a menținut. densitatea, cum a irigat
și cum a recoltat. Foarte bine s-a
spus in expunerea temei, referitor ,1a
momentul-'intreținerii culturilor, că
porumbul are o perioadă critică de
circa o lună de zile, in care dacă nu
este prășit „învinge concurentul, adi
că buruienile". Dar dacă alături de
afirmația că „pe unele sole nu s-a
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întreținut corect și, ca urmare, recol
tele au fost slabe" se spunea și cine
a procedat așa, s-ar fi creat o bună
bază de discuții. Ce părere are în această privință secretarul comitetului
comunal de partid.?
— Expunerea a păcătuit prin lipsa
exemplificărilor concrete. Practic, ca
racterul de dezbatere cu intrebări și
răspunsuri a lipsit. Nu vreau să mic
șorez cu nimic importanța fiecărui
element al tehnologiei și nici să
transformăm învățămintul agrozoo
tehnic de masă in analiză a pro
ducțiilor. Dar- prezentarea .teh
nologiilor, arătindu-se și cum a
realizat o fermă sau un cooperator
10 000 kg de porumb la hectar și de
ce altă fermă sau alt cooperator a
obținut numai jumătate, ar fi servit
de învățătură multora, iar lecția ar
fi ciștigat in profunzime. Iar dacă
doi-trei șefi de echipă sau coopera
tori cu rezultate diferite ar fi făcut
ei înșiși o scurtă prezentare a modu
lui in care a lucrat fiecare, cu accent
pe momentele cele mai dificile ale
anului agricol, calitatea invățămintului ar fi crescut. Spun aceasta intrucit diferențe de producții, care au
la bază diferențe in aplicarea tehno
logiilor, sint și la celelalte culturi la
care participarea cooperatorilor este
determinantă. în comuna noastră sint
două cooperative. La C.A.P. Gologan
s-a obținut , in medie 35 tone de le
gume la hectar și s-au realizat bene
ficii, pe cind la Milcovu — numai 21
de tone și se înregistrează pierderi,
în această privință, cîteva grafice
comparative cu recolte diferite obți
nute de ferme sau cooperatori erau
deosebit de sugestive.
Menit să susțină expunerea, filmul
de specialitate poate contribui prin
imagini sugestive la mai buna fixare
a elementelor tehnologiei. Dacă este
de actualitate, dacă cuprinde tehno
logiile de ultimă oră care trebuie
să se aplice pentru a se obține pro-

GOSPODĂRIILE CETĂȚENILOR
concret relatat in paginile „Scinteii"
de un reporter care — pornind de
la o asemenea sesizare — a solicitat
in postură de cetățean unor funcțio
nari de la un
anumit
consiliu
popular să ajute la .asigurarea
mijlocului
de
transport
neeesar pentru ridicarea a 18 tone
de fier vechi colectat de locuitorii
dintr-o circumscripție electorală. A
fost intimpinat insă, cu total dezin
teres, fiind nevoie de intervenția
unui cadru din conducerea consiliu
lui popular pentru a se pune lucru
rile la punct. Este păcat ca aseme
nea fapte, asemenea atitudini — izo
late desigur — să umbrească munca,
strădania colectivului care formează
aparatul funcțional al unui consiliu
popular, dar tocmai de aceea ele nu
trebuie sub nici un motiv acceptate,
tolerate, mai mult sau mai puțin
tacit.
•
Sau să ne referim la practica unor
gestionari de la anumite puncte de
colectare*— din păcate, aflată in
curs de proliferare — de a face
nazuri, de a pune tot felul de con
diții — inclusiv pecuniare, cetățea
nului venit să predea materiale re
folosibile. în cazul anvelopelor uzate
și. al bateriilor de acumulator pentru
autovehicule, cea mai frecventă mo
tivație folosită o constituie... lipsa
de formulare pentru eliberarea ade
verinței de predare, fără de care nu
pot fi procurate produsele noi de la
magazin. După cum, la același mo
tiv de refuz se recurge și in unele
situații in care cetățenii doresc să

dueții maxime. Or, filmele prezen
tate cooperatorilor de la C.A.P.
Milcovu nu răspund acestor cerințe.
Dacă una dintre pelicule, „Tehnolo
gia industralizării porumbului", care
se referă la producerea de nutrețuri
combinate, n-avea ce căuta la acest
curs, cealaltă, „Tehnologia culturii
porumbului", era învechită, „Nu
cuprinde elementele pentru pro
ducții de porumb de peste 20 de
tone de știuleți la hectar in condiții
de irigare, densitatea, cantitatea de
îngrășăminte, normele de udare și
altele — ne spune inginerul-șef al
•unității, Râul Oprea. Lipsa nou-,
tăților se face simțită și in dome
niul mecanizării. Nu prezintă ulti
mele utilaje, așa cum ar fi, de
pildă, semănătoarea „SEMO“ pen-

Prezența ca la școală;
lecția tot ca la scoală?

0 bogată „mină" de resurse materiale:
de cetățeni, stau mărturie cantită
țile importante de materiale refolo
sibile care iau drumul haldelor me
najere, precum și resturile de obiec
te casnice scoase din uz care în
multe orașe și comune stau arun
cate prin diferite locuri. De ce se
intimplă așa ?
Cu deosebire, ne propunem să ne
referim la trei probleme. Prima vi
zează raportul instituție-cetățean.
Sub coordonarea consiliului' popular
șe desfășoară o intensă muncă de
propagandă, în adunările cetățenești
se face apel la spiritul civic pentru
colectarea materialelor refolosibile,
la locuri vizibile sint afișate îndem
nuri la bună gospodărire, se organi
zează acțiuni comune, de strîngere
pe cartiere a acestor materiale, oa
menii sînt informați în legătură cu
modalitățile prin care pot preda
direct o serie de materiale rezultate
din gospodăria proprie. Numai că
toată această muncă de lămurire, de
atragere a cetățeanului la asemenea
acțiuni de interes obștesc este une
ori irosită și are chiar efecte con
trare celor scontate atunci cind
funcționari sau lucrători învestiți cu
atribuții in acest domeniu nu iși fac
datoria, tratează cu indiferență sau
aroganță cetățeanul dornic să con
tribuie la recuperarea unor cantități
cit mai mari de materiale refolosi
bile. Or, în scrisori sosite la redacție
cititorii sesizează, din păcate, o serie
de asemenea atitudini.
Reamintim, în acest sens, un fapt

'

experiența și tehnologiile avansate - temeinic însușite!

în imagine : aspect de muncă
din secția montaj aparate de joasă
tensiune. (Eugen Dichiseanu).

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

------------ ----------

INJNVĂȚĂMINTUL AGROZOOTEHNIC DE MASĂ

Colectivul întreprinderii de aparataj electric pentru instalații din
Titu a pus la punct', de curind, o
nouă tehnologie de executare a
unor repere complexe cu ajutorul
ștanțelor modulate. Noua serie de
utilaje are un grad înalt de auto
matizare și reprezintă creația unui
colectiv complex de muncitori și
specialiști din întreprindere. Fiind
brevetată ca invenție, noua tehno
logie a obținut locul I in cadrul
„Manifestării
naționale
pentru
promovarea și generalizarea crea
țiilor științifice și tehnic^ origi
nale". _ desfășurată in acest an la
Tîrgoviște. Demn de relevat, în
tre altele, este și faptul că prin
aplicarea acestei noi tehnologii
productivitatea muncii crește sub
stanțial, iar consumurile de oțel
aliat se reduc cu aprpape 40 la
sută.
* ■' '•#

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!

în concepția partidului nostru, la
activitatea de recuperare a materia
lelor refolosibile trebuie atrași, prac
tic. toți oamenii muncii, toți cetă
țenii. Pretutindeni, la locul de muncă
și acasă, esțe necesar ca fiecare să
se- dovedească a fi același bun gos
podar, manifestind o maximă grijă
ca nimic din ce poate fi reutilizat,
clin ce poate fi folositor economiei
să nu se distrugă, să nu se risi
pească. De altfel, o asemenea atitu
dine civică înaintată in acest dome
niu nu derivă numai din principiile
morale proprii societății noastre so
cialiste, ci reprezintă o Îndatorire
prevăzută expres in lege. Prin aceas
tă prismă, cerința manifestării unei
griji sporite față de colectarea și
reintroducerea în circuitul economic
a tuturor materialelor refolosibile se
cuvine apreciată intr-un context
mai larg, al sentimentului răspun
derii cetățenești față de integritatea
și dezvoltarea patrimoniului de bu
nuri materiale al societății. Firește,
un om deprins la locuința sa să nu
arunce la gunoi un aparat defect, un
ziar vechi, cioburile unei sticle, con
fecțiile uzate, ci să le predea, selec
tate, pe sortimente la centrele de
colectare, va fi la locul de muncă
același gospodar grijuliu cu restu
rile tehnologice rezultate de la ma
șina la care lucrează.
Dar dincolo de importanța educa
țională, formativă a acțiunilor cetă
țenești de recuperare a materialelor
refolosibile, acestea au și o valoare
practică intrinsecă, cu tendințe de
creștere an de an. Bunăoară, în pe
rioada care a trecut din acest an
s-au colectat de către populație, sub
diferite forme, 452 000 tone oțel,
13 600 tone fontă, 12 500 tone metale
.neferoase, 47 200 tone hirtii-cartoane, 11 700 tone spărturi de sticlă și
alte materiale, valoarea acestora
fiind de pesie o jumătate de miliard
de lei.
Desigur, rolul esențial într-o ase
menea activitate revine organelor
locale de partid și de stat, care pot
atrage largi, forțe — formate din
organizațiile de partid, tineret și co
pii, de sindicat și femei, O.D.U.S.,
alte organizații de masă si obștești,
deputați — la acțiunile inițiate pen
tru colectarea materialelor refolosi
bile de către Cetățeni. De asemenea,
consiliile populare au
datoria să
vegheze la buna funcționare a
întreprinderii
specializate
pen
tru recuperarea și valorificarea
materialelor refolosibile de pe

de două pînă la patru ori. Alte mă
suri au avut efecte substanțiale asupra calității produselor și a redu
cerii consumurilor specifice, de ma
teriale și energetice.
•
O contribuție substanțială la ob
ținerea bunelor rezultate de către
colectivul I.A.T.C. Brașov l-a avut
aplicarea fermă a acordului global.
Aici se cuvine reținut faptul că această unitate s-a numărat printre
primele întreprinderi ale județului
unde s-a introdus acest .sistem de
organizare și retribuire a muncii oa
menilor și că, de atunci, a fost per
manent perfecționat. Un exemplu :
pentru justa măsurare a muncii fie
cărui membru al formațiilor de
lucru, la nivelul unității, s-a adoptat
o soluție pe cit de simplă, pe atit
de eficientă. Fiecare reper este în
soțit de „fișa de parametri tehno
logici", care conține rubrici cu toate
operațiile executate la un reper. în
dreptul fiecărei rubrici se, trece
codul muncitorului care execută operația- respectivă, ceea ce permite
să se depisteze fără dubiu autorul
unor operații incorect executate.
Ceea ce-i determină, firește, pe
muncitorii care execută operațiile
următoare să riu preia reperele exe
cutate necorespunzătoi1.
Desigur, nu se poate face afirma
ția că la I.A.T.C. Brașov nu există
loc și de mai bine. Conducătorii
întreprinderii recunosc deschife. cu
spirit de răspundere că in activita
tea intreprinderii mai persistă unele
neajunsuri, care umbresc rezultatele
bune obținute pe ansamblul unității.
Așa, bunăoară, chiar in condițiile
realizării și depășirii planului la
principalele grupe de produse, au
rămas unele contracte neonorate,
situație ce a creat nu puține pro
bleme unităților beneficiare, " Pe
lingă unele' cauze obiective, neonorarea integrală a contractelor se ex
plică și prin insuficienta preocupare
a unor cadre și formații de lucru
pentru respectarea tehnologiilor de
fabricație și a folosirii integrale de
timp. Faptul că despre aceste cîteva
neajunsuri, ca și despre altele se
vorbește deschis, autocritic repre
zintă o garanție că ele vor fi în
lăturate.
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predea materiale refolosibile in con
tul obligațiilor obștești in muncă po
trivit Legii nr. 1/1985. Alteori
se invocă faptul că nu s-au
ridicat bani de la bancă pen
tru plata matșrialelor respective.
Așa cum am aflat de la Centrala
pentru . recuperarea materialelor re
folosibile, asemenea „justificări"
sint cu totul lipsite de temei. Există
suficiente formulare pentru adeve
rințe, circulația banilor esțe bine
pusă la punct. Important este ca
unor asemenea atitudini să li se dea
riposta cuvenită, opinia publică fiind
chemată să le combată cu fermitate.
La rîndul lor, factorii de conducere
din întreprinderile pentru recupera
rea și valorificarea materialelor re
folosibile, precum și organele de
control de specialitate trebuie să-și
facă datoria, sancționind cu fermi
tate, potrivit legii, pe gestionarii
care, prin asemenea atitudini, aduc
prejudicii înseși ideii de recuperare
organizată a materialelor refolosi
bile cu participarea maselor de
cetățeni.
Nu mai puțin adevărat este că
practici de genul celor la care
ne-am referit apar pe fondul anu-,
mitor neajunsuri organizatorice, al
unui sprijin insuficient acordat de
consiliile populare pentru buna
funcționare a rețelei de colectare,
în acest sens, se cuvine arătat că
o serie de măsuri cuprinse in Pro
gramul de intensificare a colectării
și valorificării materialelor refolo
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tru prășitoare, mașină de mare pro
ductivitate,
care a intrat de mai
bine de doi ani in dotarea unități
lor. La recoltare sint prezentate
utilaje scoase din uz, cum ar fi
combinele CARP, și nu combina de
mare capacitate C6P cu care sintem
dotați".
Din discuțiile purtate cu specialiști
din unitate au mai rezultat și alte
probleme privind asigurarea mate
rialelor documentare care să ser
vească lectorilor pentru Întocmirea
și prezentarea lecțiilor : cărți, bro
șuri, pliante, diapozitive. „Ministe
rul Agriculturii a tipărit numeroase
titluri de cărți și broșuri cu diferite
tehnologii care ne sint de mare fo
los — ne spune tovarășul Emil
Bahamat, care răspunde de învățămîntul agrozootehnic de masă in
cadrul direcției agricole județene.
Acestea trebuie să ajungă insă la
fiecare specialist, inginer-șef sau
șef de fermă. O broșură cum este,
de pildă, „Cultura plantelor de
cirnp". ediția 1986, care nu trebuie să
lipsească de pe masa de lucru a
nici unui specialist, ne-a fost trimisă
doar in 100 de exemplare. Or. noi
avem în județ, în sectorul C.A.P.,
211 ferme de cereale și 130 mixte,
la care se adaugă 55 de inginerișefi. fără să mai punem la socoteală
specialiștii din I.A.S. Ce e drept,
aceeași broșură, dar in ediția 1983,
care cuprinde 'o serie de elemente
depășite, ne-a fost trimisă la timpul
respectiv în tiraj mai mare, dar
acum nu poate fi folosită. Pentru
soia, cultură introdusă în coopera
tivele din județul nostru în 1987. nu
dispunem la ora actuală de o bro
șură corespunzătoare".
O problemă aparte o ridică dia
pozitivele. La 16 iunie 1988 Ministerul
Agriculturii a trimis, in județ o listă
cuprinzind diapozitivele realizate
de studioul „Animafilm" spre a fi
sibile, aprobat de conducerea parti
dului. nu au prins incă viață. Este
cazul măsurilor referitoare la dota
rea cu dispozitive speciale pentru
recuperarea hîrtiei, sticlei și mate
rialelor neferoase a fiecărui auto
vehicul Care stringe resturi mena
jere. recuperarea maculaturii prin
oficiile poștale, amplasarea de reci
pient pentru spărturi de sticlă și
pentru alte materiale refolosibile în
unități comerciale, organizarea co
respunzătoare a recuperării materia
lelor din demolări. Nici activitatea
de colectare în multe școli nu se
desfășoară cu intensitatea necesară
și posibilă.
Dar cel mai important neajuns îl
reprezintă neasigurarea ritmică a
mijloacelor de transport pentru ma
terialele colectate. La unele blocuri
de locuințe sau în piețe, materialele
refolosibile, neridicate la vreme, au
fost intre timp amestecate cu gu
noaie ; in școli și prin acțiunile orga
nizate pe cartiere s-au adunat im
portante cantități de materiale ce
așteaptă reintroducerea in circuitul
productiv. „Cu greu se ciștigă în
crederea unui om, dar și mai greu
se păstrează!" — ne spunea președin
tele unei asociații de locatari, deza
măgit că in ultima vreme nu-și mai
poate atrage vecinii la acțiunile de
colectare a materialelor refolosibile.
Desigur că pretutindeni în viața economico-socială, in domeniul utilizării
combustibilului pentru mijloacele de
transport trebuie să se manifeste
cea mai mare grijă, veghindu-se ca
nimic să nu se irosească. Dar,
din păcate, ignorindu-se cerința asi
gurării prioritare a materialelor re
folosibile — ca materii prime de
bază ale producției —unele consilii
populare trec undeva, spre coada
listei, transportul materialelor refo
losibile colectate de la populație.
Iar, după cum se poate observa, un
asemenea mod de repartizare a mij
loacelor de transport are efecte

comandate și din care direcțiile
agricole urmau să aleagă pe cele ce
vor fi folosite la cursurile agrozoo
tehnice in această iarnă. Direcția
agricolă a județului Vrancea a ales
pe cele specifice zonei, cum sint
„Drenaje subterane", „Periipetrul
etalon de combatere a eroziunii
solului", „Soiuri noi de viță de vie"
și altele și Ie-a comandat la 9 tulie.
La solicitarea Direcției agricole a
județului Vrancea. de la studioul
„Animafilm" s-a răspuns că acestea
vor fi introduse in lucru abia in
anul viitor.
Am prezentat această situație
Direcției de invățămint, personal,
control și retribuire din Ministerul
Agriculturii.
Dispunem de pelicule cu teh
nologii la zi pentru toate cursu
rile — ne spune tovarășa Con
stanța Ionescu, director in această
direcție. Peliculele’ realizate in 1986
și 1987 au fost multiplicate în pro
porție de numai 50 la sută. Cealaltă
jumătate. împreună cu cele realizate
in' acest an. se află la minister in
tr-o singură copie. Aș mai adăuga
că, filmele fiind valabile din punct
de vedere tehnic o perioadă de 2—3
ani, unele din cele nemultiplicate
n-au mai ajuns la unități.' Pentru
instruirile ce se fac la centru punem
la dispoziție exemplarele unice. De
la studiourile din Buftea ni s-a spus
că nu se scot cOpii intrucit nu există
peliculă.
— Cum pot beneficia totuși cercu
rile de invățămint agrozootehnic de
masă de aceste materiale ?
— Singura soluție, care de fapt se
și practică, este să vină un delegat
de la județ la minister și să ia fil
mul (unicul !), iar după 2—3 zile
să-l aducă înapoi. Așa a procedat,
de pildă, nu demult, județul Bacău.
E lesne de înțeles că, tocmai acolo
unde sint. de cel mai mare folos,
aceste filme nu ajung. Aceeași
situație — ni s-a spus — este și .cu
diapozitivele. Au fost realizate toate
cele prevăzute in program cu tex
tele respective, dar n-au fost mul
tiplicate intrucit, dacă nu se fac cel
puțin 50 de comenzi pentru fiecare
diapozitiv, studioul „Animafilm" nu
le realizează, pe motiv că nu sint
rentabile. De ce nu s-au centralizat
pină acum comenzile sosite din
județe ?
Asupra modului în care se asigură
materialul documentar pentru pre
gătirea lecțiilor la cursurile agro
zootehnice de masă vom reveni.
Pină Ia rezolvarea acestor proble
me, organele agricole județene au
datoria să-i îndrume pe lectorii
acestor cursuri să folosească cu
discernămint materialul documen
tar existent, să pună accentul pe
generalizarea experienței înaintate
în . aplicarea celor mai noi tehnologii,
să' asigure un caracter de dezbatere
vie cursurilor prin punerea față in
față a fermelor, a cooperatorilor cu
rezultate diferite. Pentru că simpla
prezență în sală, fie și sută la sută,
fără asigurarea unui conținut' cores
punzător lecțiilor nu contribuie la
buna pregătire a cursanților.
.

Lucian CIUBOTARU
Dan DRAGULESCU
negative nu numai pe plan practic,
economic, dar și pe cel psihologic,
în fine, o ultimă problemă se
referă la totala ignorare, prac
tic, in acest an, a unei surse
importante de recuperare a mate
rialelor refolosibile, și anume locu
ințele din mediul rural. Ce s-a intîmplat ? . O dată cu înființarea Mi
nisterului Contractării și Achizițio
nării Produselor Agricole, achizitorii
de piei și lină, care inainte aparți
neau de unitățile de recuperare și
valorificare a materialelor refolosi
bile, nu se mai ocupă și de colec
tarea altor materiale : fier vechi și
metale neferoase, hirtie, spărturi de
sticlă, mase plastice. S-a stabilit
Ia data respectivă că această acti
vitate urma să cadă in sarcina coo
perației de producție, achiziție și des
facerea mărfurilor, sub coordonarea
consiliilor populare comunale. în ma
rca majoritate a cazurilor insă, aceas
tă formulă nu și-a dovedit viabilita
tea, concret in perioada care a trecut
din acest an recuperindu-se o canti
tate infimă dc materiale refolosibile,
cu mult sub nivelul obținut anterior.
O soluție în acest caz trebuie neapă
rat analizată operativ de factorii de
resort, plecindu-se de la premisa că
in comune locuiesc peste 10 milioa
ne de cetățeni, al căror nivel de trai
este in continuă creștere și din gos
podăria cărora pot fi strinse și refolosite pentrii economie mari canti
tăți de materiale refolosibile.
Cert este că există reale posibi
lități de îmbunătățire a colectării
materialelor refolosibile de la popu
lație. Oamenii au devenit tot mai
sensibili la această cerință gospodă
rească și sint dornici să participe la
acțiunile întreprinse în acest scop.
Important este deci
să fie luate
toate măsurile pentru o mai bună
organizare, pentru imprimarea spi
ritului de răspundere necesar la toți
factorii care reprezintă interesele
economiei în relațiile cu cetățenii.

CONCLUZII DE LARG INTERES, DESPRINSE DIN ANCHETELE-SONDAJ ALE „SCINTEII"
Intr-o suită de șapte articole, publicate- consecutiv în ziarul „Scinteia“. incepind cu numărul din 22 decembrie a.c. și terminind cu cel de
fată, au fost prezentate cîteva probleme și neajunsuri existente in do
meniul recuperării și valorificării materialelor refolosibile. Așa- cum s-a
relevat din discuțiile purtate cu specialiști, din constatările organelor de
control s-au desprins citeva concluzii, cîteva propuneri de importanță
practică imediată pentru redresarea întregii activități in industria reci
clării. pe care le redăm, în sinteză, în atenția factorilor de resort :
• Generalizarea în toate unitățile economice a înființării de ateliere
sau secții specializate pentru gospodărirea materialelor refolosibile, in sar
cina cărora să cadă urmărirea colectării distincte pe sortimente și mărci a
tuturor resturilor tehnologice, precum și pregătirea lor judicioasă în ve
derea reintroducerii in circuitul productiv.
• Trecerea la exploatarea intensă și sistematică o haldelor de
zgură de oțelărie și a altor resturi care conțin fier (urși, scoarțe etc.)
rezultate din industria metalurgică, eventual prin constituirea de unități
specializate, dotate și organizate corespunzător, cu indicatori de plan
specifici.
® Efectuarea unei analize profunde și severe asupra dotărilor teh
nice pentru pregătirea materialelor refolosibile (instalații de brichetare,
mărunțire sau balotare a fierului vechi și a altor materiale, foarfeci de
tăiat resturi metalice etc.), stabilindu-se răspunderile care revin celor
vinovați de nefuncționarea corespunzătoare a acestora, precum și mă
suri care să garanteze remedierea neajunsurilor de ordin tehnic și func
țional, inclusiv pentru grăbirea punerii la punct a unor noi generații,
perfecționate, de asemenea mașini și utilaje.
• Revederea statutului organizatoric al secțiilor de pregătire a fie
rului vechi care nu se află in incinta unităților siderurgice, dar apar
țin Ministerului Industriei Metalurgice, pentru a se pune ordine deplină
in funcționarea acestora.

• Exercitarea cu fermitate, competență și promptitudine, de către
Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării, de alte or
gane centrale de specialitate, a controlului asupra legalității gestionării
și circulației materialelor refolosibile, sancționindu-se cu asprimea legii
situațiile in care nu se respectă destinațiile stabilite prin plan, prin ba
lanțele materiale aprobate, precum și în cazurile de depreciere, distru
gere ori trimitere la haldele de resturi menajere a materialelor refolo
sibile sau în cele in care fondurile . fixe scoase din funcțiune nu se
dezmembrează judicios pentru a se recupera selectiv piesele și mate
rialele componente.
• Organizarea unitară a activității de recondiționară a pieselor de
schimb, avrndu-se in vedere :
- asigurarea unui sistem de indicatori de plan stimulativi, precum
și rezolvarea metodologică a problemei corelării producției fizice cu producția-marfă in activitatea de recondiționare a pieselor de schimb ;
- instituirea obligativității omologării și verificării procedeelor teh
nologice de recondiționare de către institute de profil ;
- stabilirea unor norme și criterii unitare de apreciere obiectivă a
eficienței recondiționârii pieselor de schimb ;
- extinderea nomenclatorului pieselor supuse recondiționârii și per
fecționarea tehnologiilor aplicate in scopul sporirii numărului de cicluri
de reutilizare a pieselor ;
- aprovizionarea corespunzătoare, prioritară, cu tot ce este ne
cesar pentru recondiționarea pieselor de schimb.
• Investițiile in industria reciclării materialelor au un caracter prio
ritar I In spiritul acestei orientări date de conducerea partidului, trebuie
să se întreprindă tot ce este necesar pentru grăbirea materializării in

practică a cercetărilor finalizate in acest domeniu, pentru scurtarea cir
cuitului aprobării inceperii investițiilor, inclusiv a celor pentru dezvol
tarea rețelei teritoriale de centre de colectam și prelucrare o materia
lelor refolosibile.
• In cercetare-proiectare se impun abordarea multidisciplinară a
valorificării complexe, cu eficiență maximă a materialelor refolosibile,
precum și asigurarea măsurilor pentru ca in activitatea de concepție a
unui nou produs să se țină seama de întreaga durată de existență a
acestuia, inclusiv de întreținerea și repararea sa, precum și de ce se
intimplă cu materialele componente după ce produsul și-a încheiat ci
clul de viață.
• înființarea unui organism care să coordoneze activitatea de con
cepție in domeniul valorificării materialelor refolosibile și să ateste, din
punct de vedere tehnic și economic, eficiența măsurilor propuse.
• In privința colectării materialelor refolosibile de la populație se
dovedesc necesare intârirea, de către organizațiile de partid, consiliile
populare, organizațiile de masă și obștești, asociațiile de locatari, a muncii
politico-educative in vederea formării unei atitudini de răspundere civică în
rîndul tuturor locuitorilor pentru readucerea gospodărească in circuitul eco
nomic a tuturor materialelor refolosibile, precum și intensificarea acțiu
nilor cetățenești organizate în vederea stringerii acestor materiale.
• Controlul atent, perseverent și drastic al modulul In care func
ționarii publici, gestionarii punctelor de colectare iși fac datoria, ma
nifestă interes și solicitudine pentru rezolvarea promptă a problemelor
ridicate și a sugestiilor făcute de cetățeni pentru amplificarea acțiunii
de colectare a materialelor refolosibile.

Comeliu CARLAN
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FUNCȚIA EDUCATIVĂ, MILITANTĂ A SOCIOLOGIEI
Sublinierea caracterului specific și
a rădăcinilor istorico-naționale ale
revoluției și construcției socialiste
se relevă a fi o concluzie majoră,
de uriașă însemnătate teoretică și
practică, a concepției partidului nos
tru cu privire la dialectica făuririi
și dezvoltării societății socialiste,
magistral sintetizată in Expunerea
din
noiembrie
a
secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în perspectiva
acestui adevăr fundamental, aplica
rea creatoare a legilor generale ale
construcției socialiste la condițiile
specifice țării noastre, dezvoltarea și
perfecționarea edificiului noii so
cietăți in etapa actuală și in perspec
tivă sint indisolubil legate de va
lorificarea și cultivarea patrimoniu
lui nostru sociocultural în ce are
acesta mai valoros și mai durabil.
în epoca modernă și contempora
nă, sociologia, impreună cu alte dis
cipline sociale și umane, ocupă un
loc important în viața științifică și
culturală națională, in dezvoltarea
sentimentului patriotic și a . conști
inței naționale. Reamintirea acestor
funcții originare ale marilor noastre
tradiții culturale se înscrie firesc in
orientările noii etape istorice inaugu
rate de Congresul al IX-lea al parti
dului, în strategia construcției socia
liste, strategie clădită pe îmbinarea
adevărurilor generale ale socialismu
lui științific cu particularitățile și
necesitățile istorico-naționale spe
cifice României, pe concluzia înrădă
cinării organice a revoluției și con
strucției socialiste în logica evoluției
istorice a poporului român. însem
nătatea acestei deschideri istorice a
fost subliniată cu putere de secre
tarul general al partidului in recenta
expunere, relevind că „a fost lichi
dată atitudinea de ploconire față de
tot ceea ce era străin și s-au redat
partidului și poporului încrederea in
forțele lor. in capacitatea lor de gîndire și acțiune, sentimentul de dem
nitate patriotică, revoluționară".
Ca și alte științe sociale, dar poate
că intr-un mod mai accentuat, so
ciologia are o întreită Vocație : aceea
a cercetării directe a realităților so
ciale, a contribuției la integrarea
rezultatelor in acțiunea socială și a
participării active la înfăptuirea
idealurilor educative, revoluționare
ale societății noastre. Aceste sarcini
constituie un tot unitar, de înfăp
tuirea lor depinzând ridicarea pe o
treaptă superioară a funcțiilor teore
tice și aplicative ale sociologiei in
etapa actuală. „Este necesar șă
perfecționăm activitatea generală in
domeniul științelor sociale — arăta
secretarul general al partidului, in
iunie 1988 —. să perfecționăm și să
îmbunătățim activitatea in domeniul
cercetării sociologice si in alte sec
toare".
Cu toate sinuozitățile Înregistrate
tn evoluția ei, sociologia românească
s-a afirmat, o dată cu consolidarea
statutului ei științific și social, ca
disciplină de graniță, ca un factor
de integrare și întrepătrundere a
celor mai variate ramuri ale cunoaș
terii științifice, impregnind prin ceea
ce se numește punctul de vedere
sociologic integrator cele mai repre
zentative curente și direcții de gmdire din alte discipline sociale și
umane, din cultura românească mo
dernă și contemporană.
Alături de alte științe sociale și
umane. sociologia se constituie in
evoluția ei istorică drept una dintre,
formele de manifestare a creației
științifice moderne, ca una dintre
expresiile cele mai sintetice ale
spiritului și identității naționale in
cultură, dar totodată și ca un factor
oare joacă un rol de prim rang in
cunoașterea și valorificarea „rezer
velor pentru devenire ale societății**,
pentru continua modernizare și per
fecționare a vieții sociale, iar in
prezent pentru optimizarea funcțio
nării noilor structuri sociale și poli-

tice ale autoconducerii și autogestiunii. Pe bună dreptate se poate
susține că „sociologia face parte din
sistemul strategic al educației națio
nale". cum se specifică in manualul
universitar de sociologia culturii
aparținind lui A. Bondrea și apărut'
in acest an.
Pornind de la concluzia că sociolo-'
gia noastră este una dintre formele
reprezentative ale creației științifice
naționale moderne și contemporane,
o parte inalienabilă a patrimoniului
cultural, ne apare cu toată limpezi
mea datoria de a contribui la dezvoltarea ei creatoare, potrivit rostu
rilor ce-i revin ca știință teoretică
și aplicativă in condițiile societății
noastre socialiste, chemată să con
tribuie Ia studierea și explicarea
problemelor noi ale dezvoltării, mo
dernizării și perfecționării societății'
noastre socialiste. Asumîndu-și, in
perioada formării și consolidării sale

ca știință, studiul problemelor ma
jore ale făuririi României' moderne,
sociologia a devenit, in evoluția ei,
solidară cu istoria modernă și con
temporană a patriei. Această tradiție
constitutivă a sociologiei românești,
ca parte a structurilor științei și cul
turii naționale, obligă cu atit mai
mult la mari eforturi creatoare pen
tru a o dezvolta in prezent, prin re
zultate științifice și practice cit mai
relevante, la dimensiunile sistemului
nostru social și politic, ale științei
și culturii naționale. De vreme ce
sociologia a oferit cel mai cuprin
zător cadru pentru dezbaterea pro
blemelor de fond ale genezei socie-'
tății, națiunii și culturii noastre mo
derne, înțelegem de ce, in prezent,
se impune depășirea răminerilor in
urmă existente și in acest dorpeniu
și angajarea mai profundă a sociolo
giei in cercetarea marilor procese
sociale care jalonează Înfăptuirea
programului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate. Eforturi de îmbunătățire sint
necesare, deopotrivă, in predarea so
ciologiei, în cercetarea sociologică și
integrarea acesteia cu practica so’cială.
Dezvoltarea sociologiei este strins
legată de investigarea nemijlocită a
proceselor și fenomenelor concrete
ale vieții sociale. Particularitatea ei
epistemologică constă tocmai in în
temeierea abordărilor teoretice pe
datele realității concrete. Dezvolta
rea ramurilor specializate ale socio
logiei (in prezent numărul sociologiilor de ramură se ridică la aproa
pe 50 de discipline) a întărit consi
derabil această particularitate a cer
cetării și cunoașterii sociologice. Ra
murile specializate au devenit efeediscipline teoretico-aplicative.

I Măreață cucerire a poporului

culturii, predat în institutele de artă,
structurat pe coordonatele unei dis
cipline menite să permită studenților
„abordarea culturii ca formă a cu
noașterii de sine a națiunii", cum se
relevă in manualul universitar amin
partidului, guvernului, Adunării De(Urmare din pag. I)
tit. Această perspectivă răspunde pe
putaților,
prezidiului
Republicii,
deplin cerinței formării social-politimuncitorii, țăranii, intelectualii, os
guvernului democratic muncitorescce a tineretului, dezvoltării conștiin
țărănesc la 6 martie 1945, infăptui- . tașii și-au exprimat devotamentul
ței sale revoluționare. Principiul for
față de Republică', hotărirea de a-și
rea reformei agrare, infțingerea și
mativ „de la cunoașterea culturii la
consacra toate forțele dezvoltării și
dispariția de pe scena politică ro
acțiunea culturală și la creația cul
înfloririi ei. Modul in care au ac
mânească a principalelor partide po
turală" iși găsește un bun cadru de
ționat masele largi populare, am
litice burgheze, modificarea rapor
manifestare în Festivalul național
ploarea și multitudinea manifestări
tului de forțe in favoarea clasei
„Cintarea României".
muncitoare și a aliaților săi, precum . lor de adeziune față de instaurarea
Manualele de sociologie apărute in
Republicii au constituit o puternică
și imbupătățirea situației interna
ultimii ani. intre care Sociologia cul
mărturie a caracterului profund de
ționale a României prin redobinditurii (A. Bondrea), Teorii sociologice
mocratic și popular al acestui măreț
rea statutului său de stat indepen
contemporane (Virgil Constantinescu,
dent și suveran ca urmare a înche
Ion Ungureanul, Sociologia familiei
ierii Tratatului de pace cu puterile
(Andrei Stănoiu, Maria Voinea) etc.
aliate și asociate, au creat condițiile
sau lucrările in curs
de apariție
pentru preluarea de către clasa mun
(Tratatul de istoria sociologiei româ
citoare a întregii puteri politice. De
nești, Sociologia generală, Metode și
altfel, pe măsura evoluției procesu
tehnici. de cercetare sociologică, So
lui de transformare a societății ro
ciologie urbană și rurală. Sociologie
mânești devenise tot mal evidentă
industrială) contribuie,' impreună cu
neconcordanța dintre conținutul real
celelalte manuale de științe sociale,
al puterii politice și forma de orga
la formarea studenților in spiritul
nizare politică a statului. în timp ce
, gindirii sociale și politice revoluțio
guvernul reprezenta interesele clasei
nare, al activismului social, la pregă
muncitoare, ale țărănimii, intelectua
tirea . lor pentru cunoașterea și în
lității și ale altor categorii de oa
țelegerea experienței practice a
mm
meni ai muncii, monarhia, ca factor
partidului și poporului nostru, a
de exercitare a puterii, continua să
strategiei dezvoltării și perfecționă
profesionale capătă o însemnătate
fie un instrument al acelor forțe po
rii multilaterale a societății noastre
covirșitoare în sistemele moderne de
litice și sociale ale căror sfere de
socialiste.
muncă și de organizare socială, de
influență în viața politică și econo
disciplinele socioloîn fapt,
formare și educare a tineretului. Or,
mică a României se îngustaseră!
predate
in
invățămintul
gice
în sistemul diferitelor discipline pre
superior au devenit un punct de
Sprijinindu-se pe clasa muncitoa
date, sociologia este cea mai apro
plecare și un cadra propice pen
re, pe alianța muncitorească-ță
piată formării nemijlocite a oameni
tru
o
gamă
variată
de
activități
de
rănească și în consens cu năzuințele
lor pentru exercitarea eficientă a di
cercetare și aplicative,' tdate avind
majorității covirșitoare a poporului
mensiunii sociale a oricărui statut
importante
funcții
de
educare
știin

român,
Partidul Comunist Român a
profesional. în societatea noastră
țifică patriotică. Iată de ce o mai . elaborat un ansamblu de măsuri po
socialistă, orientată spre niveluri
bună corelare a disciplinelor socio
litice, organizatorice și militare pen
superioare de participare activă,
logice cu celelalte discipline sociale
tru înlăturarea monarhiei și instauconștientă a tuturor Ia definirea și
predate
studenților,
integrarea
cit
. rarea Republicii. La 30 decembrie
realizarea obiectivelor sociale, cen
act istoric național, care a consfințit
mai
armonioasă
a
sociologiei
in
an

1947,
Adunarea Deputațildr, luînd
trată pe formarea în masă a unor
realizarea năzuințelor și aspirațiilor
samblul
procesului
instructiv-educaact
de
abdicarea
regelui,
a
consfințit
personalități
umane
multilateral
multor generații pentru o cirmuire
tiv, intărirea caracterului militant
abolirea moharhiei și a adoptat hodezvoltate, in condițiile trecerii la
dreaptă, in măsură să creeze poporu
al predării, legarea strinsă a tezelor
tărîrea de proclamare a statului
autoconducere și autogestiune, for
lui român condiții favorabile emanteoretice eu dinamica vieții sociale
român ca republică populară. Ast . cipării
marea și intărirea continuă a socia
economice, sociale și politice,
constituie direcții de perfecționare
fel, după opt decenii, cite trecuseră
bilității umane devine un imperativ
dezvoltării
sale multilaterale.
menite să răspundă exigențelor ma
de la instaurarea monarhiei, poporul
major al funcționării armonioase a
Schimbarea
calitativă produsă în
jore
ale
îmbunătățirii
calitative
român
desființa
monarhia,
care
—
structurilor vieții economico-sociale.
conținutul puterii in urma procla
a educației revoluționare a tineretu
așa cum se arăta în Proclamația
îmbunătățirea pregătirii sociologice
mării
Republicii
a deschis o nouă
lui, definite într-o viziune de largă
guvernului — „constituia o piedică
a tineretului trebuie să asigure cu
perioadă in evoluția României, pe
perspectivă in expunerea tovarășului
în calea dezvoltării țării spre un re
noașterea temeinică de către acesta
rioadă de transformări radicale în'
Nicolae Ceaușescu.
gim de democrație populară, care
a mecanismelor sociale prin care
toate domeniile vieții, economice, so
să asigure celor ce muncesc bună
Promovarea consecventă, în pre
poate contribui în modul cel mai
ciale, politice și spirituale. „Instau
starea materială și culturală, să asi
darea disciplinelor sociale, a celor
eficient la realizarea in practică a
gure independența și suveranitatea
sociologice, precum și in cercetarea
rarea Republicii — arăta tovarășa
principiilor, valorilor și normelor so
sociologică, a concluziilor novatoare
statului român".
Elena Ceaușescu în cuvîntarea rosti
ciale ale socialismului.
formulate de secretarul general al
Sociabilitatea,
ca
resursă
a
tă la Sesiunea solemnă consacrată
Marea veste a proclamării Repu
partidului. cu privire la noua core
coeziunii, solidarității și integră
celei' de-a 40-a aniversări a procla
blicii a determinat o explozie de en
lație istorică dintre știință, educație,
rii sociale, fructificării resurselor
mării Republicii — a descătu
tuziasm in popor, care și-a manifes
cultură și dezvoltarea economicoumane ale dezvoltării, se formează
șat energiile creatoare ale po
tat,* încă din seara zilei de 30 de
socială în era noii revoluții tehnicoîn școală, în familie, în muncă.
porului. care, sub conducerea Parti
cembrie, sentimentele de profundă
științifice răspunde atit unor exi
Procesul însușirii ei poate fi op
gențe ale muncii ideologice, cit și
dului Comunist Român, a trecut cu
bucurie și satisfacție în cele mai di
timizat și cu ajutorul sociologiei,
unor cerințe practice de cea mai
care, sub raport educativ, este prin
toată fermitatea Ia realizarea unor
ferite feluri. Pretutindeni, la orașe
mare însemnătate — cele ale mobi
excelență o disciplină a formării și
profunde transformări revoluționare
și sate, pe străzi și in piețele pu
lizării resurselor umane și a meca
dezvoltării sociabilității, ca trăsătură
blice, in întreprinderi și instituții
în toate domeniile vieții economice
nismelor sociale ale perfecționării
a omului de tip nou. în această ipos
și sociale, ia înfăptuirea revoluției
s-au desfășurat manifestații, adu
intregii vieți sociale m etapa actua
tază. sociologia este o dimensiune
nări. mitinguri care au îmbrăcat as
și construcției socialiste in patria
lă, ale creșterii calității și eficienței
și o componentă a culturii naționale
noastră".
pectul unor impresionante serbări
in toate sectoarele de activitate.
și. totodată, o știință a culturii și
societății naționale. In acest sens
populare. Prin moțiunile, telegrame
în procesul înfăptuirii transformă
este conceput și cursul de sociologia
Prof. unlv. dr. Ioan DRAGAN
le, scrisorile adresate conducerii
rilor revoluționare in țara noastră,

cu o mare putere formativă și edu
cativă in sistemul disciplinelor so
ciale de invățămint. După reluarea
instituțională a sociologiei, sub im
pulsul stimulator pentru cercetarea
și gindirea socială românească ori
ginală generat de Congresul al "
IX-lea al partidului, discipline socio-,
logice specializate au fost introduse
practic in toațe institutele de invăță
mint superior, in funcție de pro
filul acestora șt al facultăților. To
tuși. sociologia este incă slab repre
zentată. in majoritatea facultăților
din universități.
îmbunătățirea statutului discipli
nelor sociologice in invățămint, în
deosebi in cadrul celui universitar,
are multiple rațiuni. Este știut că
orice specialist — de la profesor la
inginer și economist — se pregătește
pentru un anumit statut și pentru
exercitarea unui anumit rol social.
Latura socială a diverselor statusuri

condus de partid
un loc distinct revine perioadei des
chise de Congresul al IX-lea al par
tidului, perioadă care poartă cu de
plină îndreptățire numele de „Epoca
Nicolae Ceaușescu", în această pe
rioadă, cea mai densă și mai bogată
in înfăptuiri socialiste, România a
devenit o țară industrial-agrară cu
o industrie modernă, o agricultură
socialistă in plin progres, cu o pu
ternică dezvoltare a științei, invățămintului și culturii, a bunăstării ma
teriale ■ și spirituale a întregului
popor.
O importantă .realizare a societății
românești contemporane este făurirea statului socialist, ca stat al democrației muncitorești-revoluționare.
Așa cum a demonstrat practica con
strucției socialiste in țara noastră,
statul, administrator al avuției na
ționale, are sarcini importante in or
ganizarea și conducerea activității
economico-sociale, puternica dezvol
tare a forțelor de producție, ampli
ficarea fără precedent a acțiunilor
economico-sociale împunind in con
tinuare, ca o necesitate obiectivă,
perfecționarea și creșterea rolului
șău pentru asigurarea dezvoltării
unitare și armonioase a societății.
în procesul perfecționării ansam
blului relațiilor sociale, a conducerii
și organizării întregii noastre socie
tăți, partidul a constituit, pas cu pas,
sistemul închegat, unitar, coerent ai
democrației socialiste
românești-,
care realizează o deplină concordanță
între dezvoltarea forțelor de produc
ție, a relațiilor sociale in ansamblu,
și domeniul conducerii politice a
Vieții economice și sociale, centrul
vital
al
sistemului
democra
ției muncitorești-revoluționare fiind
partidul.
Acordînd democrației muncitoreștirevoluționare supremul sens de asu
mare a răspunderii pentru dirijarea
destinelor societății noastre, secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, atrăgea atenția la recenta plenară că dezvol
tarea largă a formelor democratice
de conducere, participarea tuturor
claselor și categoriilor sociale, a în
tregului popor la conducerea tuturor
ramurilor de. activitate, la elabora
rea politicii interne și externe con
stituie factorul fundamental pentru
edificarea cu succes a noii orînduiri
sociale.
Din perspectiva anilor care au treeut de la instaurarea
'
Republicii, a
realizărilor poporului nostru ni se
dezvăluie cu și mai multă putere
multiplele semnificații ale acestui
eveniment, aceste strălucite înfăptuiri socialiste în toate domeniile
vieții economice și sociale, care au
schimbat, fundamental înfățișarea
României, constituind trainica teme
lie pe care se clădește tabloul lumi
nos al viitorului.
•V

Munca,
participare,
creație

cinema
• Republica in sărbătoare, o zi ta
București : PATRIA (11 86 35) — 9; 11;
13; 15; 17: 19
0 Chirița in Iași: VICTORIA (16 28 79)
- 9; 11: 13; 15; 17: 19, FLAMURA
(83 77 1 2) — 9: II: 13: 15; 17; 19
• Capcana mercenarilor : GRIVIȚA
(17 68 58) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19
• ștefan cel Marc: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17: 19
0 Figuranțli : DACIA (50 35 94) — 9;
12; 15: 18
• Acțiunea „Autobuzul" : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
,
• Miracolul : PACEA (71 30 85)’> - »:
17; 19,
FLOREASCA
11: 13: 13: "•
•“
---------(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS11; 13; 15; 17; 19
MOS (27 34 95) — 9;................
• Muzica e viața mea : VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Hanul dintre dealuri : MUNCA
(21 50 97) — 15: 17: 19, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15: 17; 19
• Te iubesc, aprilie: TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
Sacrificiu
suprem :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19
• Ultima vară la Portoroz : DOINA
(16 35 38) — 9: 11: 13
0 Tatăt lui Serioja : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17: 19
• Transport secret : FERENTARI
(80 49 83) — 15; 17: 19
• Dragonul alb : GtULEȘTI (17 35 46)
—9: 11; 13; 15: 17; 19
• Azilul de noapte :
COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Unde riurlle curg repede : MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11: 13: 13: 17; 19
• Soluție de urgență : VOLGA
(79 71 26) — 9: 11 ; 13: 13; 17; 19
• Patrula de noapte :
GLORIA
(47 46 75) — 9: 11: 13; 13; 17: 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Nu se știe niciodată — 18;
(sala Amfiteatru); Poveste din Holly
wood — 18; (sala Atelier) : Faleza
— 16
*
• Filarmonica
„George
Enesctr*
(15 56 78, Ateneul Român): Concert
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Recital
de balet — 18
(13 63 48) :
• Teatrul d« operetă
Liliacul — 18
• Teatrut „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu, 14 73 46) :;
Secretul familiei Posket — 18; (sala
Grădina icoanei, 1195 44) : A treia
țeapă —’18
• Teatrul Mic (14 70 81): Astâ-searâ
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc
ciudat, după scăpătat — 19
• Teatrul „Nottara** (39 31 03, sala
Magheru) : Dansul morții — 18
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Scaiul — 18
• Teatrul Giuleștl (14 73 34. sala Ciu
lești) ; Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, sala Savoy) : Dragoste
la. prima vedere — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Cintă, ciocirlle !
— 18
• Circul București (10 41 93): Stelele
circului — 18,30

Pentru marea, istorica adunare
națională de la Alba Iulia, unde s-a
hotărit alipirea Transilvaniei la pa
tria mumă, n-a fost nevoie de o pre
gătire deosebită a opiniei publice.
Pregătirea se făcuse vreme de sute
de ani". Observația poetului £Î ginditorului Lucian Blaga dintr-una din
Însemnările sale memorialistice de
participant la marele eveniment sin
tetizează definitiv ideea de unitate
națională ca o constantă fundamen
tală a culturii românești. Dacă ideii
de unitate ii adăugăm ideile gemene
de independență și libertate dinlăun
tru și din afară vom descifra pe o
mare întindere temporală unele din
cele mai importante teme ale crea
ției literare, istorice, politice sau ar
tistice, . cultivate prin secole de ge
nerațiile succesive de cărturari ca
modalitatea cea mai de seamă de a
se defini ei înșiși ca oameni ai ce
tății. Frecventa, profunzimea medi
tației. ardoarea participării și lon
gevitatea ideii au dus la crearea
unui corpus de scrieri, care cuprinde
pe cei mai de seamă minuitori ai
condeiului, scriitori, istorici, oameni
politici, ginditori. A cuprinde aces
te scrieri, fie și numai fragmentar,
intre coperțile unei cărți este un
lucru de mare responsabilitate edi
torială. cu bucurii, dar și cu dificul
tăți pe măsura acestora, rezultate
dintr-o mulțime de texte ce impune
neapărat o alegere întemeiată pe
criterii istorice și estetice. Sărbăto
rirea a șapte decenii de la infăptuirea Marii Uniri a stimulat rea
lizarea unor astfel de sinteze ilus
trate, intre altele, șl de apariția an
tologiei „Glas al libertății, glas al
unirii", la Editura Minerva. Lucra
rea a fost realizată de poetul și is
toricul literar Florentin
Popescu,
care asigură, alături de o selecție
largă a textelor, și un studiu intro
ductiv cuprinzător cu deschidere
spre interpretarea modernă a feno
menului. Răsfoind paginile antolo
giei trăiești sentimentul covirșitor al
unei călători} inițiatice în spațiul
atit de generos ilustrat ai ideii de
unitate și libertate. Este dincolo de
orice dubiu că năzuința a rămas o
permanență a spiritului românesc Ia
care au visat unii, l-au infăptuit
alții și il păstrează in suflet ca dor
nestins cei de după înfăptuirea idea
lului nemuritor. Pe aceste trei mari
categorii se structurează și antolo
gia. oferind texte relevante cu o
mare incărcătură emoțională ce nu
s-a pierdut nici după trecerea timpulul, semn că perenitatea ideii s-a
întrupat in expresie artistică inalterabilă.
în lungile secole de bătălii pentru
unire și unitate s-a făcut auzit
depărtarea timpului glasul
■sorilor, al vizionarilor care

treceau în cuvînt și opere înfăp
tuirea fără pereche a lui Mihai
Vodă Viteazul. Acești deșteptători de
conștiințe s-au numit cronicari, iar
prin lupta lor, fiindcă pe acest tărirn
S-a situat fapta lor. căutau să ne
reamintească adevărul despre unita
tea primordială a poporului nostru,
despre Dacia lui Decebal și apoi
despre cea Traiană, care a fost me
reu una și indivizibilă.
De aici
spusa lui Ureche „de Ia Rim ne
tragem" ce a îndemnat pe Miron
Costin, după ce „biruit-au gindul să
mă apucu de această trudă, să scot
lumii Ia vedere felul neamului din
ce izvor și seminție sîntu lăeuitorii
țării noastre. Moldovei și Țării
Muntenești și românii din țările un-

mie", de fapt prima revoluție si
multană din cele trei părți româ
nești. cum observa Bălcescu, care
impunea cu necesitate „alte două
revoluții, o revoluție pentru unitatea
națională și. mai tirziu, pentru in
dependența națională*1, deoarece so
sise „timpul ca România să formeze
toată o singură și puternică națiu
ne*- (Al. Odobescu).
Făptuitorii unirii anticipați eroic
de revoluționarii patruzecioptiști au
acționat și ei in direcția sensibilă a
continuității de origini. limbă și
neam, dezvoltînd puter-nic studiile
istorice și orientind intreaga cultură
prin programul „Daciei literare" spre
rădăcinile naționale și populare, se
dezvoltă proza istorică, poezia înre-

nevră diplomatică, presiune sau amenințare nu au putut schimba
starea de spirit a națiunii. Reali
zarea unirii a fost precedată nu nu
mai de o intensă acțiune politică, dar
a generat o autentică literatură cu
largi deschideri patriotice. Multe din
poeziile scrise acum, imnice și cele
bratoare. patetice apeluri sau re
vărsări de bucurii și speranțe, apar
țin lui Eliade Radulescu, Bolintineanu. Alecu Rusșo. C.D. Aricescu,
Al. Pelimon, George Sion. G. Băronzi și alții sau memorialisticii
lui C. Negri. M. Kogălniceanu, N.
Filimon, I. Ghica, Hasdeu sau Ion
Creangă, scriitori care aduc mărturii
emoționante despre desfășurarea evenimentelor. Un loc aparte il ocupă

Visul secular al unirii
în memoria culturii românești
1
.
'
'
gureștl, cum s-au pomenit mai sus
că toți de un neam și odată descălecați sintem...", idee reluată și apă
sat afirmată „că toți aceștia dintr-o
fintînă au izvorit și cură" (Stolnicul
Constantin Cantacuzino). larg dez
voltată și de domnitorul cărturar Dimitrie Cantemir sau de învățații
Școlii Ardelene : Samuil Micu,
Gheorghe Șincai, Petru Maior, care
dincolo de observația științifică, adeziunea sentimentală sau datoria
morală avansează treptat spre un
nou moment, acela al necesității re
facerii unității naturale. Acum s-a
declanșat seculara bătălie pentru
unirea tuturor românilor intr-o sin
gură țară pentru că „tot de o viță
sint. adică romani de singe, precum
firea și virtutea ii mărturisește" (Gh.
Șincai). Unitatea originii, limbii și a
solului au fost argumentele susți
nerii acțiunii unioniste dezvoltate în
lucrări de erudiție și puternică sim
țire patriotică. Pentru pleiada de
cărturari contemporană cu eroica și
tragica ridicare a lui Horea, spațiul
confruntărilor de idei are în necesi
tatea unirii deschidere amplă, cu aplicație imediată ; ei deschid calea
realizatorilor unirii, a celor ce o vor
împlini incă din anii fierbinți ai
revoluției de la 1848, care nu mai
vedeau in unitate un deziderat în
depărtat, ci o necesitate imediată re
ieșită din dreptul nostru istoric, dar
și din „dreptul nostru de a face re
voluției*.. dreptul nostru de autono-

distrează cu fervoare redescoperirea
tradițiilor folclorice și se angajează
deschis pe calea pregătirii societății
pentru înfăptuirea unirii : „poeții
cintă România și fac apel la viața
nouă, propagînd unirea principate
lor și stabilirea in drepturile lor cele
naturale". O paletă largă de mij
loace publicistice : proclamații, apeluri, programe aparțin scriitorilor,
care sint și oamgpi politici de frun
te ai timpului. Pe urmele lui Ianache
Văcărescu și Asachi, evocatori nos
talgici ai unor năzuințe de demult,
scriitorii fac din literatură promo
torul cel mai. puternic al ideilor
unioniste. Versurile lui Alecsandri
din „Hora Unirii", puse pe muzică,
au intrat în cartea de aur a simțirii
patriotice românești : „Amindoi sin
tem de-o mamă / De-o făptură și
de-a samă / Ca doi brazi intr-o tul
pină. / Ca doi ochi într-o lumină",
înălțind unirii un adevărat monu
ment, ca și Gr. Alexandrescu in
„Unirea Principatelor", „La Româ
nia" lui Cezar Bolliac sau dramati
cul apel a lui Andrei Mureșanu din
„Un răsunet". Să nu uităm niciodată
că luminoasele versuri nu au fost
scrise după evenimentul din ianua
rie 1859, ci cu mult înainte, ca ma
nifeste revoluționare ale unirii cu
valoare psihologică imensă, cataliza
tori neegalați ai energiilor populare
spre înfăptuirea idealului. Bătălia
unirii a avut întîiul cîștig de cauză
in inimile, oamenilor și nici o ma-

în această literatură omagierea dom
nitorului Alexandru Ioan Cuza, exemplu viu de patriotism și înțe
lepciune, asociat momentelor de izbindă și lumină ale poporului nostru.
Ideile Unirii au rămas în litera
tură ca teme eterne și pentru că ce
se realiza la 1859 era numai împli
nirea parțială a visului de unire a
tuturor românilor intr-o singură pa
trie. Sămința aruncată de genera ,
țiile mai vechi intr-un moment de
adîncă răscolire socială și. națională,
departe de a exprima un moment
sau o conjunctură istorică, s-a do
vedit perenă și capabilă să rodească
în noi forme, mai înalte, cu vigoare
ideatică și emoție superior transfi
gurate artistic. Eminescu intinde și
aici o punte demiurgică către uni
versalitate într-o descărcare de
energii lirice comparabilă doar cu
fantastica revărsare sonoră beethoveniană. „Hotarul" Eminescu, de
unde se poate vorbi „înainte de..."
și „după", dovedește ’ prin puterea
geniului că poezia iubirii de țară nu
aparține efemerului, fenomenului de
orice fel, rădăcinile sale fiind mult
mai
adinei,, răspindite , intr-un
uriaș univers care este patria : „Fiii
tăi trăiască numai in frăție /• Ca a
nopții stele, ca a zilei zori, / Viața
in vecie, glorii, bucurie, 7 Arme cu
tărie, suflet românesc, / Vis de vi
tejie, fală și mindrie, / Dulce Româ
nie, asta ți-o doresc 1". Ceea ce „a
urmat" după, Eminescu confirmă eu-

fundarea unei bune părți a
turti noastre in această lume
unde extrage „frumuseți și prețuri
noi" . cu o consecvență și prospețime
confirmate de cele mai de seamă'
opere ale timpului. Momentul Marii
Uniri este anticipat de Coșbuc. Macedotțski, Delavrancea, Duiliu Zamfirescu, lorga, Goga, Sadoveanu sau
Arghezi, ale căror scrieri contribuie,
alături .de acțiunea unor mari tri
buni ca Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Nicolae Titulescu, la încheierea
in apoteoză prin înfăptuirea actului
istoric de la 1 Decembrie 1918. Pre
gătirea de secole iși atinsese țelul.
Posteritatea literară a Unirii este
de o bogăție ce întrece chiar con
temporaneitatea ei. Continuatorii și
păstrătorii ideii unității naționale
s-au manifestat artistic prin opere
nemuritoare semnate de Ion Pillat,
Adrian Maniu, Liviu Rebreanu, Lu
cian Blaga. Aron Cotruș sau Ion
Vinea, la scriitorii zilelor noastre :
Zaharia Stancu, Radu Boureanu, D.
Stelara. Șt. Aug. Doinaș, Fr. Păcurariu, Eugen Barbu, I. Lăncrănjan,
AI. Ândrițoiu, Ion Dodu Bălan, Ion
Brad. Ion Horea, Nichita Stăhescu,
Nicolae
Labiș, .Marin
Sorescu,
Gheorghe Tomozei, Nicolae Dragoș,
loan Alexandru, Constanța Buzea,
Adrian Păunescu sau Daniela Crăsnaru. reținuți dintr-un sumar mult
mai bogat, dar departe de a fi com
plet. Unicitatea demersului artistic
in această direcție trebuie ințeles
ca un proces de sensibilizare simultană la aceleași solicitări ale vieții
noastre istorice, ca o fericită întîlnire a forțelor pentru
.
realizarea
obiectivelor propuse. Utilizind mi.fIoace specifice, literatura, slujitorii
ei realizează în esență un amplu
proces de educație cetățenească,
mobilizează energiile, călăuzesc pe
calea progresului.
De o diversitate și bogăție excep
ționale, cu izbinzi artistice defini
torii pentru ansamblul creației noas
tre artistice, ideea de unitate națio
nală și libertate reprezintă o temă
fundamentală a culturii noastre din
toate timpurile, cu rădăcinile adine
înfipte in
L. solul
.'.V veșnic
____ 1. al patriei; in
tot ce poate sugera sau dovedi ata
șamentul la împlinirile înaintașilor,
cinstindu-le jertfele și strădaniile,
mărturisind totodată datoria vitală
de a crește această zestre, in condițiile noi, socialiste ale evoluției
noastre sociale, ale operei construc
tive pe care o făurește poporul ro
mân. Misiime istorică de care lite
ratura, scriitorii și-au legat aspira
țiile cele mai înalte și multe dintre
împlinirile durabile.

Emil VASILESCU

c

Centrul de cultură și creație
„Cintarea României" din Deva
ocupă un loc distinct intre așezămintele de răspindire și pro
movare a noilor valori etice
și estetice ale societății noas
tre. Pentru bogata sa activitate
Cultural-educativă centrul de
cultură și creație de aici a obținut anul trecut locul It pe
țară. Cursurile
U niversității
cultural-științifice. desfășurate
cu participarea nemijlocită a
oamenilor muncii din toate uni
tățile economice ale județului
s-au situat la. un nivel superior
obținând încununarea locului I
in aceeași competiție națională.
Activitățile desfășurate aici sint
concepute și realizate in vederea
ridicării continue a nivelului
profesional al
participanților,
calificării și policalificării in
cele mai diverse domenii de ac
tivitate, de la electronică
și
informatică pină la meșteșugu
rile tradiționale acestei zone
etnografice a țării.
Iată eiteva date din bilanțul
cu care această instituție de
cultură încheie anul 1988 : nu
mărul de cercuri tehnieo-aplicatlve a ajuns acum la 48, cu
peste 3 000 de cursanți, la care
se adaugă cele 33 de cercuri de
cultură și civilizație românească,
educație politică și materialistștiințifică, etică, juridică in care
sint antrenați peste 2 000.de oa
meni ai muncii din întreprinde
rile : minieră Deva, de lianți,
Electrocentrale. de prefabricate
etc. Peste 95 000 de spectatori au
participat la activitățile „Tri
bunei ideilor", „Amfiteatrul
artelor", la spectacolele ansam
blului de cântece și dansuri fol
clorice „Silvana", celor trei
formații de teatru pentru adulți
și copil, de muzică ușoară și
divertisment, toate laureate ale
Festivalului național „Cintarea
României", distinse cu premii și
mențiuni în concursuri inter
naționale. Imaginile noastre au
surprins două dintre aspectele
care ilustrează activitatea des
fășurată pe scena și in sălile
acestui așezământ de cultură,:
cercul de electronică, la care
sint înscriși, pe ani de studiu,
peste 60 de cursanți; aspect din
spectacolul susținut de peste 350
pionieri și școlari de la Școala
generală nr. 4 din Deva, dedicat
marilor evenimente politice ale
anului, spectacol intitulat „Slă
vim patria, partidul și poporul"
în care muzica, montajul literar,
poezia patriotică, brigăzile ar
tistice, dansurile tematice și mo
derne, grupurile folk și-au dat
mina într-o reprezentație bine
apreciată de publicul spectator.

Eugen DICHISEANU
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Tovarășa Elena Ceausescu
a primit delegația Universității Liberia
Tovarășa Elena Ceaușescu. prim
vjceprim-ministru
al
guvernului,
președintele. Consiliului Național al
Științei și Invățămintului, a primit,
miercuri, delegația Universității Li
beria, condusă de Stephen M. Yekeson, președintele universității,' care
efectuează o vizită in țara noastră.’
în numele membrilor delegației,
președintele universității a mulțumit
pentru primire, pentru invitația de
a vizita țara noastră și a dat o inaltă apreciere realizărilor poporului
român in dezvoltarea economico-socială a patriei, progreselor inregistrate în Romania in domeniul știin
ței și invățămintului.
Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit, pentru aprecieri și a exprimat
convingerea că vizita in țara noastră
a delegației liberiene va contribui la
dezvoltarea în continuare a relații

lor dintre România și Liberia, in in
teresul reciproc, al întăririi păcii,
prieteniei . și colaborării internațio
nale.
în cadrul convorbirii au fost abor
date unele probleme privind extin
derea conlucrării • româno-liberiene
pe plan tehnico-științific și in dome
niul pregătirii cadrelor, in spiritul
hotăririlor convenite la cel mai inalt
nivel, precum și aspecte privind
intensificarea contactelor și schim
burilor de experiență dintre oamenii
de știință, cadrele didactice univer
sitare din cele două țări.
La primire a luat parte Ion Teoreanu, ministrul educației și invăță
mintului.
A fost de față Marcus Kelley, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
Liberiei la București.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 70-a ani
versări a creării Partidului Comunist
din Germania, ambasadorul R.D. Ger
mane Ia București, Herbert Plaschke,
s-a intilnit, miercuri, cu cadre di
dactice și studenți de la Academia

de studii social-politice de pe lingă
C.C. al P.C.R.
în cuvintul său, ambasadorul a
evidențiat insemnătatea istorică a în
temeierii Partidului Comunist din
Germania.
(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Am fost foarte impresionați de felicitările și de urările pe care ni le-ați
adresat cu ocazia sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări de la crearea Parti
dului Comunist Marocan.
Vă mulțumim călduros pentru acest gest de prietenie și de solidaritate,
care va întări și mai mult legăturile atit de strinse dintre cele două partide
ale noastre.
Vă rugăm să primiți expresia sentimentelor noastre de prietenie to
vărășească.
Pentru Comitetul Central
al Partidului Progresului și Socialismului
din Maroc

ALI YATA
Secretar general

Permanent, în eșalonul fruntașilor
Unicate etalon pe țară, prezentă
lună de lună in eșalonul fruntași
lor in marea întrecere socialistă,
întreprinderea forestieră de ex
ploatare- și transport Neamț și-a
inscris in bilanțul realizărilor un
nou succes : îndeplinirea inainte
de termen a prevederilor de plan
la producția-marfă industrială pe
acest an. S-au creat astfel condiții
ca pină la finele lunii decembrie
colectivul de forestieri să obțină
un spor valoric la acest indicator
de peste 80 milioane lei, care se
va regăsi in produse fizice peste

plan concretizate, între altele, în
8 000 mp parchete și 9 000 mc
cherestea. Rezultatele de pină
acum se constituie intr-o bază so
lidă pentru pregătirea temeinică a
producției anului 1989, forestierii
de aici fiind hotărî ți ca, prin fina
lizarea măsurilor cuprinse in pro
gramele de perfecționare a organi
zării și modernizare a proceselor
de fabricație, să-și sporească și mai
mult contribuția la îndeplinirea
mobilizatoarelor obiective ale pla
nului din anul viitor și pe întregul
cincinal. (Ion Talpă).

IN 1NTÎMPINAREA ANIVERSĂRII REPUBLICII

INSUFLEȚITOARE FAPTE
ALE ANGAJĂRII MUNCITOREȘTI
SATU MARE : Bogat raport
muncitoresc

DÎMBOVIȚA : Producție
fizică peste prevederi

’

Oamenii muncii din industria ju
dețului Dîmbovița acționează stă
ruitor, in spiritul orientărilor și
indicațiilor date
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru creș
terea nivelului producției și efi
cienței întregii activități. Rezultate
deosebite au obținut in acest an
muncitorii și specialiștii de la Com
binatul de ' oțeluri speciale și în
treprinderea chimică din Tifgoviște. Combinatul de lianți șl azbo
ciment și întreprinderea „Steaua
electrică" din Fieni, întreprinderea
de frigidere din Găești. Ei intimpină aniversarea Republicii cu im
portante sporuri de producție, intre
care 10 200 tone oțel, 8 000 tone laminate, 1 700 tone bare și blocuri
forjate, aproape 14 000 tone tablă,
produse ale industriei electronice
in valoare de 135 milioane lei,
183 000 tone ciment și 1 500 tone
lacuri și vopsele. Aceste realizări
au la bază un mare număr de mă
suri vizind perfecționarea organi
zării fluxurilor de fabricație, mo
dernizarea utilajelor, instalațiilor și
tehnologiilor. (Gheorghe Manea).

BISTRIȚA : Instalații
de mare performanță
Constructorii de mașini din ca
drul întreprinderii de utilai tehno
logic de pe platforma industrială
. a municipiului Bistrița încheie și
actualul an printr-un nou și pres
tigios succes — omologarea stației
de producere și dispersie a ozonu
lui utilizat la tratarea apelor uzate.
Agregatul de uscare a aerului,
unul dintre principalele elemente
componente ale stației, are perfor
manțe de nivel mondial, iar consuniurile specifice pentru exploata
rea întregii instalații se ■ situează,
de asemenea, sub cele înregistrate
pe plan extern. Stația se pretează
a fi utilizată la tratarea apelor
poluate rezultate din procesele
tehnologice ale unităților cu pro
fil metalurgic, chimic, electroteh
nic etc. Concepția, proiectarea și
execuția aparțin filialei Bistri
ța a Institutului de cercetări
pentru
produse
electrotehnice,
in colaborare cu întreprinderea
bistrițeană amintită. (Gheorghe
Crișan).

în atmosfera de puternică însu
flețire și angajare revoluționară in
care se desfășoară întrecerea so
cialistă în cinstea apropiatei ani
versări a Republicii, tot mai multe
colective muncitorești din industria
județului raportează realizarea pla
nului pe primii trei ani ai cinci
nalului la producția-marfă indus
trială. Printre acestea se situează
mina Turț-Socea, întreprinderea
de piese de schimb și utilaje pen
tru, industria chimică. întreprinde
rea de piese auto, întreprinderea
de materiale de construcții, între
prinderea de confecții „Mondiala",
întreprinderea de tricotaje Negrești-Oas și altele. Se estimează
că producția suplimentară ce va fi
realizată de respectivele unități pe
trei ani din* cincinal • se ridică la
peste 600 milioane lei. (Octav Grunicza).

BUZĂU : Noi produse
destinate exportului
Urmare ' a puternicei dezvoltări
industriale pe care a ’ ciinoscut-o
in anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, ju
dețul Buzău realizează in prezent
produse cu parametrii tehnico-calitativi și funcționali ridicați, com
petitive pe piața externă, solicitate
în peste 60 de țări ale lumii. Acum,
cind
se face bilanțul activității
desfășurate in 1988 și se pregătește
temeinic producția anului viitor,
la sediul bazei județene de aprovi
zionare tehnico-materială s-a ame
najat o interesantă expoziție cu
produse noi ce pot fi oferite par
tenerilor externi in anii viitori.
Sini prezente in expoziție, intre
altele. întreprinderea de sirmă și
produse din sirmă (cord metalic,
electrozi de sudură), întreprinde
rea de contactoare (instalație de
tratament termic al sudurii, genera'»
tor magnetic portabil). întreprin
derea de.utilaj tehnologic (compen
sator cu echilibrarea sarcinii, reci
pient sub presiune), întreprinde
rea de producție industrială pentru
construcții căi ferate (mașina de
șanfrenat țevi, traverse metalice,
butelii pentru gaze sub presiune),
întreprinderea „Metalurgica" (cul
tivator pentru rigole și prășit, echi
pamente pentru tractoare agricole
și industriale), precum și Între
prinderi din industria ușoară, care
oferă o gamă largă de țesături,
confecții, textile și tricotaje. (Stelian Chiper).-

BÎRLAD : Industria
municipiului a îndeplinit
planul anual
Colectivele de oameni ai muncii
din întreprinderile industriale ale
municipiului Birlad raportează în

deplinirea inainte de termen a pla
nului anual la producția-marfă in
dustrială, la export și la alți indi
catori economici. Dedicate aniver
sării a 41 de ani de la proclamarea
Republicii, succesul are la bază
dăruirea și responsabilitatea în
muncă, foarte buna organizare a
activității, înnoirea și moderniza
rea produselor și încadrarea strictă
în normele de consum materiale și
energetice. Colectivele muncito
rești birlădene, intre care cu re
zultate remarcabile in întrecerea
socialistă se înscriu cele ale între
prinderii de rulmenți, de produse
pneumatice și aparate de măsură,
de produse abrazive și altele, vor
realiza și livra suplimentar econo
miei naționale și la export, pină
Ia 31 decembrie, o producție-marfă
în valoare de peste 40 milioane
lei. (Petru Necula).

BRAȘOV : Tractoarele
românești elogios apreciate
Recent, Institutul național danez
pentru agricultură, institut autori
zat al Pieței comune, a încheiat
încercările de omologare ale trac
toarelor' românești din generația a
treia, cu puteri cuprinse. între 45
și 70 CP, rod al colaborării dintre
cercetătorii si prolectanții Institu
tului de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică*1 pentru tractoa
re și autovehicule Brașov și spe
cialiștii întreprinderii „Tractorul".
Această omologare confirmă încă o
dată înaltele performanțe tehnicofuncționale și economice ale trac
toarelor românești, sporind și mai
mult prestigiul industriei noastre
de tractoare, capacitatea cercetă
torilor și specialiștilor ei. încercă
rile la care au fost supuse trac
toarele produse la Brașov au con
firmat cu prisosință performanțele
din documentația tehnică, tar in
unele cazurj, cum este cel al consu
mului de combustibil sau eficacita
tea frînei. aceste performanțe s-au
dovedit superioare celor garantate
de către constructor, ceea ce le si
tuează la nivelul celor mai pres
tigioase produse similare străine.
Rezultatele obținute in timpul omo
logării au fost avizate fără rezer
ve de către organismul central al
Pieței comune, după care au urmat
livrări de tractoare românești in
Marea Brițanie, Grecia, Danemar
ca etc. (Nicolae Mocanu).

MEHEDINȚI : 164 vagoane
din metal economisit
în unitățile industriale consuma
toare de metal din județul Me
hedinți o atenție deosebită se acor
dă, in cadrul programului de mo
dernizare a producției, acelor mă
suri tehnico-organizatorice care
vizează realizare^ într-o gamă
largă a unor produse competitive și
cu consumuri tot mai reduse. Nu
mai în cursul acestui an au fost

Calculatorul, „asistent calificat"
al proiectării și fabricației
(Urmare din pag. I)
informatice pentru proiectare asis
tată vor fi confruntate cu exigențe
crescinde, iar valoarea lor de între
buințare va trebui să fie verifi
cată și tratată cu spirit critic,
intrucit „tehnică de dragul teh
nicii" nu reprezintă nici sensul,
nici scopul introducerii noilor me
tode de proiectare. Calculatorul
eliberează omul de munca de ru
tină. preia și valorifică sistematic
cunoștințele dobindite in
interac
țiunea cu utilizatori tot mai bine
pregătiți și mai deschiși spre folo
sirea noilor
tehnologii
informa
tice.
Să luăm ca exemplu proiectarea,
testarea și execuția asistată de cal
culator a matrițelor pentru injecția
materialelor plastice. Pe baza pro
ceselor tradiționale, realizarea unor
matrițe necesită in medie 5—6 luni,
în plus, trebuie executat prototipul
care să permită primele încercări
tehnologice, cu riscul ca, în caz de
nereușită, să fie necesar a se relua
total sau parțial întregul ciclu. Or,
prin utilizarea de programe infor
matice pentru întregul ciclu de proiectare-execuție, durata este de 2—3
Juni, iar costurile sint cu mult mai
mici.
Deosebit de important este că

într-un sistem informatic sint in
terconectate sectoarele de copcepție,
cit și cele de teslare și fabricație,
care sint la rindul lor informatizate.
în mod obișnuit, etapa inițială de
proiectare asistată de calculator cu
prinde două faze. Prima, identifi
carea materialului cel mai adecvat
cerințelor din punct de vedere al
caracteristicilor și criteriilor de efi
ciență. se finalizează cu afișarea pe
terminal a structurii moleculare a
materialului. A doua fază ■ este cea
de modelare grafică în trei dimen
siuni, cu precizarea detaliilor de pre
lucrare, alegerea și stabilirea traiec
toriei sculelor.
Etapa următoare este cea de ingi
nerie asistată de calculator, în ca
drul căreia comportarea piesei este
simulată și studiată, fără a fi ne
voie de prototipul acesteia. Eventua
lele modificări sint specificate și evaluate intr-un dialog interactiv in
tre tehnolog și calculator. Abia
după validarea finală a proiectului
se poate trece Ia fabricația asis
tată de calculator. într-un ase
menea sistem devine posibil ca
mâșinile-unelte cu comandă nume
rică, organizate în celule de prelu
crare, să primească instrucțiunile de
execuție direct de la calculator.
în mod practic, introducerea in
formaticii in activitatea de cerce

tare-proiectare a condus la impor
tante creșteri de productivitate, de
la 20 la sută pină la 60—100 de ori,
îmbunătățiri cu 10—25 la sută ale pa
rametrilor țehnico-funcționali, eco
nomii de materiale de 5—15 la sută,
reduceri cu 10—20 la sută ale con
sumurilor energetice.
Introducerea calculatoarelor în
conducerea producției ridică, de ase
menea, o serie de probleme. în in
dustria mecanică, de exemplu, aceasta a urmat trei căi diferite :
conducerea mașinilor cu calcula
torul ; proiectarea de • produse și
tehnologii ; planificarea și controlul,
in timp real, al producției. Tendința
este ca aceste trei căi să se între
pătrundă tot mai mult, in cadrul
unor sisteme distribuite cu mai
multe niveluri Ierarhice.
Din păcate, în mod obișnuit, con
ducerea și controlul producției sint
încă tratate ca sisteme indepen
dente. Or, fabricația integrată pe
calculator este o proiectare deplin
informatizată, care continuă cu pla
nificarea, fabricația și controlul pro
duselor. Practic, fiecare fază a pro
cesului de concepție, fabricație,
transport, control și depozitare este
informatizată. în acest caz. obține
rea flexibilității se bazează pe aplicarea următoarelor principii : toa
te unitățile de producție sint ma

modernizate 14 tehnologii, s-au aplicat 46 soluții tehnice concepute
și finalizate cu dforturi proprii de
către, colectivele de specialiști,
maiștri, tehnicieni și muncitori cu
înaltă calificare. Astfel, de la în
ceputul anului și pină in prezent,
la întreprinderea de vagoane s-au
economisit 788 tone metal, la între
prinderea de construcții navale și
prelucrări la cald — 512 tone, Ia
întreprinderea de aparate de mă
sură și control — 445 tone, la în
treprinderea mecanică de armături
și pompe — 215 tone, la Șantierul
naval din Orșova — 210 tone etc.
Din cantitatea de metal economisi
tă pină acum la nivelul județului
se pot fabrica 164 vagoane-marfă
de diferite tipuri. (Virgiliu Tătaru).

ZIMNICEA : Sarcinile
la export au fost onorate
exemplar'
Colectivelor de muncă din jude
țul Teleorman
care au raportat
îndeplinirea Sarcinilor' de plan la
export pe acest an li s-a adăugat
tel al întreprinderii de țevi sudate
din orașul Zimnicea. Un succes ce
are la bază măsurile și acțiunile
întreprinse
pentru modernizarea
tehnologiilor de fabricație,, ridica
rea parametrilor tehnici și de ca
litate ai produselor la nivelul Ce
lor realizate pe plan mondial,
adaptarea nomenclatorului de fa
bricație la cerințele partenerilor
externi, valorificarea superioară a
resurselor materiale și energetice.
Pină la sfirșitul anului, pe baza
solicitărilor partenerilor de peste
hotare vor fi realizate și livrate
suplimentar
importante cantități
de țevi sudate elicoidal și longitu
dinal. (Stan Ștefan).

BRĂILA : Utilaj da mare
complexitate tehnică
Oamenii muncii de la întreprin
derea de utilaj greu „Progresul"
Brăila au realizat un utilaj de pro
porții și complexitate tehnică deo
sebite, avind caracter de. unicat.
Este vorba de presa hidraulică de
6 000 tone/forță destinată Combina
tului chimic din Giurgiu, un colos
de 467 tone și cu o înălțime a co-’
Ioanelor de aproximativ 12 metri.
„Procesul de execuție a presei-gigant a solicitat eforturile creatoare
ale muncitorilor și specialiștilor
de la fabrica de utilaj industrial,
in colaborare cu ale celor de la fa
brica de semifabricate turnate și
forjate, ca și ale altor forțe din
secțiile și sectoarele întreprinderii
brăilene, care a cooperat, în func
ție de specific, cu unele întreprin
deri din Bucprești, Craiova și Iași"
— ne-a precizat ing. Florin Sasu,
directorul tehnic al întreprinderii
de utilaj greu „Progresul". (Candiano Priceputu).

șini-standard controlate local ; In
troducerea este progresivă și debu
tează cu „insule de informatizare"
interconectate progresiv : fiecare
etapă se justifică economic, iar
riscurile trebuie să fie minime ;
pregătirea și> adaptarea forței de
muncă este gradată în timp ; edu
cația este abordată încă din fazele
pregătirii preuniversitare ; integra
rea progresivă . are la bază o pu
ternică standardizare la nivelul in
terfețelor electronice, al comunica
ției, al datelor și programelor in
formatice.
Valabilitatea acestor principii a
fost deja confirmată prin realizarea
de sisteme informatice pentru condu
cerea in timp real a proceselor și in
stalațiilor tehnologice sau de dispecerizare a resurselor energetice de
care beneficiază combinatele side
rurgice Călărași. Hunedoara și Re
șița, precum și întreprinderea de aluminiu Slatina. I.P.R.S. Băneasa,
„Electroaparataj". „Aversa". între
prinderea de electronică industrială,
întreprinderea de mașini grele, „23
August", „Vulcan" din București.
Experiențele bune conturate la aceste mari unități industriale, pre
cum și in multe altele din construc
ții, transporturi, minerit, energie, agricultură in soluționarea cu ajuto
rul informaticii a sarcinilor stabilite
prin programele de perfecționare a
organizării și modernizare a proce
selor de producție se cer preluate și
generalizate în cît mai multe între
prinderi. Această generalizare se
poate face eficient numai dacă pro
gramele și sistemele informatice sint
verificate și garantate din punct de
vedere al calității și performantei,

I) NOU» DOVADĂ_» DRĂGOSIEIJIGRIJII PENTRU COPII

SERBAREA
„POMULUI DE IARNĂ
tnce'pind de ieri, 28 decembrie, in toate localitățile țării milioane de
copii iau parte la serbările „Pomului de iarnă" — minunat prilej de
mari bucurii si satisfacții pentru cei mici, de exprimare a sentimentelor
fierbinți ale tinerei generații față de partid, față de tovarășul
Nicolae Ceausescu. părintele drag al celor mai tinere vlăstare ale patriei,
față de tovarășa Elena Ceausescu, pentru dragostea cu care sint încon
jurați pretutindeni, pentru condițiile minunate de viață si învățătură ce
le sint asigurate.

IALOMIȚA.

în

municipiul

Slobozia, la clubul de pe plat
forma Combinatului de îngră
șăminte chimice. • in jurul bra
dului bogat împodobit, copiii celor
Care muncesc in această ctitorie
ce poartă
pecetea
„Epocii
Nicolae Ceaușescu" au prezentat
un emoționant spectacol, în care
versurile și cintecele au exprimat
bucuria de a trăi intr-o țară a pă
cii și libertății,
mulțumind din
inimă partidului și patriei socialis
te pentru copilăria fericită, pentru
posibilitățile ce le au de a învăța
și a se pregăti ca oameni de nă
dejde, constructori ai comunismu
lui. Prin poezii și montaje literarmuzicale, copiii oamenilor muncii
de la întreprinderea de ulei, I.A.S.,
Uniunea județeană a cooperativelor
de producție, achiziții și desfacere
a mărfurilor au dovedit întreaga
lor dragoste și prețuire pentru ne
înfricatul revoluționar și patriot,
părintele
drag,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pentru eminen
tul om de știință de largă reputație
internațională.
tovarășa Elena
Ceaușescu, care conduce teu inaltă
competență știința ți invățămintul
din țara noastră. Iubiților conducă
tori le-au fost adresat» urări de
viață lungă, de sănătate, de putere
de muncă pentru a conduce pe mai
departe destinele țării spre noi
trepte de * civilizație și progres.
(Mihai Vișoiu).

SIBIU. în unități preșcolare și
școlarei in întreprinderi și institu
ții din municipiul Sibiu, ca de altfel
pe tot cuprinsul județului
âu
început și continuă să se desfășoare
acțiuni cultural-artistice și educa
tive prilejuite de serbarea „Pomu
lui, de iarnă". Prin numeroase spec-

tacole omagiale.
concursuri de
cîntece, expoziții de artă plastică
sau de lucrări realizate în cadrul
cercurilor tehnico-aplicative, copiii
aduc un cald omagiu, de profundă
dragoste și vie recunoștință, to
varășului
Nicolae
Ceaușescu,
părintele iubit și stimat al tuturor
copiilor și tinerilor din patria noas
tră, tovarășei
Elena Ceaușescu,
personalitate proeminentă a parti
dului și statului nostru, eminent
om de știință, pentru grija per
manentă pe care o acordă creșterii
și educării tinerei generații, pentru
minunatele condiții create ca ei să
devină constructori destoinici ai
socialismului și comunismului in
România. Deplina bucurie și emo
ția, sub semnul cărora se desfășoa
ră toate aceste manifestări, sint
sporite
de frumoasele daruri
înminate unui număr de peste
93 000 de copii. (Ion Onuc Nemeș).

BOTOȘANI. Serbarea ..Po
mului de iarnă", emoționant moment
al copilăriei, a prilejuit celor aproxi
mativ 100 000 .de copii și elevi din
municipiul și județul Botoșani clipe
de bucurie, surprize plăcute și mult
așteptate. Pentru copiii din muni
cipiu, intrarea in acest tărim de
basm, pe care-1 străjuiește pomul
împodobit cu globuri, steluțe și
ghirlande multicolore, a avut loc
în orășelul copiilor din Parcul Mi
hai Eminescu. Pină la închiderea
orășelului, in fiecare zi, pionierii
și elevii vor prezenta spectacole
cu un bogat conținut educativpatriotic dedicate Zilei Republicii,
omagiind în cîntece și versuri
partidul, pe secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ieri
s-au desfășurat primele serbări ale
„Pomului de iarnă" în grădinițele
de copii nr. 1, 3, 7, 8, 12, 16, 22 și
23 din Botoșani, majoritatea serbă

LA PIATRA NEAMȚ: Un dar făcut copiilor
Intr-unui dțn cele
mai mari cartiere ale
municipiului
Piatra
Neamț — cartierul
Dărmănești
(cu ' o
populație mai mare
față de cea pe care o
avea întregul munici
piu în 1955) s-a reali
zat de aprind un nou
obiectiv pentru cei mai
mici locuitori : orășe
lul copiilor. Ideea năs
cută din dialogul pri
măriei cu masele de
cetățeni fructifică in
primul rînd una din
cerințele de maximă
importanță in materie
de folosire a intravi
lanului. Aproape 15 000
de metri pătrați de te
ren arid (numit cu ani
in urmă Oborul din
Dărmănești). Mingîiat
de pîrîul Cuiejdi —
afluent al Bistriței —
și cu „fruntea" spre
pirt'ia de schi de pe
dealul Cozla, cu locuri
de parcare în față, noul
obiectiv își deschide
intrarea acoperită in
tr-un anume specific
local, străjuită de un
obelisc, care a pornit
de la ideea unăi. glob al
păcii, convertit intr-o
,ifarfurie zburătoare",
pentru a stimula fan
tezia celor mai mici
cetățeni. „Sint multe
idei fructificate aici —
ne spune Mugurel lacob, arhitectul-șef al
municipiului, ca ur
mare a schimburilor
de experiență cu alte
localități din țară. Dar
noi credem că. ce am
realizat, este mai fru
mos. Am lucrat cu
multă dragoste ți am
avut concursul unui
mare număr de oa
meni, părinții benefici
arilor noștri".
Cum arată ? încă de
la intrare, în stingă, o
zonă anume pentru
„pitici" mobilată adec
vat cu module speci-

ale — bazine de nisip,
o rachetă — tobogan,
un butoi rotitor, mo
dule de. spaliere pen
tru cățărat, balansoa
re. o miniroată cu
scrinciob și altele.
Celelalte spații pentru
„grupa ptijlocie" și
pentru cei „mari" sint
inundate de alte și alte
aparate ingenios reali
zate, printre care un
uriaș elefant — tobo
gan, un altul caracati
ță. roata mare, castel,
labirint, plasă pentru
salturi acrobatice, un
robot — desigur deco
rativ, o punte pe ca
bluri finalizată tot cu
un tobogan — adevă
rată probă de curaj ;
in sfirșit, foarte in
structivele panouri cu
povești ilustrate și un
platou — panou sim
plu, cu latura de 5 m,
unde vor putea juca
șah cu piese din lemn
de circa 0,60 m, și cu
bănci pentru... chibiți.
In plus, un loc îm
prejmuit pe malul
Cuiejdiului, cu plasă
înaltă, unde copiii vor
putea alerga, vor pu
tea viziona filme de
animație sau cind na
tura va fi generoasă
cu ei, vor face patinaj.
Desigur,
văzind
această realizare, nu
poți evita întrebarea :
cu ce fel de materiale
și cu ce alte eforturi
s-a ajuns la această
împlinire 2 Răspundem
la aceasta
cu argu
mentele desprinse din
discuția pe care am
avut-o cu tovarășul
Gheorghe Munteanu,
președintele Comitetu
lui executiv al Con
siliului popular muni
cipal Piatra Neamț :
„N-am fi putut realiza
acest
edificiu fără
sprijinul neprecupețit
al cetățenilor și fără
un efort permanent al

sint realizate intr-o concepție modu
lară, sint ușor de adaptat și între
ținut, presupunind un efort mult
mai redus decit proiectarea inte
grală.
Produsele informatice — proiecte,
sisteme și programe — dețin o im
portanță economică tot mai mare.
Valoarea
programelor se ridică
asțăzi la peste 35 la sută din valoa
rea echipamentelor de calcul, dar
în unele cazuri depășește 60 la sută.
Rentabilitatea medie înregistrată
pe plan mondial s-a ridicat în anul
1987 la 27 la sută, ceea1 ce echiva
lează cu un beneficiu total de 33 mi
liarde dolari. Intrarea informaticii
Intr-o fază calitativ nouă — numă
rul programelor a crescut de peste
80 de ori in ultimii 10 ani — s-a
realizat și prin crearea și concen
trarea elaborării în centre de infor
matică specializate în cercetarea și
reproducerea in serie pe baze teh
nologice avansate a programelor și
sistemelor informatice. Experien
ța dobindită la noi in țară, in
clusiv prin funcționarea Bibliotecii
naționale de programe — care asigură anual peste 20 000 de livrări
de programe informatice Ia circa
600 întreprinderi, ceea ce echivalea
ză cu o reducere de citeva sute de
milioane lei a cheltuielilor de elabo
rare a unor programe similare de
către aceste unități — justifică crea
rea, pentru început într-un număr
redus, a unor asemenea unități care
să asigure reducerea paralelismelor
și satisfacerea nevoilor interne de
programe informatice generalizate,
simultan cu un export mai însemnat
în acest domeniu.
Asemenea centre vor fi semnifi

deputaților, al împuterniciților din cartie
rele orașului, ca și al
conducerii
unităților
socialiste
din raza
noastră de activitate,
care ne-au dat tot
concursul in recu
perarea
materialelor
refolosibile".
Așa
dar, aici, contribu
ția cetățenilor in bani
și in muncă, cu utila
jele sau cu brațele,
obligațiile legale ale
unităților de a presta
activități cu utilajele
mecanice
nu
s-au
concretizat doar în
sporirea resurselor bu
getare, ceea ce era re
lativ simplu, ci și in
tr-o acțiune concretă,
utilă. Am putea face
unele evidențieri, dar
nu fără riscul de a ne
dreptăți multe unități.
In primul rind este
vorba de secția de pro
ducție industrială și
prestări de servicii
proprie a consiliului
popular municipal, de
IFET„ I :hc, CFS,
Cooperativa meșteșu
gărească „Electrometal" și multe, multe
altele. Cit privește
contribuția directă a
cetățenilor ne este și
mai greu de evidențiat.
Totuși, dacă apreciem
calculul făcut de gaz
de, evaluind la peste
trei milioane lei valoatea lucrărilor executa
te. merită să mențio
năm că peste 1 500 de
cetățeni, de cele mai
diferite calificări, au
contribuit in timpul
lor liber și in cadrul
obligațiilor legale, dar
și peste cuantumul ce
decurge din aceste
obligații, cu eforturi
proprii, cu sufletul și
cu dragostea lor pen
tru orașul in care tră
iesc și muncesc, pen
tru cei mai tineri lo
cuitori ai săi — copiii.
(Constantin Jalbă).

cativ diferite de unitățile orientate
spre exploatarea echipamentelor,
proiectarea și întreținerea de apli
cații informatice specifice unui anu
mit beneficiar, chiar dacă pot pro
veni din reprofilarea acestora din
urmă. Fără îndoială că o aseme
nea orientare s-ar face in detri
mentul actualelor unități de infor
matică ale căror statut și importanță
a muncii — așa cum se arăta și
în articolul precedent — ar urma să
crească in concordantă cu implica
rea lor in programele de perfecțio
nare a organizării și de moderni
zare a proceselor de producție.
Cercetarea și dezvoltarea de noi
generații de calculatoare șl pro
grame informatice, stații de lucru
informatizate pentru diferite locuri
de muncă, sisteme de echipamente
și programe pentru informatică in
dustrială, cercetare și proiectare re
prezintă obiective cuprinse in Pro
gramul de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere
a progresului tehnic — program co
ordonat cu inaltă competență de
tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și învățămintului — vor asigura dez
voltarea și utilizarea informaticii
pe scară tot mai largă, o tot mai
puternică integrare a acesteia. în
activitatea economică și socială.
Pentru transpunerea neabătută in
practică a prevederilor acestui pro
gram, importante obligații ne revin
nouă, specialiștilor in informatică,
fie că lucrăm in cercetare, fie in pro
iectare sau producție, și in acest sens
trebuie să facem tot ce depinde de
noi pentru a le îndeplini în mod
exemplar.

rilor fiind programate să aibă loc
in Școli in ziua de 30 decembrie.
Pentru ca bucuria copiilor să fie
deplină și darurile bogate, organi
zațiile de partid și de sindicat din
întreprinderi, comisiile de femei,
organizațiile de pionieri au luat
din vreme
măsuri pregătitoare,
în acest cadru sărbătoresc au loc
carnavaluri ale copiilor, precedate
de frumoase spectacole de cîntec,
jocuri, versuri, infitulate sugestiv
„Ceausescu. România — ocrotesc
copilăria", voioasele glasuri de copii
cinstind Republica in ceas de săr
bătoare, exprimind bucuria de a
trăi
minunate zilo de vacanță.
(Eugen Hrușcă).

SATU MARE. Grădinița nr.
7 din municipiul Satu Mare a cu
noscut. ieri momente de mare exu
beranță generată de .mult aștep
tata serbare a „Pomului de iarnă".
Cei 100 de șoimi ai patriei de aici
s-au întrecut in fața educatoare
lor. a părinților intr-un frumos
program artistic, în care au vjbrat,
în cintece și versuri, sentimentele
de dragoste față de patria noas
tră. Republica Socialistă România,
ajunsă la a 41-a aniverșare, dragos
tea nețărmurită și recunoștința
fierbinte față de secretarul ge
neral al partidului, conducătorul
iubit
al
poporului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa
Elena Ceaușescu, pentru grija pă
rintească ce le-o poartă, asigurîndu-le o copilărie fericită, un viitor
luminos. Momentul împărțirii tra
diționalelor daruri a fost precedat
de un avintat plugușor, în care a
răsunat, din glasuri cristaline,
urarea : Să crească țara-n bucurii /,
Pentru părinți, pentru copii / Să
fie pace pe nămint / Si voioși, in
joc șj cint / Să urce patria în zbor /
Spre comunismul viitor / Iar nart dului părinte / Bucurie,' sănătate /
Să ne poarte înainte / Către. co
munism, departe.
în județul Satu Mare, aproape
80 000 de copii vor participa, in aceste zile, la serbarea „Pomului de
iarnă" in unități de învățămînt,
întreprinderi, instituții, unități agricole, în, cadrul cărora vor primi
frumoase daruri, a căror valoate
depășește substanțial pe aceea a ce
lor din anul trecut. (Octav Grumeza).
TELEORMAN. în cadrul ac
țiunilor instructiv-educative și re
creative înscrise pe agenda de va
canță. de ieri, in județul Teleorman
.au început serbările „Pomului de
iarnă", in mai. multe localități fiind
organizate spectacole cultural-ar
tistice, cu participarea a numeroși
șoimi ai patriei, pionieri și elevi.
La școlile, generale nr. 7 din Ale
xandria, nr. i din Turnti Măgu
rele și din comunele Traian, Mavroditv Dobrotești, Lunca, 'Didești,
Putineiu, Cervenia ș.ă., în jurul
brazilor incărcați cu daruri au fost
organizate serbări — prilej de ex
primare a recunoștinței fierbinți a
copiilor față de conducătorul iubit,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. față
de tovarășa Elena Ceaușescu, pen
tru minunatele condiții de viață,
învățătură și instruire asigurate ti
nerei generații din țara noastră.
Un asemenea eveniment a avut
Ioc ieri la clubul întreprinderii
textile „Teleormanul" din Roșiori
de Vede, unde intr-un emoționant
cadru s-a desfășurat serbarea „Po
mului de iarnă" pentru copiii oa
menilor muncii din unitate și din
întreprinderea vecină, cea de trico
taje și perdele. Pentru ca bucuria
copiilor să fie deplină, iar daru
rile mai substanțiale, așa cum ne
spunea președinta comitetului sin
dicatului de Ia întreprinderea tex
tilă, Atena Dincă, prin grija co
misiilor de femei și a sindicatelor
din cele două unități au fost con
fecționată obiecte pentru a fi ofe
rite unui număr de aproape 2 000
de copii. Prin cintece și versuri,
mulțumind pentru darurile primite,
aceștia și-au manifestat profunda
dragoste față de secretarul general
al partidului nostru, a cărui viață
exemplară este consacrată, cu
nețărmurit devotament, propășirii
patriei, viitorului fericit al țării.
Asemenea manifestări vor fi orga
nizate în zilele următoare și în ce
lelalte orașe și comune, în marile
unități economice, în instituții, ce
lor aproape 70 000. de copii teleor
măneni oferindu-li-se frumoase
daruri. (Stan Ștefan).

tV
19,00 Telejurnal
19,30 Pentru 35 milioane tone cereale In
1989, pentru creșterea continuă a
potențialului productiv al pămîntului — obiectiv de bază al înfăp
tuirii noii revoluții agrare.
a
19.50 România de azi (color).
20,10 Laureați ai Festivalului național
,,Chitarea României" (color)
20,40 O neîntreruptă carte a construc
ției. Documentar (color).
21,00 Film serial (color). „Pădureanca".
Premieră TV. Ultimul episod
21.50 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 29 decembrie 1988, ora 20 —
1 ianuarie 1989, ora 20. tn țară : Vreme
in general caldă la Început, apoi se
va răci către sfirșitul intervalului, mal
accentuat in regiunile nordice șl estice.
Cerul va fi variabil, mal mult noros
în nordul șl estul țării, unde vor că
dea precipitații, la Început sub formă
de ploaie, lapovlță și ninsoare, apoi
îndeosebi sub formă de ninsoare. In
restul teritoriului, precipitațiile vor fi
izolate. Vintul va prezenta unele in
tensificări la sfirșitul intervalului in
zona de munte și in est, cu viteze
intre 35 și 60 km Ia oră. Temperatu
rile maxime vor fi cuprinse între mi
nus 2 șl plus 6 grade, mai ridicate la
începutul intervalului in sud-vestul ță
rii, iar cele minime între minus 6 și
plus 4 grade, local mai scăzute in nordest și in depresiunile intramontane. Se
va produce ceată, local, mai ales tn
veștul și centrul țării, iar la munte
și chiciură.
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„Un nou impuls în dezvoltarea relațiilor
și colaborării româno-iugoslave11
Aprecieri ale Prezidiului R.S.F. Iugoslavia privind rezultatele
recentului dialog la nivel înalt de la București
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festate de ambele părți pentru per
fecționarea colaborării economice
prin încheierea - unor tranzacții și
acorduri interstatale pe termen lung,
precum și prin cooperarea factorilor
economici din cele două țări pe
terțe piețe.
Prezidiul R.S.F.I. a exprimat spri
jinul față de aprecierea comună
iugoslavo-română cu privire la ne
cesitatea promovării pe mai departe
a colaborării balcanice, care îmbracă
noi forme diversificate și contribuie
la evoluția pozitivă a proceselor din
Balcani și, pe plan mai larg, din
Mediterana și Europa.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Pre
zidiul R. S. F. Iugoslavia a aprobat
o informare cu privire la vizita ofi
cială de prietenie efectuată în
România, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, președințele Republicii Socialiste România, de tovarășul Raif Dizdarevici,
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia. Prezidiul apreciază că această
vizită constituie un nou impuls in
dezvoltarea pe mai departe a relațiilor și colaborării -bilaterale în toate
domeniile — transmite agenția
Taniug.
Au fost, de asemenea, apreciate
pozitiv hotărîrea și interesul mani-

} Ministrul de externe al R. P. Chineze despre evoluțiile
politice si economice pe plan mondial
ț:
BEIJING 28 (Agerpres). — Salu* tind tendințele spre destindere și
dialog ’manifestat!» in cursul anului
1988. ministrul de externe al R. P.
Chineze, Qian Qichen, a subliniat,
ț intr-un interviu, că aceasta nu in
ii seamnă, însă, că există pace și li
niște In întreaga lume. El s-a refe
rit la faptul că se manifestă încă o

serie de contradicții și factori de in
stabilitate, iar cursa înarmărilor con
tinuă. De asemenea, prăpastia din
tre țările bogate și cele sărace se
adincește în continuare, în timp ce
povara dificultăților economice ce
apasă asupra țărilor în curs de dez
voltare sporește — a spus Qian
Qichen.

Îngrijorare față de participarea unor firme
japoneze la programul „războiul stelelor"
TOKIO 28 (Agerpres). — Participa
rea unor firme japoneze la realiza
rea proiectului american Inițiativa
pentru Apărare Strategică (S.D.I.)
generează o preocupare crescîndă —
relevă cotidianul „Mainichi Daily
News". Ziarul aduce două argumente
împotriva participării nipone la pla
nurile americane ale „războiului ste
lelor". Este vorba, în primul rînd,
de îndepărtarea radicală de prin
cipiul fundamental al Japoniei po

trivit căruia țara își va dezvolta o
capacitate militară în exclusivitate
defensivă. Pe de altă parte, concep
tul de apărare a Pacificului de vest
pe baza unei umbrele antirachetă
(WESTPAC), la care partea ame
ricană cere Japoniei să adere, pune
sub semnul întrebării politica de
securitate a țării, aceasta implicînd
participarea Japoniei la un sistem de
apărare colectivă, ceea ce contravine
Constituției nipone — scrie ziarul.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Flagelul șomajului continua să se extindă
GENEVA 28 (Agerpres). — După
cum atestă raportul „Munca in
lume" al Biroului Internațibnal al
Muncii (B.I.M.), în țările Europei
occidentale șomajul nu a înregistrat
o scădere de la începutul anilor ’80.
In prezent, în țările dezvoltate din
punct de vedere industrial, armata
șomerilor depășește 31 milioane de
persoane.
Totodată,
documentul
menționat relevă că, lncepind din
anii ’80, creșterea veniturilor în aceste țări s-a încheiat, iar salariul
real în unele dintre ele a scăzut. O
mare parte a celor ce muncesc din
țările occidentale a fost afectată de
scăderea veniturilor reale. Astfel, în
Suedia, salariul real în perioada
1979—1983 a scăzut cu mai mult de
10 la sutăVIENA 28 (Agerpres). — Sfîrșitul
de an a adus o nouă reducere a nu
mărului locurilor de muncă in indus
tria austriacă a construcțiilor. Nu
mărul șomerilor in acest domeniu
s-a dublat in ultimele două luni, de
pășind 16 000.
ROMA 28 (Agerpres). — Potrivit
datelor oficiale definitive publicate
la Roma de Institutul Central de Sta
tistică ■ (1STAT), procentul șomerilor
a fost în Italia, in luna octombrie, de

12 la sută din totalul populației ac
tive. Ziarul „La Stampa", referindu-se la aceste date, subliniază că
în sudul țării (Mezzogiorno) rata șo
majului a crescut de la 19,9 la sută
la 21 la sută din forța de muncă a
regiunii.
BRUXELLES 28 (Agerpres). —
Sindicatele din țările C.E.E. esti
mează că preconizata Piață comună
unică (vest-) europeană, prevăzută
să se realizeze ,în anul 1992, nu va
da rezultatele optimiste pe care le
ănunță președintele Comisiei Execu
tive a „celor 12", Jacques Delors, în
mod deosebit în ceea ce privește ni
velul utilizării forței de muncă. în
studii date publicității la Bruxelles
de Institutul Sindical (vest-) Euro
pean (I.S.E.) și Institutul de Cerce
tări al Confederației (vest-) Euro
pene a Sindicatelor (C.E.S.) se subli
niază că documentul elaborat de au
toritățile comunitare cu privire la
șomaj și utilizarea forței de muncă
în C.E.E. în perioada viitoare con
ține numeroase lacune — relevă
agenția ANSA. Sindicatele pun ac
centul pe necesitatea stringentă de a
se soluționa problema gravă a șoma
jului și aceea a drepturilor oameni
lor muncii. în prezent, C.E.E. nu
mără circa 16 milioane de șomeri.

Datoriile externe limitează drastic
posibilitățile de progres ale statelor
in curs de dezvoltare
Povara rambursării s-a agravat ca urmare a dobînzilor înalte
și a înrăutățirii condițiilor în comerțul internațional
LONDRA 28 (Agerpres). — Pro
blema datoriei externe nu numai că
nu se rezolvă, dar se agravează. și
mai mult în ultimii ani ai acestui
deceniu, se arată într-o analiză efec
tuată de ziarul „The Guardian" ci-.
tată de agenția Efe. Datoria exter
nă — se subliniază — a crescut in
tr-un ritm mai rapid decît cel al
exporturilor, care ar putea să ajute
la diminuarea lor. In aceste condiții
sînt tot mai slabe perspectivele unei
rambursări rapide a datoriei externe
acumulate de statele în curs de dez
voltare.
CARACAS 28 (Agerpres). — Ci
frate în prezent la peste 400 miliar
de de dolari, datoriile externe acu
mulate de țările Americii Latine
reprezintă un obstacol uriaș In calea
dezvoltării lor economice — subli-

niază documentele elaborate de exjoerții latino-americani în 1988.
Această grea povară a. fost și mai
mult accentuată de dobînzile ridi
cate percepute de băncile occiden
tale creditoare. Spre Sfîrșitul anilor
’70, dobînzile au crescut, iar credi
tele — inclusiv pentru amortizarea
vechilor datorii — au devenit mult
mai scumpe.

LOME 28 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Togoleze, Gnassingbe
Eyadema, a condamnat politica eco
nomică a statelor industrializate față
de lumea a treia. în acest sens, el
a arătat că în perioada 1981—1987, ca
rezultat al scăderii vertiginoase a
prețurilor la mărfurile exportate,
Africa' a suferit o pierdere de 45
miliarde dolari.

Reunîunea șefilor de stat ai țărilor
' africane „din prima linie“
LUSAKA 28 (Agerpres). — Comu
nicatul dat publicității la încheierea
reuniunii de la Lusaka a șefilor de
stat ai țărilor africane „din prima
linie" — Angola, Botswana.
Mozambic, Tanzania, Zambia și Zim
babwe — cere secretarului general
al O.N.U. să treacă la înfăptuirea
măsurilor necesare pentru punerea
in aplicare a rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate privind inde
pendența Namibiei — informează
agpnția ANGOP. De asemenea, con
ducătorii țărilor respective cer
O.N.U. să asigure condițiile nece
sare pentru ta mecanismul de tran
ziție spre acordarea independentei
Namibiei să rămină sub controlul
total al forului mondial șl să fie în
concordantă cu litera și spiritul
amintitei rezoluții.
în document, Statele Unite sînt
chemate să înceteze acordarea de
ajutor forțelor rebele din Angola.

.Șefii de stat prezenți la Lusaka
au subliniat că pacea, progresul so
cial și ecpnomic nu sînt posibile în
. Africa australă atit timp cit sis’ temui de apartheid nu va fi elimi
nat — se arată totodată în comu
nicat.
i

LUANDA 28 (Agerpres). — într-un interviu de presă, președintele
Angolei, Jose Eduardo dos Santos,
a declarat că semnarea acordului
privind independența Namibiei con
stituie „evenimentul cel mai marcant
în viața popoarelor africane in 1988".
El a subliniat că acordurile semnate,
in această lună, la sediul Națiunilor
Unite, privind reglementarea proble
melor sud-vestului Africii „deschid
calea păcii în Namibia și Angola
într-o primă fază și, în continuare,
în întreaga Africă australă, deoarece
o soluție politică în problema apart
heidului in R.S.A. va deveni inevi
tabilă".

Cooperarea între țările din zona Asiei
de Sud pe agenda unei întîlniri
ministeriale
ISLAMABAD 28 (Agerpres). — La
Islamabad s-a încheiat reuniunea
consiliului ministerial al Asociației
Asiei de Sud pentru Cooperare Re
gională (SAARC), în cadrul căreia
miniștrii de externe ai țărilor mem
bre — Bangladesh, Bhutan, India,
Maldive, Nepal, Pakistan și Sri
Lanka — au aprobat agenda întîlnirii la nivel înalt, programată să
.înceapă la 29 decembrie. între pro
blemele ce urmează a fi examinate

se numără rezultatele obținute de
țările respective pe planul cooperă
rii în diverse domenii, obiectivele
colaborării pentru anul următor,
programul de utilizare și dezvol
tare a resurselor umane și mate
riale ale țârilor SAARC in perspec
tiva anului 2000, căile de extindere
a producției agricole, aspecte de
interes comun ale situației din re
giune.

Critici în R.F. Germania la adresa
noilor reforme în domeniul sanitar
BONN 28 (Agerpres). — într-un
document dat publicității la Diisseldorf de un grup de lucru al Parti
dului Comunist German se subliniază
că noile reforme adoptate de autori
tățile vest-germane în domeniul sa
nitar sînt antisociale și de natură să
lezeze asigurarea sănătății publice.

Noua lege, care va intra în vigoare
la 1 ianuarie 1989, prevede, intre
altele, triplarea sumelor plătite de
pacienți in contul asistenței sociale
și pentru achiziționarea de medica
mente. în anumite domenii, crește
rea va fi chiar mai mare — relatează
agenția A.D.N.

Revelion, sub cerul 4iber.„
IO OOO 'de cetățeni din Berlinul occidental lipsiți de adăpost
BERLINUL
OCCIDENTAL
28
(Agerpres). — Peste 10 000 de locui
tori ai Berlinului occidental vor întimpina Anul Nou sub cerul liber.
La atit a fost apreciată cifra celor
ce nu au locuințe în acest oraș. In
același timp, după cum relevă repre
zentanții organizațiilor sindicale,
aceasta nu este o problemă de mo

ment, avînd în vedere că în Berlinul
occidental practic nu există locuințe
ieftine, iar autoritățile nu se preocu
pă în nici un fel de soluționarea
acestei probleme. Pe de altă parte,
se constată o creștere continuă a
cheltuielilor de întreținere a locuin
țelor.
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s-u-A-: Dosarele economice pe agenda noii administrații
La începutul săptăminil trecute,
cei 538 membri ai Colegiului electo
ral al S.U.A. s-au întrunit pentru a
confirma rezultatele alegerilor pre
zidențiale desfășurate la 8 noiem
brie, cunoscut fiind că aceste alegeri
“ comportă două faze distincte — „vo
tul popular", care este hotărîtor, și
„votul electoral", care nu face decit
să-1 reflecte sau să-l întărească pe
primul. Intr-adevăr, potrivit siste
mului electoral american, destul de
complicat (care își are adepții, dar
și criticii săi), președintele țării nu
este ales direct de cetățenii ce se
prezintă la centrele de votare, ci pe
baza voturilor așa-numiților ' elec
tori : fiecăruia din cele 50 de state
care intră în componența S.U.A. ii
revine — în funcție de mandatele
deținute în Senat și în Camera Re
prezentanților — un anumit număr
de electori, candidatului care întru
nește, în fiecare stat, sufragiul ma
joritar al alegătorilor fiindu-i repar
tizați toți electorii statului respectiv.
Se știe că la scrutinul prezidențial
candidatului Partidului Republican,
George Bush, i-au revenit 426 de
electori, față, de numai 112 cîți au
revenit adversarului său, candidatul
Partidului Democrat, Michael Duka
kis. Acum electorii au votat la rindul lor — rezultatele, asupra cărora
nu poate încăpea nici o îndoială, ui
mind a fi cunoscute la 4 ianuarie
anul viitor, cînd, în cadrul unei șe
dințe comune a Senatului și Came
rei Reprezentanților, urnele vor fi
deschise și noul președinte ales va
fi proclamat în mod oficial, pentru
a-și prelua apoi funcția la 20 ia
nuarie.
Dincolo însă de asemenea aspecte
care țin de specificul procesului electoral american, perioada de tran
ziție de la data alegerilor propriuzise („votului popular") și pîtiă la
intrarea în funcție oferă președinte
lui ales răgazul necesar alcătuirii
noii echipe guvernamentale, cu aju
torul căreia să-și pună politica in
aplicare, în cazul de față fără deo
sebiri esențiale, cel mult de nuanță,
față de cea a predecesorului său,
ambii aparținînd aceluiași partid
■ (republican) și colaborînd strîns în
cadrul ultimelor două Administrații.
La ora actuală, viitorul președinte,
care, în decursul carierei sale, a în
deplinit diferite funcții, fiind, pe

rînd, membru al Congresului, ambasadqr în R.P. Chineză, director al
C.I.A., vicepreședinte, acumulînd,
astfel, o largă experiență, și-a în
cheiat practic activitatea de formare
a echipei sale cu principalele sale
centre de gravitate : politica externă,
cea a apărării și cea economică. Noul
secretar de stat — practic cea mai
importantă funcție în sistemul poli
tic american după cea a președinte
lui — Jim Baker (fost șef al perso
nalului Casei Albe și fost ministru
de finanțe), este, de mai bine de 20
de ani, un colaborator apropiat al
președintelui ales, fiind considerat
o personalitate a cărei viziune prag
matică îi va fi de folos în abordarea
unor dosare externe deosebit de
complicate — de la negocierile pen
tru reducerea înarmărilor nucleare
strategice.și pînâ la tratativele pen
tru aplanarea situației din „puncte
le fierbinți" ale globului, începînd
cu Orientul Mijlociu și terminind
cu America Centrală.
Dacă președintele ales a anunțat
numirea lui Baker chiar a doua zi
după victorja în alegeri, a trebuit să
treacă însă mai multe săptămîni
pină la anunțarea noului titular al
apărării în persoana fostului senator
John Tower, o alegere controversată,
datorită activității desfășurate de
acesta în calitate de consultant al
unor importante concerne de arma
ment, motiv pentru care confirma
rea sa’ de către Senat, unde
democrații dețin majoritatea (ca și
în Camera Reprezentanților, de alt
fel),, este apreciată că va comporta
dezbateri deosebit de aprinse. In
schimb, desemnarea ca viitor consi
lier pentru securitatea națională a
lui Brent Scowcroft, considerat ca
partizan al dialogului internațional,
om politic cu o mare experiență,
care a mai deținut această funcție
în timpul președintelui Gerald Ford
și care a fost colaborator apropiat al
ex-secretarului de stat Henry Kis
singer, a întrunit o largă aprobare,
inclusiv în rîndurile partidului de
mocrat.
în fine, în ce privește resorturile
economice, în funcția de ministru al
finanțelor a fost menținut Nicholas
Brady, de asemenea un vechi cola
borator al președintelui ales, opțiu
ne care denotă, potrivit observato

rilor, dorința de a se asigura conti
rul președinte, presat și de prevede
nuitate în eforturile vizînd soluționa
rile legii Gramm-Rudman, care
rea unei probleme căreia viitorul
stipulează ca în 1990 deficitul bu
președinte îi acordă maximă impor
getar să. nu depășească 100 miliarde
tanță — cea a, reducerii deficitelor
dolari, intenționează să reducă bu
bugetare și comerciale ce au atins
getul militar, imicșorînd cheltuielile
niveluri-record.
alocate pentru proiectul „războiul
stelelor", ca și cele destinate con
Asanarea finanțelor țării este so
struirii rachetelor strategice mobile,
cotită ca „prioritatea nr. 1“ pe agen
studiindu-se, totodată, potrivit unor
da viitoarei Administrații (opțiune
informații furnizate în aceste zile
confirmată și de sondajele de opinie
de cunoscuta publicație britanică
publică, potrivit cărora majoritatea
„JANE’S" posibilitatea unei redu
covîrșitoare a americanilor sint de
aceeași părere), prin prisma unor ’ ceri a numărului de trupe america
ne staționate în Europa. Este însă
realități de neocolit, ce ridică seri
greu de apreciat cum se poate rea
oase semne de întrebare chiar pen
liza un buget echilibrat în condițiile
tru o țară cu puterea economică a
cind, chiar la acest sfîrșit de an, a
S.U.A. Intr-adevăr, deficitul buge
fost lansat primul submarin nuclear
tar pe anul fiscal încheiat la 30 sep
din noua clasă „Ohio-Trident" (do
tembrie ‘ a depășit 155 miliarde do
tat cu 24 de rachete capabile să
lari,. în timp ce deficitul’ comer
transporte fiecare pină la 10 focoase
cial este estimat la 140 miliarde
nucleare și considerat cea mai dis
dolari ; în același timp, datoria
trugătoare armă creată vreodată) —
externă atinge 368 miliarde do
costînd fiecare exemplar 1,8 miliar
lari, iar datoria publică („cea mai
de dolari. Și tot la acest sfîrșit de
mare amenințare pentru prosperita
an a fost prezentat în public bom
tea noastră", aprecia influentul co
bardierul „invizibil" („stealth"), ex
tidian „USA TODAY") se ridică la nu
trem de costisitor. Apare limpede că
mai puțin dd 2 800 de miliarde do
pe această cale, punîndu-se la loc
lari. Pe plan s.ocial, această situație
într-o parte ceea ce se reduce înîși găsește reflectarea. în rqstringetr-alta, nu se ajunge la rezultatul
rea cheltuielilor pentru învățămint,
propus.
sănătate, locuințe etc., cu repercu
siuni directe asupra păturilor celor
Pe de altă parte, nici adoptarea
mai largi, în timp ce, datorită unei
unei „strategii a creșterii lente", pre
politici fiscale favorabile marilor
conizată de Oficiul Rezervelor Fede
.corporații, profiturile acestora nu
rale pentru a se evita o posibilă re
numai că se mențin intacte, ci chiar
cesiune economică, nu apare ca pro
sporesc, rezultatul fiind o polari
mițătoare. „Această strategie — scrie
zare tot măi accentuată sub raportul
săptămînalul „US NEWS' AND
veniturilor populației.
WORLD REPORT" — implică un
cost ridicat. Vor fi create mai puține
Desigur, șubrezirea poziției de
locuri de muncă, șomajul va depăși
„bancher al lumii capitaliste", deți
rata de 5,3 la sută înregistrată in oc
nută vreme îndelungată de S.U.A.,
tombrie a.c. fytuația încordată a
se datorează unui șir de factori, în
locurilor de muncă va determina o
tre care apariția pe plan internațio
scădere, în continuare, a cheltuieli
nal a unor noi centre de putere eco
lor pentru consum. De asemenea, ex
nomică, cum ar fi Piața comună și
porturile se vor reduce. Oamenii de
Japonia, devenite' azi concurente de
afaceri
vor face mai puține investi
temut (numai deficitul. în schimburi
ții, toate acestea determinînd o re
le comerciale cu Japonia este apre
ducere a ritmului dezvoltării econo
ciat la circa 70 miliarde dolari t).
miei americane. Cel mai mare risc
Neîndoios,, un rol de cea mai mare
este insă faptul că alte țări vor pier
importanță în deteriorarea' situație)
de încrederea ,în capacitatea S.U.A.
financiare americane revine cheltu
ielilor militare exorbitante, care
de a-și putea soluționa problemele
anul acesta, de pildă, se ridică la
financiare și fiscale", își încheie con
aproape 300 miliarde dolari. Nu este
siderentele revista americană.
de aceea de mirare că, așa cum re
latează preșa de peste ocean, viito
Romulus CĂPLESCU

Chemare la unitate pe plan
palestinian lansată de O EP.
Declarația Comitetului Executiv
al organizației avertizează
asupra intenției Israelului
de a organiza alegeri
în teritoriile ocupate
BAGDAD 28 (Agerpres). — La în
cheierea lucrărilor reuniunii Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei de la
Bagdad a fost dată publicității o
declarație în care se lansează un apel
la unitate pe plan palestinian, exprimindu-se încrederea in programele
politice adoptate de O.E.P.
în document — relatează agenția
KUNA — O.E.P. avertizează asu
pra intenției Israelului
de a
organiza alegeri în teritoriile ocupa
te, subliniind că această acțiune
urmărește să distragă atenția de la
crearea statului palestinian indepen
dent. A fost reafirmată necesitatea
retragerii Israelului din teritoriile
ocupate în 1967 și plasării temporare
a acestora sub mandat O.N.U.
In declarație se precizează că. pină
în prezent;' peste 90 de state au re
cunoscut statul palestinian indepen
dent.
’

Puternică încordare
în Cisiordania și Gaza
In Cisiordania și Gaza, ocupate de
Israel, s-a menținut și miercuri o
puternică încordare, în contextul in
tensificării măsurilor represive ale
forțelor israeliene. Postul de radio
Israel, citat de agenția KUNA, a
anunțat că in diferite sectoare au
fost desfășurate noi întăriri de către
autoritățile de ocupație, în încerca
rea de a se împiedica organizarea
unor noi manifestații de protest ale
populației palestiniene.

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.C. DIN INDIA (MARXIST}
Salutul transmis
de reprezentantul P. C. R.
NEW DELHI 28 (Agerpres). — La
Trivandrum, statul Kerala, continuă
lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C. din India (Marxist).
In numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanților la congres le-a, fost trans
mis un călduros salut tovărășesc, îm
preună cu un mesaj de prietenie și
solidaritate, de către reprezentantul
partidului nostru la lucrări, tovarășul
Ion Sîrbu, secretar al C.C. al P.C.R.,
președintele Consiliului Central de
Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale.
Oamenii muncii din România ur
măresc cu interes activitatea Parti
dului Comunist , din India (Marxist),
consacrață promovării drepturilor și
intereselor fundamentale ale maselor
populare, aspirațiilor lor de dezvol
tare independentă a țării pe calea
progresului economic și social, pen
tru desăvirșirea înfăptuirii obiective
lor democratice ale revoluției in
diene și crearea premiselor de tre
cere spre socialism — s-a arătat in
cuvintul de salut.
S-a relevat că, în prezent, comu
niștii români, oamenii muncii din
țara noastră sînt angajați cu în
treaga lor energie in activitatea de
transpunere în viață a hotărîrilor
celui de-al XIII-lea Congres și ale
Conferinței Naționale ale partidului.
Au fost înfățișate aprecierile și de
mersurile partidului și statului nos
tru cu privire la problema funda
mentală a epocii noastre — înfăp
tuirea dezarmării, in primul rînd a
celei nucleare, apărarea dreptului
suprem al popoarelor la viață, la
pace, la existență liberă și demnă,
inițiativele în direcția soluționării
conflictelor și problemelor litigioa
se din diverse părți ale lumii pe cale
politică, prin tratative, potrivit in
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e scurt
PREȘEDINTELE
ECUADORU
LUI, Rodrigo Borja, a arătat, referindu-se la problemele economi
ce cu care este confruntată țara
sa, că măsurile pentru depășirea
crizei, adoptate in august, sînt diferite de ceea ce a recomandat
Fondul Monetar Internațional. El a
subliniat că guvernul ecuadorian nu
acceptă presiuni naționale sau in
ternaționale in ce privește gestiu
nea economică.

actul criminal pus la cale de Afri
ca de Sud. Se precizează să acest
atac a fost întreprins de „agenți
in slujba regimului minoritar de
la Pretoria". Potrivit primelor ra
poarte, in urma atacului sediul
central și mai multe clădiri din
apropiere au fost serios avariate.

DECLARAȚIE. Comitetul pentru
măsuri comune in vederea abro
gării legilor antidemocratice din
Coreea de Sud a dat publicității o
POZIȚIE. Partidul Comunist din
declarație în care subliniază ne
Austria se pronunță pentru pro
cesitatea garantării depline a drepmovarea de către Austria a unei ‘ turilor fundamentale ale populației.
politici economice independente,
Comitetul — format în noiembrie
care sărăspundă
___ „__ ___________
pe deplin
„.............
inte....
de 20 de organizații ale opoziției
reselor sale nationals, a declarat,
— cheamă la luptă unită împo
intr-un interviu acordat ziarului
triva legilor antidemocratice, pen„Volkstimme", Franș., Mjihfi. , pr'er
tr.u promovarea democrației și re-»
ședințele Partidului Comunist din
unificării.
Austria, In acest context, P.C. din
Austria este împotriva aderării
O EXPLOZIE NUCLEARA SUBAustriei la Piața comună, fapt
TERANA cu o putere
„________de
______
_ la
pină
care ar putea avea, în opinia parti
20 kilotone a fost efectuată la 28
dului, o serie întreagă de reper
decembrie, in Uniunea Sovietică,
cusiuni negative asupra economiei
la poligonul din regiunea orașului
țării.
Semipalatinsk. Explozia a fost
efectuată în scopul verificării re
LA TEHERAN au avut loc con
zultatelor cercetărilor in domeniul
vorbiri între Aii Akbar Velayati,
fizicii exploziilor nucleare. Nive
ministrul afacerilor externe al Re
lul radiației in poligon și în afara
publicii Islamice Iran, și Kim long acestuia este normal, precizează
Nam, vicepremier al Consiliului
agenția T.A.S.S.
Administrativ,, ministrul afaceri
lor externe al R.P.D. Coreene, aflat
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL
■în vizită în Iran.
ITALIEI a adoptaț o serie de mă
suri de natură economică ce ur
1
UN ATÂC CU BOMBE a fost
mează să fie alăturate Legii fi
săvirșit in noaptea de duminică £ nanciare pe anul 1989. Ca urmare,
spre luni asupra sediului oficiului
măsurile fiscale și alte prevederi,
I Congresului
Național
African
între .care diminuarea alocațiilor
(A.N.C.) din capitala Mozambicu- f. destinate sectorului sanitar și spo
Llui. într-o declarație dată publici
rirea unor impozite, vor intra in
tății la Maputo, A.N.C. condamnă
vigoare la 1 ianuarie anul viitor.

tereselor fundamentale ale tuturor
popoarelor, ale cauzei păcii, secu
rității și colaborării internaționale.
S-a evidențiat consecvența cu care
P.C.R., România socialistă militează
pentru
soluționarea
problemelor
subdezvoltării, inclusiv a datoriilor
externe, deosebit de mari, ale țărilor
în curs de dezvoltare, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, bazată pe relații de
egalitate și echitate, corespunzător
cerințelor dezvoltării stabile și du
rabile a economiei mondiale, promo
vării progresului economic și social
al tuturor statelor lumii.
în împrejurările actuale — s-a
subliniat în cuvintul de salut — este
necesar ca partidele comuniste să-și
asume un rol sporit în mobilizarea
maselor in lupta pentru adinei pre
faceri în societate, pentru indepen
dență, democrație și echitate socia
lă, pentru salvgardarea păcii. Deși
problemele internaționale actuale
sînt complexe și grave, avem con
vingerea că prin acțiunea unită a po
poarelor, a tuturor forțelor progre
siste se j>oate impune o schimbare a
gindirii care să asigure afirmarea în
lume a unor raporturi noi, bazate pe
respectarea independenței și suvera
nității naționale, deplina egalitate în
drepturi, colaborare rodnică intre
state, in toate problemele care pri
vesc prezentul și viitorul omenirii.
în cuvintul de salut a fost expri
mată convingerea că raporturile de
prietenie și colaborare dintre parti
dele noastre, bazate pe stimă. încre
dere și respect reciproc, se vor dez
volta continuu, în interesul popoare
lor român și indian, al solidari
tății tuturor forțelor revoluționare,
progresiste și democratice, in lupta
comună împotriva politicii imperia
liste și a războiului, pentru pace și
progres social, pentru o lume mai
bună și mai dreaptă.

PRIMIRE. Președintele Iranu
lui, Sayyed Aii Khameney, l-a pri■mit pe ministrul sirian de externe.
Farouk Al-Sharaa, aflat in vizită
la Teheran. In cadrul convorbirilor
au fost abordate probleme privind
căile de extindere a relațiilor bila
terale și ultimele evoluții din
Orientul Mijlociu.
NAUFRAGIU. Aproape 250 de
persoane sint date dispărute în
Bangladesh, cea mai mare parte
înecate probabil în apele riului
Dhaleswari, in urma scufundării
unei nave de pasageri care s-a
ciocnit' de un vas de marfă. Po
trivit știrilor oficiale, doar 30 de
persoane au fost salvate.

IARNA GREA ÎN TURCIA, în
regiunile centrală și sud-estică ale
Turciei s-au înregistrat masive căderi de zăpadă și temperaturi deo
sebit. de scăzute. în provinciile
Van și Hakkari, grosimea stratu
lui de zăpadă a atins cinci metri.
Aproximativ o mie de localități au
rămas izolate.

ACCIDENTUL AVIONULUI AMERICAN „BOEING-747" prăbușit
în Scoția s-a datorat exploziei unei
bombe plasate la bord — a infor
mat oficial un reprezentant al Mi
nisterului Transporturilor din Ma
rea Britanie, citat de agenția T.A.S.S.
Grupul special care a cercetat ră
mășițele aparatului, răspîndite în
zona orașului Lockerbie, a desco
perit în resturile de bagaje „dovezi
convingătoare" ale unui exploziv
puternic. In urma catastrofei și-au
pierdut viața 275 de persoane.
POPULAȚIA SUEDIEI este în
prezent de 8 462 000 locuitori, con
form datelor Biroului central de
statistică. In cursul anului 1988,
populația țării a sporit cu 48 000
de persoane.

Prognoze de încetinire
a creșterii economice
în S. U. A.
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
S.U.A. ar urma să cunoască anul
viitor o încetinire foarte netă a dez
voltării, o creștere a inflației și a ra
tei dobînzii, precum și o stabilitate
a deficitului bugetar — relevă un
studiu publicat de Asociația ameri
cană a economiștilor de întreprin
deri. Aceste estimări, care cores
pund prognozelor a numeroși experți
particulari, sint cu mult mai puțin
optimiste față de cele ale guvernului
american.
Din cauza reducerii cheltuielilor
de consum și investjțiilor întreprin
derilor, ritmul de ’ dezvoltare ar
prma să scadă anul viitor, potrivit"
studiului, la 2,2 la sută. Această cifră
este considerabil mai mică față de
obiectivul guvernului, de 3,5 la sută,
precum și față de ritmul de dezvol
tare de 3 la sută din primele nouă
luni ale anului 1988.

Diferend comercial
Restricțiile americane la importurile
din țările vest-europene sînt respinse
de Comisia executivă a Pieței comune

WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Statele Unite au anunțat că vor im
pune restricții comerciale la impor
turile din Piața comună, ca urmare
a opoziției „celor 12“ țări de a ac
cepta anumite produse agricole din
S.U.A., invocind considerente de or
din sanitar.
BRUXELLES 28 (Agerpres). — Co
misia executivă a C.E.E. a dat pu
blicității un comunicat în care res
pinge măsurile restrictive anunțate
de S.U.A. la o serie de importuri
vest-europene, subliniind că aceste
măsuri „sint total nejustificate și
contrare prevederilor Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț". S-a
anunțat că „războiul comercial" din
tre C.E.E. și S.U.A. va face obiec
tul unor dezbateri în cadrul Consi
liului ministerial al Pieței comune,
preconizîndu-se posibilitatea adoptă
rii unor măsuri de retorsiune.

Revista americană „Time“ și-a
acest răstimp de sute de ori. Dacă
făcut o tradiție din a publica pe
mai adăugăm sporul vertiginos al
coperta ultimului său număr din
surselor de fum și gaze, inclusiv
an portretul „personalității politice
toxice, atunci nu e deloc de mirare
a anului". Tradiția s-a menținut și
că unele metropole urbane au de
de data aceasta, doar că, in locul
venit „infernuri ecologice" și altele
fotografiei unui politician anume,
noi tind să li se adauge. Fără a
pe coperta revistei este înfățișat l aminti de efectele nocive ale po
globul pămîntesc învăluit într-o fo
luării apelor și solului.
lie de plastic, manieră sugestivă de
E drept, de cind problema ocroti
a atrage atenția asupra primejdiei
rii mediului înconjurător a ajuns o
ce planează asupra omenirii ca ur
preocupare la nivel mondial, au
mare a deteriorării mediului am
fost întreprinse unele măsuri, a.'<biant. Alegoria grafică a revistei
fost conturate unele orientări re
americane apare cit se poate de
feritoare la ceea ce ar trebui să
semnificativă. Ea vine să confirme,
însemne o „morală ecologică". Orio dată in plus, o realitate mereu
cit de bine venite, măsurile nu au
mai evidentă, anume că ecologia a
putut evita deocamdată dispariția
încetat să mai fie doar terenul unor
cite unei specii animale pe zi și a
cercetări interdisciplinare specifice,
uneia vegetale pe săptămină, indi
spre a intra nemijlocit in sfera de
ciu sintetic al situației precare in
preocupări a marii politici, ca o
care se află mediul nostru ambiant.
componentă esențială a problema
Dar orice abordare a problemelor
ticii lumii de azi. Pămintul pe cale
ecologice nu poate face abstracție
de a deveni un cuptor din pricina
de faptul că toate formele de po
„efectului de seră" produs de po
luare luate Ia un loc. sint intrecute
luarea atmosferică ; Pămintul pe
nemăsurat de poluarea generată
Cale de a se asfixia cu gazele ie
de armele nucleare. Ele reprezintă
șite din coșurile uzinelor și din
cel mai cumplit factor de poluare
țevile de eșapament ale vehicule
a mediului, cea mai mare primej
lor ; intr-un cuvint. Pămintul ame
die pentru viața oamenilor, plante
nințat de ruptura intre om și na
lor și animalelor, iar, după unii
tură nu poate să nu fie azi temă
specialiști, ar fi cauzat deja daune
prioritară a programelor politice —
ireversibile patrimoniului genetic
aceasta ar fi ideea exprimată plas
al omului. Înlăturarea acestei „să
tic de coperta amintitei publicații.
bii a lui Damocles" care ațină
Este un gest salutar, căci evo
deasupra întregii suflări pămîntești,
luțiile ecologice pe Terra conturea
amenințînd deopotrivă omul și na
ză situații de-a dreptul alarmante.
tura, trebuie așadar să constituie
Aproape zilnic sosesc vești din
obiectivul prioritar al politicii sta
patru colțuri de liime despre dis
telor, inclusiv din unghiul preocu
trugerea accelerată a pădurilor,
părilor ecologice.
Reconcilierea
mai cu seamă a celor tropicale. Or,
omului cu natura, departe de a fi
pădurile, .principala „fabrică" de
o acțiune benevolă, facultativă, se
oxigen a planetei, constituind sis
detașează ca un imperativ al su
temul ecologic cu cea mai mare în
praviețuirii speciei umane și toc
semnătate pentru fixarea energiei
mai de aceea promovarea unei asolare pe Pămint și, prin urmare,
semenea orientări salvatoare poartă
pentru menținerea vieții, au pier
inevitabil — și trebuie să poarte —
dut deja jumătate din întinderea
un sigiliu politic.
avută la începuturile istoriei, in
timp ce omenirea s-a multiplicat in
V. OROS
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