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1989-anul celor mai bune rezultate
în întreaga activitate economică!
Să facem astfel incit în 1989 - anul cină se împlinesc 45 de ani de
la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și va avea loc cel de-al XIV-lea Congres al partidului - să
obținem cele mai bune rezultate în industrie, cea mai mare producție
agricolă, să realizăm în bune condiții investițiile și progresul tuturor sec
toarelor de activitate.
NICOLAE CEAUȘESCU
Auspiciile sub care debutează anul
1989 au o determinare pe cit de
exactă, pe atit de îmbucurătoare, de
optimistă, care, pe de o parte, se în
temeiază pe grandioasele realizări
obținute de poporul nostru în con
strucția socialistă, îndeosebi în peri
oada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului, și, pe de altă
parte, capătă semnificații aparte
prin prisma perspectivelor luminoa
se. stimulatoare deschise de analiza
și orientările magistralei Expuneri a
tovarășului Nicolae Ceaușescu din
luna noiembrie 1988. Așa cum sub
linia secretarul general al partidu
lui. realizarea obiectivelor actualu
lui plan cincinal poate și trebuie să
asigure înfăptuirea obiectivului de
trecere a României la un stadiu su
perior, de țară mediu dezvoltată. în
fățișarea, forța economică de azi ale
județelor, ale tuturor localităților pa
triei. atestă prin puterea de netăgă
duit a faptelor clarviziunea, concep
ția novatoare, profund științifică
promovată cu pasiune revoluționară
si patriotism înflăcărat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, care prin întreaga sa
activitate a imprimat un dinamism
fără precedent vieții economice, so
ciale și politice din patria noastră.
Trăind sentimentul tonic generat
de infăptuirile de pină acum. între
gul popor este chemat așadar ca
încă din aceste prime zile ale celui
de-al patrulea an al actualului cinci
nal să-și mobilizeze toate energiile
creatoare, să muncească neobosit, cu
devotament și neslăbit spirit revolu
ționar pentru continuarea operei de
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare spre co
munism. Așa cum se subliniază in
Mesajul de Anul Nou adresat

întregii
națiuni
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, anul 1988 s-a încheiat cu im
portante realizări în dezvoltarea for
țelor de producție și ridicarea gradu
lui general de civilizație ai patriei
noastre socialiste. A fost un an în
care poporul român, sub conducerea
gloriosului nostru partid comunist, a
obținut noi realizări însemnate în
dezvoltarea economico-socială, în
creșterea producției industriale, agricole, a venitului național, a avu
ției generale a patriei, în dezvoltarea
științei, învățămîntului, culturii. In
același timp s-a desfășurat o largă
acțiune de perfecționare și organi
zare a activității economico-sociale,
a conducerii și planificării, a activi
tății statului și organismelor de
mocrației muncitorești-revoluționare. Totodată, in concordanță cu poli
tica generală a partidului și statului
nostru de ridicare continuă a bună
stării materiale șl spirituale a între
gului popor, anul trecut a început
majorarea retribuției și pensiilor, de
care au beneficiat in ultima parte a
anului circa 4 milioane de oameni ai
muncii.
Interesul, satisfacția, însuflețirea
cu care a fost primit de toți cetă
țenii țării Mesajul de Anul Nou con
stituie încă o dovadă elocventă
a unității de nezdruncinat a între
gii noastre națiuni in jurul partidu
lui, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
înflăcărat militant revoluționar, care
de circa cinci decenii și jumătate,
din care aproape 24 de ani în frun
tea partidului și statului, desfășoară

o amplă și neobosită activitate pen
tru continua prosperitate și ridicare
a patriei pe noi culmi de progres și
civilizație, pentru ridicarea nivelului
de trai material și spiritual al între
gului popor. înfăptuirile poporului
român din această epocă glorioasă
cu nume de simbol, puternica dez
voltare a industriei, agriculturii, ști
inței, învățămîntului, culturii ilus
trează cit se poate de convingător
justețea politicii partidului nostru,
care prin crearea și continua perfec
ționare a unui sistem al democrației
muncitorești-revoiuționare, unic în
felul său, a asigurat consolidarea
principiiior construcției socialiste,
concomitent cu stimularea inițiative
lor creatoare ale maselor, cu apli
carea pe scară largă a celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii în toa
te domeniile, in deplin consens cu
tendințele manifestate pe plan mon
dial.
Una din caracteristicile de maximă
importanță ale strategiei elaborate
de partidul nostru cu privire la fău
rirea și dezvoltarea societății socia
liste multilateral dezvoltate se referă
la rolul prioritar al efortului pro
priu, al factorilor interni in crearea
și modernizarea bazei tehnico-materiale necesare pentru îndeplinirea
planurilor cincinale și anuale, pen
tru progresul necontenit al econo
miei naționale. Acest principiu a fost
avut in vedere și la elaborarea
Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a țării pe anul
1989, a cărui trăsătură definitorie o
constituie accentuarea laturilor cali
tative, intensive ale progresului in
toate domeniile de activitate. Astfel,

realizarea sarcinilor stabilite pe ra
muri, ministere, centrale și între
prinderi, in principal prin înfăptuirea
programelor de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor
de producție, va asigura dezvoltarea
și întărirea proprietății socialiste,
obținerea unor producții suplimen
tare prin folosirea integrală a capa
cităților de producție, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, aplicarea principiului socialist
de retribuție după cantitatea, calita
tea și importanta socială a muncii
depuse, dezvoltarea autoconducerii
muncitorești și întărirea autogestiunii, sporirea substanțială a eficien
ței in întreaga economie.
Desigur, obiectivele celui de-al
patrulea an al actualului cincinal
sint deosebit de mobilizatoare :
venitul național urmează să creas
că cu 8—9 la sută, valoarea producției-marfâ industriale — cu 6—7
la sută, valoarea producției globale
agricole — tu 5—5,5 Ia siltă, investi
țiile totale în economie — cu 4—5 la
sută, volumul comerțului exterior —
cu 7—8 la sută, productivitatea mun
cii in industria republicană (calcu
lată pe baza valorii producțieimarfă) — cu 7—8 la sută, in timp ce
cheltuielile la 1 000 lei producțiemarfă în industria republicană tre
buie să se reducă cu 35 lei. Sarcinile
ce revin fiecărui colectiv au fost
dezbătute pe larg și aprobate în de
plină unanimitate de toate organis
mele democrației noastre muncito
rești-revoiuționare, de oamenii mun
cii din toate sectoarele de activitate.
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Creșterea valorii producției marfă-industriale

Sporirea venitului național
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Remarcabilă activitate revoluționară,
prodigioasă contribuție la modernizarea
si dezvoltarea invătămintuîui, la educația
socialistă, patriotică a tinerei generații
7

7

7

Poporul român,
cu strălucire con
dus de partidul
său comunist, se
află intr-un sta- -----------------------diu istoric nou,
superior de dezvoltare, înfăptu
iește cu succes programul de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre
comunism, program în cadrul căruia
invățămîntul, educația ocupă un loc
de frunte, școala fiind, așa cum a
definit-o secretarul, general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
„principalul factor de cultură și ci
vilizație".
O veche tradiție a neamului nos
tru. o trăsătură de o neasemuită
frumusețe a sufletului românesc,
este aceea de a-și exprima respectul
și înalta considerație față de
personalitățile care și-au
pus în
treaga ființă in slujba progresului și
prosperității țării. O astfel de
personalitate, pe care întregul partid,
întregul nostru popor o omagiază în
fiecare an, la 7 ianuarie, cu cel mai
înalt respect și deosebită considera
ție, cu nețărmurită dragoste și
profundă recunoștință, este tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui
Republicii Socialiste România,
președintele Consiliului Național al
Științei și Invățămintului. Această
aniversare constituie un fericit prilej
pentru a evoca personalitatea pro
eminentă. de excepție, a tovarășei
Elena Ceaușescu, militant de seamă
al partidului
și statului
nostru,
remarcabil conducător comunist și
savant de reputație mondială, activi
tatea sa revoluționară de peste cinci
decenii, plină de dăruire revoluțio
nară. consacrată triumfului idealuri
lor de dreptate socială și națională
ale poporului român, edificării noii
orînduiri pe strămoșeștile meleaguri.
întrunind cele mai alese înzestrări
ale oamenilor acestui pămint, posedînd o strălucită cutezanță de gindire. o uriașă putere de muncă și
acțiune,
insușlndu-și, din fragedă
tinerețe, ideile socialismului, dind
dovadă de un neasemuit curaj în
fața oricăror greutăți, tovarășa Elena
Ceaușescu a participat, în condițiile
aspre ale ilegalității, alături de cel

Ion TEOREANU,
ministrul educației și învățămîntului

mai iubit fiu al poporului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
marile bătălii purtate de Clasa mun
citoare, de masele largi populare
împotriva exploatării burghezo-moșierești, a dictaturii militaro-fasciste
și războiului hitlerist, pentru drep
turi și libertăți democratice, pentru
independența și integritatea țării,
pentru o viață mai bună. Vor rămîne
de-a pururi înscrise în cartea de aur
a neamului faptele de dirzenie și
eroism ale tinerei comuniste Elena
Petrescu (Ceaușescu) în pregătirea și
desfășurarea marii manifestații mun
citorești de la 1 Mai 1939 din Bucu
rești, una dintre puținele manifestări
din Europa care au avut loc în con
dițiile cind fascismul era în ofensivă.
Anii revoluției și construcției so
cialiste. transformările fundamentale
petrecute pe toate planurile de acti
vitate, cu deosebire după Congresul
al IX-lea al partidului, poartă, la
rindul lor,
adine imprimată,
și
pecetea gîndirii creatoare, a aportu
lui remarcabil al tovarășei Elena
Ceaușescu la elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului și statului de
dezvoltare economico-socială a pa
triei, de ridicare continuă a nivelului
de trai material și spiritual al po
porului, de înălțare a României so
cialiste pe noi trepte de progres și
civilizație, de promovare, în viața
internațională, a principiilor de
colaborare și înțelegere între na
țiuni,
Prezența activă a tovarășei
Elena Ceaușescu la marile evenimen
te ale
țării, alături
de ctitorul
României moderne, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
intensa și fructuoasa activitate • social-politică pe care o desfășoară în
cadrul conducerii superioare de
partid și de stat pentru soluționarea
complexelor probleme pe care le
ridică, in mod firesc, vasta operă de
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism, pentru
proiectarea, coordonarea și îndruma
rea activității unor domenii de în
semnătate capitală, pun in eviden
ță calitățile sale deosebite de om
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politic cutezător,
de conducător re
voluționar.
Ca președinte al
-----------------------Consiliului
Na
țional al Științei
și Invățămintului, tovarășa Elena
Ceaușescu a avut și are o contri
buție determinantă la elaborarea
și aplicarea programelor de cerce
tare științifică, dezvoltare tehno
logică și introducere a progresu
lui tehnic în toate sectoarele de
activitate, la înfăptuirea noii revo
luții tehnico-științifice și a noii re
voluții agrare in țara noastră,
la
organizarea și dezvoltarea pe baze
noi a cercetării științifice și tehnolo
gice, angajînd-o și implicînd-o tot
mai activ în întreaga operă de creș
tere intensivă a economiei naționale
și modernizare a forțelor de produc
ție, de valorificare superioară a în
tregului potențial material și uman
al țării, de sporire a calității și efi
cienței în toate domeniile de activi
tate. în prezent, țara noastră dispune
în domeniul cercetării științifice de o
orientare clară și de largă perspec
tivă,
care urmărește amplificarea
contribuției cercetării științifice fun
damentale și aplicative la întreaga
dezvoltare a țării, utilizarea întregu
lui potențial uman și material de
cercetare, promovarea cu perseve
rentă a tehnicii moderne in vederea
soluționării rapide și eficiente a
problemelor impuse de dezvoltarea
intensivă a economiei naționale, de
extinderea cooperării economice și
tehnico-științifice internaționale. „în
actuala etapă de dezvoliare, arată
tovarășa Elena Ceaușescu. cind
știința are un rol hotăritor în pro
gresul general al societății, in solu
ționarea și depășirea problemelor
care confruntă omenirea contempo
rană, știința românească trebuie să
acționeze, cu cea mai înaltă răspun
dere, unind mai puternic toate for
țele în direcțiile hotări'oire pentru
progresul economico-social al patriei,
pentru rezolvarea cu succes a ori
căror probleme, asiguriivl creșterea
rolului și mai puternic al științei in
dezvoltarea generală a societății so
cialiste, contribuția ei la cuceririle
științei mondiale".
în calitate de președinte al COmite'ului National Româ.t „Oamenii de
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Cu gîndul la faptele noului an^
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DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI
Bună organizare, disciplină, randamente maxime
Un nou obiectiv energetic
Din luna ianuarie a acestui an au trecut numai
trei zile. O perioadă scurtă de timp, in care prin
eforturi stăruitoare, un număr mare de colective mun
citorești au obținut rezultate remarcabile in produc
ție. In mod deosebit se cuvin subliniate meritele enerqeticienilor, minerilor, metalurgiștilor, petroliștilor, cimentiștilor, chimiștilor, adică aie tuturor acelora care
la cumpăna dintre ani s-au aflat la datorie, Sint
proaspete in memoria tuturor oamenilor muncii emo
ționantele îndemnuri și chemări, încărcate de un vi
brant patriotism, adresate întregului nostru popor în
Mesajul de Anul Nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Așa cum a subliniat secretarul general al partidului,
în anul 1939 trebuie să se obțină cele mai bune re
zultate în activitatea economică. Pentru aceasta este

Puternică afirmare a științei
in viața social-economică a patriei

necesar, din primele zile ale anului, să se asigure o
aprovizionare tehnico-materială ritmică, o productivi
tate ridicată, o calitate sporită, intr-un cuvint - efi
ciență superioară.
lată, sintetizate, cerințele pe care secretarul gene
ral al partidului le pune în acest an în fața noastră,
a tuturor. Acum, hotărîtor este să trecem cu fermi
tate la buna organizare a activității în toate sectoare
le. să perfecționăm conducerea, sa întărim ordinea și
disciplina, să adoptăm un stil de muncă revoluțio
nar, să facem astfel ca fiecare, la locul său de mun
că, să acționeze in așa fel încît planurile și progra
mele stabilite să fie îndeplinite, asigurîndu-șe pe
această cale premise pentru realizarea exemplară o
prevederilor pe acest an și pe întregul cincinal.

In pagina a Il!-a — relatări din întreprinderi, secvențe de muncă rodnică,
bine organizată, încă din primele zile ale anului

Primul grup energetic de 9 MW,
de la hidrocentrala Lugaș, din ca
drul amenajării hidrotehnice a Crișului Repede, a inceput să pulseze
ih sistemul energetic național pri
mii kilowați. Legarea in paralel la
sistemul energetic național a aces
tui grup energetic a fost posibilă
ca urmare a atingerii nivelului mi
nim de exploatare la prima acu
mulare de 65 milioane mc apă de
pe Crișul Repede, care, pe ling,
producerea energiei electrice, va fi
utilizată la irigații, piscicultura și
agrement. Ca urmare a măsurilor
adoptate de comitetul județean de
partid, ritmul lucrărilor pe șantiere
le acestor investiții prioritare a
fost intensificat, stadiul de execuție
permițind ca. in luna ianuarie, să
se efectueze primul paralel și la
cel de-al doilea grup de 9 MW de
la hidrocentrala Lugaș.

Un nou an de muncă și-a deschis larg porțile in
fața noastră ; noi și mărețe proiecte vor prinde viață
prin efortul nostru de gînd, prin mai. judicioasa mo
bilizare și folosire a tuturor forțelor și resurselor noas
tre pentru ca, asa cum îndemna cu înflăcărare to
varășul Nicolae Ceaușescu in Mesajul de Anul Nou
în anul 1989 - anul cind se împlinesc 45 de ani de
la victoria revoluției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă și va avea loc cel

de-al XlV-lea Congres al partidului — să obținem cele
mai bune rezultate in industrie, cea mai mare pro
ducție agricolă, să realizăm în bune condiții inves
tițiile și progresul tuturor sectoarelor de activitate.
Acum, la inceput de nouă activitate, muncitori,
țărani, intelectuali exprimă cuvint muncitoresc despre
proiectele pe care, prin talentul, competența și răs
punderea lor, le vor transforma în fapt concret, in tot
atitea noi și mindre împliniri socialiste.

A construi pe măsura aspirațiilor noastre
Am fost martor și parti
cipant in Ultimul sfert de
veac nu numai la nașterea
polivalentelor platforme
industriale din Bihor, ci,
mergind mai departe cu
gîndul, la înnoirea struc
turală a industriei între
gului județ. Noi, con
structorii, simțim poate
cel mai bine ritmul dez
voltării țării pentru că, in
felul nostru, sintem !n
linia intii a frontului de
continuă întinerire a țării.
Rememorez.
acum,
la
inceput de nou an, pentru
mine și pentru tovarășii
mei de muncă.— Alumi
na, Confinatul pentru
prelucrarea lemnului. Sin
teza, Mecanica,
Între
prinderea pentru mate
riale de construcții Ora

dea, Combinatul de lianți
și azbociment Aleșd și
multe; multe altele. Gindul meu pentru 1989 ? Si
intimpin și eu, și tovară
șii mei ■ Congresul
al
XlV-lea al partidului cu
fapte demne de oameni
care fac parte din rindul
clasei muncitoare. Mai
concret, să finalizăm pri
mele capacități de la o
investiție premieră na
țională : noua investiție
pentru producerea alu
minei tabulare. Intii de
toate, alumina
tabulară
este o importantă realiza
re a cercetării științifice
românești, un material cu
o structură de o duritate
apropiată de cea a dia
mantului. Știe oricine, oțelurile bune înseamnă

intii de toate materiale
refractare bune. Iar aces
tea din urmă, se cunoaș
te, nu se pot realiza decit
cu anumite materii, pri
me speciale, care nu sint
la indemina oricui. Cine
nu le are trebuie să le
cumpere cu bani grei. Alumina tabulară este toc
mai una dintre ele. Era
veriga lipsă a unui lanț
de performanțe
tehnice
la capătul căruia sint, de
pildă, oțelurile
speciale
solicitate
de
industria
aeronautică sau de cea
nucleară. Materialele re
fractare, care au la bază
alumina tabulară, sint
considerate astăzi un virf,
o performanță a domeniu
lui. O asemenea fabrică
vom înălța noi, la Ora

dea, cu brațele și mintea
noastră, punind in operă
o tehnologie românească,
dovedind că prin pro
priul efort de gîndire
cercetarea noastră știin
țifică poate realiza pro
duse care, pină nu de
mult, păreau apanajul
exclusiv al unor .firme
din străinătate. Sintem
mindri că și in anul acesta, deci,
semnătura
noastră de constructori va
fi pusă la temelia unei
realizări de prestigiu, carateristică timpului nos
tru de dinamice înaintări
in toate domeniile de ac
tivitate. tn acest moment
de inceput de nou an,

(Continuare în pag.
a II-a)
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PUTERNICĂ AFIRMARE A ȘTIINȚEI

IN VIAȚA SOCIAL-ECONOMICĂ A PATRIEI
Opinii ale unor cadre din cercetarea științifică privind realizările remarcabile
obținute de știința românească și angajarea plenară pentru înfăptuirea obiec
tivelor acestui an și ale întregului cincinal
In întreaga dezvoltare economică ți socială a patriei, cu deosebire
în anii de după Congresul al IX-iea al partidului, știința românească
s-a ofirmat plenar, avînd un rol decisiv in făurirea unei economii mo
derne, dinamice și eficiente. Nu există sector de activitate, nu există
ramură a economiei naționale care, in acești ani, să nu fi cunoscut
prefaceri structurale, adinei transformări înnoitoare, ca urmare a pro
greselor înregistrate ,de cercetarea științifică proprie.
In Expunerea prezentată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la
ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice
și organizațiilor de masă și obștești de la sfîrșitul lunii noiembrie a
anului trecut regăsim, fundamentată cu o excepțională rigoare, ideea
implementării în toate sectoarele de activitate a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii contemporane. In concepția profund științi
fică a secretarului general al partidului nostru, îndeplinirea tuturor obiec
tivelor dezvoltării multilaterale și progresului general al țării este strins
legată și chiar determinată de modul în care cercetarea științifică se
angajează cu toate forțele în soluționarea problemelor complexe de
organizare și modernizare, de perfecționare a caracteristicilor mate
rialelor existente, de realizare de noi și noi materiale ți tehnologii, ca
pabile să asigure valorificarea superioară a materiilor prime, a însăși
muncii întregului popor.

Cercetarea științifică
— profesie revoluționară
Dr. Marin Ivașcu, director general țelegem bine cerințele formulate în
al Institutului central de fizică l Tezele din aprilie că infăptuirea oPentru noi, cel care lucrăm in do biectivelor strategice, realizarea Pro
meniul cercetării științifice și dezvol gramului partidului, crearea condi
tării tehnologice, au o semnificație țiilor pentru trecerea spre comunism
deosebită ideile de excepțională va nu se pot realiza decit pe baza celor
loare teoretică și utilitate practică mai noi cuceriri ale științei și tehni
ale secretarului general al partidu cii, ale revoluției agrare, ale cunoaș
lui privind spiritul revoluționar și terii umane, in general".
Fizicii, domeniu in care îmi des
necesitatea formării revoluționarului
de profesie. Se impune cu toată fășor activitatea, i-au revenit și îi
claritatea, pe baza concepției tovară revin, în continuare, răspunderi deo
șului Nicolae Ceaușescu. adevărul de sebite, ea fiind una dintre cele mai
netăgăduit că un descoperitor ști revoluționare domenii ale științei.
ințific de anvergură nu poate Rolul important pe care il are fizica
fi decit acela care simte con în cadrul științei decurge, pe de o
tinuu temperatura inaltă a pasiu parte, din conținutul și statutul său
nii și curiozității științifice. Prin de ramură care descoperă și stabileș
tot ce-1 definește și caracterizează, te legități și furnizează informații
omul de știință, specialistul este un științifice necesare apariției și dez
revoluționar mistuit de dorința în voltării altor științe fundamentale,
făptuirii saltului calitativ. Procesul iar, pe de altă parte, din faptul că
cunoașterii științifice, cu marile sale fizica a stat și va sta, și de acum
descoperiri care stau la baza revo înainte, la baza constituirii unor
luțiilor industriale, este esențialmente științe tehnice, așa cum sint elec
un proces revoluționar. Pe parcursul tronica, ingineria nucleară, aerodina
său — un parcurs adesea întorto mica, ingineria microstructurilor sau
cheat, cu obstacole și ramificații în a unor tehnici și tehnologii de mare
șelătoare — fiecare nou pas este randament, competitivitate și pro
fructul unei activități duse in spirit ductivitate, denumite, inițial, necon
venționale. Ne angajăm ca in dome
revoluționar.
Se poate afirma deci cu toată tăria niul fizicii și energiei nucleare să
realizăm
pentru toate tehnologiile și
că spiritul revoluționar este atît de
necesar în știință incit nu putem prototipurile pe care le vom omolo
susține că efectuăm o activitate ga în etapele următoare performan
științifică, nu putem să ne așteptăm țele existente pe plan internațional,
la un rezultat valoros, la o descope iar pentru multe dintre acestea să
rire semnificativă și utilă
pentru asigurăm statutul de premieră ab
societate dacă nu sintem animați de solută. Sintem hotărîți ca la un ase
un spirit revoluționar care presupune menea nivel de exigență și compe
competență, curaj și sacrificiu, pros tență să concretizăm orientările și
pețime și permeabilitate la nou. sarcinile trasate de secretarul gene
Iată, așadar, că spiritul revoluționar ral al partidului referitoare la pro
nu este ceva ce vine de la sine, ci ducerea combustibilului nuclear și a
reprezintă un proces complex, care echipamentelor pentru centralele nuînseamnă formarea acestuia la toți clearo-electrice. Prin muncă, muncă
căutătorii de nou și. un lucru cel pasionată, responsabilă, prin compe
puțin Ia fel de dificil, susținerea și tența și valoarea rezultatelor oame
dezvoltarea acestuia, pe măsura ro nilor de știință înarmați cu un inalt
lului din ce in ce mal decisiv pe care spirit revoluționar va putea România
știința este chemată să-l asigure în să devină o țară cu o știință puter
progresul economiei noastre na nică, de care are nevoie pentru a
păși pe calea comunismului. Acesta
ționale.
Edificatoare in acest sens este Ideea este angajamentul solemn prin care
subliniată de tovarășa academician Slujitorii științei din tara noastră
doctor inginer Elena Ceaușescu, doresc să intîmpine Congresul al
promotor șl îndrumător de excepție al
științei, învățămintului și culturii ro XIV-lea al partidului și aniversarea
mânești, la Plenara comună din no a 45 de ani de la marele act istoric
iembrie anul trecut : „Trebuie să în de la 23 August 1944.

La nivelul celor mai noi exigențe
ale revoluției tehnico-științifice
Iată opinia ing. Ileana Trandafir,
cercetător științific la Institutul de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru tehnica de calcul și
informatică :
Dacă acum, la începutul celui
de-al patrulea an al actualului cin
cinal, putem afirma cu indreptățită
mindTie că civilizația nouă, socia
listă ce se făurește pe pămintul
patriei noastre se întemeiază pe ști
ință, pe tehnologia cea mai avansată,
aceasta o datorăm gîndirii profund
novatoare și revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Este
meritul istoric al conducătorului
partidului și statului nostru, al to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu de a fi sesizat la
timp profundele implicații sociale
generate de revoluția științifico-tehnică contemporană și, ca atare, de a
fi ridicat menirea științei și statutul
social ai slujitorilor ei Ia cei mai
inalt nivel. Putem afirma, fără a
greși cu nimic, că, pentru toată pe
rioada pe care o vom parcurge din
acest moment șl pină în anul 2000,
obiectivele economiei se constituie,
intr-o măsură mai mare ca oricînd,
în obiective prioritare ale științei.
Abordind problemele teoretice ale
revoluției științifice și tehnice con
temporane în strînsă interconectare
cu necesitățile economice și sociale,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat cerința fundamentală a pro
movării prioritare a cercetărilor in
domeniile de virf, printre care se
situează tehnica de calcul și infor
matica. Rod al gîndirii creatoare a
secretarului general al partidului,
conceptul românesc de dezvoltare a
tehnicii de calcul șl informaticii, ca
factori de modernizare a economiei
naționale, și-a confirmat pe deplin
valabilitatea. Procesul de informati
zare, ca formă a progresului știin
țific și tehnic, s-a desfășurat pe
baza unor importante hotăriri ela
borate sub directa îndrumare și cu
contribuția determinantă ale to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, situînd țara noas
tră printre cele dinții state care-și
propun programe de informatizare
unitară a întregii economii.
Tehnica de calcul și informatica
românească au cunoscut ritmuri as
cendente de dezvoltare, au pătruns
In toate ramurile economiei noastre

socialiste, contribuind la creșterea
productivității muncii, la ridicarea
parametrilor calitativi și de compe
titivitate a produselor și tehnolo
giilor, la modernizarea și remodelarea proceselor de producție, a struc
turilor industriale și de conducere,
determinînd schimbări profunde in
randamentul, caracterul și conținu
tul muncii de concepție și execuție.
Este un fapt cert că în viitorii ani
tehnologiile informatice vor consti
tui unul dintre domeniile care vor
influența în cel mai înalt grad mo
dernizarea și perfecționarea forțelor
de producție ale societății noastre,
încadrîndu-se în mod organic in
politica partidului de edificare a
unei economii intensive, de accen
tuare a rolului științei și a efortului
creator in progresul material și spi
ritual al națiunii. în acest sens,
Programul-directivă de cercetare ști
ințifică. dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic, a că
rui înfăptuire este coordonată cu
înaltă competență de către to
varășa Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național al Știin
ței și învățămintului, prevede sarcini
de mare importanță în ceea ce pri
vește realizarea unor noi mijloace
ale tehnicii de calcul, dezvoltarea de
sisteme și programe informatice pen
tru toate ramurile economiei. Astfel,
activitatea de cercetare și producție
a Institutului pentru tehnică de calcul
și informatică se desfășoară în strîn
să legătură cu cerințele transpunerii
in viață a unor programe de interes
național, cum sint programul ener
getic, programul minier, precum și
cele privind perfecționarea organiză
rii și modernizarea proceselor de
producție, cercetarea și proiectarea
asistate de calculator, automatizarea
flexibilă. Dezvoltarea producției de
minicalculatoare de mare producti
vitate, de microcalculatoare și calcu
latoare individuale, de terminale uni
versale și specializate, de echipamen
te periferice și sisteme de calcul pen
tru medii industriale cu condiții grele
de muncă, pentru instruire, medi
cină, arhitectură, meteorologie etc.,
vizează cu deosebire antrenarea re
surselor proprii de creativitate și in
teligență tehnică. Toți lucrătorii din
domeniul informaticii și tehnicii de
calcul, mobilizați de insuflețitoarele
îndemnuri ale secretarului general
al partidului din Mesajul de Anul

Un rol de primă însemnătate in orientarea activității de cercetare
științifică, în aplicarea consecventă a politicii partidului de dezvoltare
a științei și tehnologiei românești revine tovarășei academician doctor
inginer ELENA CEAUȘESCU, savant patriot de largă recunoaștere inter
națională, sub a cărei conducere sînt asigurate coordonarea și îndru
marea promptă și de înaltă eficiență a problemelor prioritare ale eco
nomiei naționale. Relevînd sarcinile de mare anvergură ce revin științei
românești în etapa actuală, tovarășa Elena Ceaușescu sublinia, cu pri
lejul plenarei comune din noiembrie anul trecut : „Trebuie să facem ast
fel incit, in următorii doi ani, știința românească să soluționeze proble
mele complexe prevăzute pentru actualul cincinal și să treacă la cerce
tarea unor noi probleme importante, care să stea la baza întregii dez
voltări a patriei noastre in deceniul următor, pînă in anul 2000, ți in
primele decenii ale secolului al XXI-lea".
in ancheta social-politică de astăzi înfățișăm opinii ale unor ca
dre de conducere și cercetători privind realizările remarcabile obținute
de știința românească țn anii de după Congresul al IX-lea ol parti
dului, acțiunile ample desfășurate de partid pentru punerea îp valoare
a capacității creatoare a poporului, pentru afirmarea științei românești
in lume.
I

Nou adresat întregii națiuni, își în
mănunchează, alături de întregul
popor român, sentimentele de înaltă
stimă și gratitudine față de conducă
torul iubit al partidului și statului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

față de tovarășa Elena Ceaușescu,
adresîndu-le fierbintea urare de „La
mulți ani !“, în deplină sănătate, pen
tru fericirea și gloria neamului nos
tru, pentru înflorirea economiei, ști
inței și culturii românești.

Roadele cercetării — cit mai rapid
valorificate în producție!
Dr. ing. Comeliu Rizescu, director puternic centru de cercetare. în con
general al Institutului central de cordanță cu dezideratele majore ale
cercetări metalurgice : Este în spi revoluției tehnico-științifice contem
ritul politicii partidului
nostru, porane, pot afirma că am aplicat cu
în
spiritul
gîndirii
tovarășului consecvență principiul călăuzitor al
Nicolae Ceaușescu, promotor ferm al partidului ce are în vedere legătura
aplicării creatoare a legităților con nemijlocită a cercetării cu producția.
strucției socialismului la condițiile Institutul de cercetări metalurgice a
istorice ale României, ca probleme obținut în acești ani însemnate suc
le dezvoltării economice și sociale ale cese in realizarea de noi aliaje, de
țării să fie supuse unui permanent oțeluri cu caracteristici deosebite, în
proces de perfecționare, prin promo dezvoltarea și modernizarea meta
varea noului, a rezultatelor cercetării lurgiei românești. Modernele uzine și
științifice și tehnologice. în magistra combinate în care se plămădesc as
la Expunere din noiembrie anul tre tăzi fierul și aliajele sale, precum și
cut, secretarul general al partidului multe alte metale și aliaje, sint în
arăta, încă o dată, că este necesar ca făptuiri care poartă puternica am
în toate domeniile de activitate să se prentă a cercetării originale româ
asigure o mai strînsă legătură între nești, coordonate și îndrumate cu
știință, cercetare și producție, o valo înaltă competență de tovarășa aca
doctor
inginer
Elena
rificare operativă și la un înalt nivel demician
de eficiență a rezultatelor cercetării, Ceaușescu. După cum este bine cu
promovarea și generalizarea expe noscut, economia țării noastre recla
mă cu stringență mașini, utilaje, inrienței înaintate.
Viață; practica de fiecare zi aduc -stâfații și echipamente în ionsens cu
noi și concludente argumente in spri nivelul tehnic mondial. Ca atare,
jinul acestui înțelept demers. în cei cercetarea metalurgică este chemată
trei ani ce au trecut din actualul să asigure asimilarea unor mate
cincinal, întreaga economie, inclusiv riale cu performanțe superioare. Tot
industria metalurgică, s-a aflat anga odată, și produsele refractare in
jată în efortul de aplicare a progra dispensabile desfășurării, la tem
mului de perfecționare a organizării peraturi ridicate, a proceselor me
și modernizare a producției, acțiune talurgice și, in general, a celor ce
inițiată de secretarul general al parti au loc în sectoarele calde. Iată de ce
dului. Așa cum s-a apreciat și la re institutul nostru abordepză tehnolo
centa plenară a Consiliului Național gii de obținere a unor produse de
al Științei și învățămintului, prezida virf în aceste domenii : refractare
tă de tovarășa academician doctor neoxidice, refractare compozite, re
inginer Elena Ceaușescu, aceasta a fractare oxidice de înaltă puritate,
fost perioada în care industria noas produse din fibre ceramice, refrac
tră a beneficiat de cea mai densă in tare speciale pentru turnarea conti
fuzie de creativitate, a abordat cu nuă a oțelului, alumină cu cristali
mult curaj și a valorificat eficient zare dirijată etc. Toate acestea au în
tot ceea ce înseamnă noul științific vedere eliminarea importului, afir
marea creației românești în domeniu.
și tehnologic.
Doresc să relev cu mîndrie. cu de
Am intrat, de curînd, in cel de-al
patrulea an al cincinalului, în care plină încredere in evoluția tot mai
România pășește cu hotărîre pe un pregnantă a științei românești, vali
drum de dezvoltare structural nou, ditatea concepției partidului nostru, a
cu un accent decisiv pe elementele secretarului său general, care face
de calitate și eficiență, drumul dez ca știința și cercetarea să devină involtării intensive. Acest lucru presu tr-o măsură hotărîtoare principale
pune, fără îndoială, implicarea și forte de producție. Numai în acest
mai adîncă a cercetării științifice și sens. împletirea mai fermă a cerce
ingineriei tehnologice la înfăptuirea tării și învățămintului cu producția
obiectivelor și programelor cuprinse capătă caracterul legic al desfășură
în Legea planului național unic de rii activităților științifice de cercetare
dezvoltare pe anul 1989, votată re în beneficiul direct al sporirii necon
cent de Marea Adunare Națională. tenite a fondului național de inteli
Desfășurîndu-ne activitatea intr-un gență și creativitate.

Un principiu de largă rezonanță:
încrederea în forțele proprii
Mă aflu sub impresia vibrantei
chemări patriotice adresate întregii
națiuni
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Mesajul de
Anul Nou. al mobilizatoarelor în
demnuri de a intîmpina cel de-al
XIV-lea Congres al partidului și cea
de-a 45-a aniversare a actului is
toric de la 23 August 1944 cu noi
și mărețe realizări, ne spune dr.
ing. Mircea Slănină, șeful filialei din
Iași a Institutului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică pen
tru electrotehnică. Ca om de știin
ță sînt mîndru că am șansa să lu
crez intr-un sector căruia ii revin
sarcini de o deosebită amploare și
complexitate pentru dezvoltarea și
modernizarea
economiei naționa
le. Pentru tot ce s-a realizat în aceștl ani in dotarea tehnico-materială a institutului nostru, pentru
condițiile minunate de muncă și via
ță create, adresăm cele mai calde
mulțumiri
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, urindu-le din toată ini
ma ani mulți și fericiți, putere de
muncă, noi și strălucite succese in
prodigioasa lor activitate desfășura
tă in folosul societății noastre socia
liste.
Cu largă rezonanță in conștiința
noastră, a tuturor celor care ne des
fășurăm activitatea pe tărîmul cer
cetării științifice, deosebit de sem
nificativă, din multitudinea ideilor
generoase ale secretarului general al
partidului privind rolul și locul ști
inței în societatea noastră socialis
tă, mi se pare cea a necesității strin
gente de a promova cu tot curajul
noul, inițiativa creatoare in toate
domeniile de activitate. La baza acestor ebrințe s-a aflat și se află
încrederea nestrămutată a partidu
lui nostru în puterile cercetării ști
ințifice și tehnologice naționale, în
capacitatea ei de a se constitui,
printr-o integrare organică cu invățămîntul și producția? intr-o pu
ternică forță de producție, o sursă
importantă de creștere a avuției na
ționale, de progres și civilizație.
Punind în lumină faptul că știința
este indisolubil legată
de țe

lurile fundamentale ale partidului
și poporului nostru, de cauza
nobilă a făuririi noii orînduiri
sociale pe pămintul
României,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
a
arătat cit de iluzoriu și periculos
este să se creadă că putem bene
ficia de rezultatele științei doas prin
importul de licențe și echipamente.
Punind capăt unei asemenea con
cepții, profund dăunătoare, partidul
nostru a promovat și promovează o
politică de dezvoltare susținută și
multilaterală a cercetării științifice
naționale, de realizare prin forțe
proprii a tehnologiilor necesare pro
gresului rapid al economiei noastre
socialiste, al întregii societăți ro
mânești. Justețea acestei orientări
își găsește o strălucită confirmare in
rezultatele obținute de cercetarea
noastră științifică și tehnologică.
Unul din exemplele cele mai con
cludente îl constituie insuși dome
niul în care lucrez : electrotehnica.
Realizăm astăzi în acest sector in
stalații și agregate care cu greu ne
puteam imagina acum două decenii
că le-am putea face. încrederea in
forțele proprii a stat la temelia fa
bricației de generatoare electrice,
transformatoare și electromotoare
într-o diversitate sortimentală și la
parametri de nivel mondial. De la
aceeași încredere s-a pornit și în
construcția de calculatoare, micro
procesoare și mijloace de transport
electric de toate felurile, la reali
zarea de cabluri și elemente de au
tomatizare și a multor altor produse
cu care România s-a impus astăzi
pe piața mondială. Indiscutabil, nu
mai promovînd larg inițiativa crea
toare in rindul eșaloanelor de cerce
tători și specialiști, insistînd cu mai
multă fermitate in direcția penetră
rii continue a noului, a tehnolo
giilor avansate în produsele româ
nești, ne vom îndeplini una din sar
cinile majore trasate de partid,
aceea de a contribui la accelerarea
progresului tehnic in țara noastră,
la ridicarea nivelului de complexi
tate al produselor românești la cote
superioare celor existente astăzi în
lume.

Remarcabilă activitate revoluționară,
prodigioasă contribuție la modernizarea
și dezvoltarea învățămintului, la educația
socialistă, patriotică a tinerei generații
(Urmare din pag. I)
știință și pacea", tovarășa Elena
Ceaușescu desfășoară o susținută
activitate pentru dezvoltarea contac
telor dintre cercetătorii români și
din alte țări, pentru ca, pretutindeni
în lume, știința să-și afirme vocația
sa de progres și pace, pentru ca
minunatele cuceriri ale geniului
uman să fie puse exclusiv în slujba
bunăstării și
fericirii popoarelor.
Opera științifică a tovarășei Elena
Ceaușescu, rod al experienței, pasiu
nii și conștiinței cercetătorului, autor
și participant activ la progresul
continuu al României contemporane,
la instaurarea unui climat de pace
pe planeta noastră, reprezintă o con
tribuție remarcabilă la tezaurul gindirii universale.
Tovarășa academician doctor ingi-,
ner Elena Ceaușescu are o contribu
ție substanțială,
cu puternice și
multiple valențe creatoare, la dez
voltarea și perfecționarea învățămîntului românesc, la așezarea acestuia
pe temelia trainică a spiritului re
voluționar și a celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii.
Cu deosebire după Congresul al
IX-lea al P.C.R.,
învățămintul a
cunoscut o amplă dezvoltare, în con
sonanță cu progresul multilateral al
economiei, tehnicii și culturii. A fost
asigurat accesul liber, egal și deplin
la învățătură, știință și cultură al
tuturor fiilor țării, fără deosebire
de naționalitate, zonă geografică sau
mediu social în care trăiesc. A fost
acordată o atenție deosebită dezvol
tării și modernizării bazei materiale
a învățămintului ; este semnificativ
faptul că numai în această perioadă
construcțiile destinate învățămintului
echivalează
cu 10 orașe cu cîte
100 000 locuitori fiecare.
Sub îndrumarea de înaltă com
petență și cu sprijinul tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
Național al Științei și învățămîntului, se înfăptuiește ..Programul
privind asigurarea forței de muncă,
dezvoltarea învățămintului și per
fecționarea continuă a pregătirii ca
drelor în perioada 1986—1990", Po
trivit prevederilor acestui program,
învătămintul de toate gradele a cu
noscut. în ultimii ani. însemnate
transformări calitative pe planul or
ganizării. conținutului si desfășură
rii procesului instructiv-educativ. A
fost perfecționată. în continuare, re
țeaua unităților de invățămînt. s-au
fundamentat riguros planurile de
școlarizare in funcție de evoluția
demografică, de necesitățile
reale
de forță de mundă, în dinamica lor.
pe ramuri de activitate și în profil
teritorial, o atenție deosebiți acordindu-se
domeniilor
prioritare,
schimbărilor ce intervin în procesul
dezvoltării și modernizării localită
ților. Prin integrarea învătămintului cu cercetarea și producția a spo
rit considerabil contribuția învăță mîntului la soluționarea unor pro
bleme majore ale activității econo
mice.
în prezent, pe băncile școlilor si
facultăților se află 5,7 milioane de
preșcolari, elevi și studenți, reprezentind aproape un sfert din popu
lația tării. învățămintul preșcolar a
devenit, prin organizare, cuprindere
și conținut, prima, treaptă a siste
mului nostru educațional, a fost ge
neralizat învățămintul obligatoriu de
10 ani. încă din anul de invățămînt
trecut, in treapta a II-a de liceu și
școlile profesionale învață toți ab
solvenții invățămintului obligatoriu
de 10 ani, majoritatea acestora pregătindu-se în profiluri industriale,
agroindustriale și sjlvice ; în acest
an școlar, aproximativ 80 la sută

dintr-o generație de absolvenți ai
școlii de 10 ani iși continuă pregăti
rea în treapta a II-a de liceu —
cursuri de zi și serale — existînd
toate condițiile pentru generalizarea,
la sfîrșitul actualului cincinal, a învățămîntului de 12 ani. în învățămîntul superior studiază mai bine
de 160 000 studenți.
Din tezele, aprecierile și orientă
rile cuprinse in strălucita expunere
a secretarului general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la
ședința comună a Plenarei C.C. al
P.C.R., a organismelor democratice
și organizațiilor de masă și obștești
din 28 noiembrie 1988. se desprinde
cu pregnanță însemnătatea deosebi
tă pe care partidul și statul nostru
o acordă științei și învățămintului
în întreaga dezvoltare economico-socială a patriei. în făurirea civiliza
ției socialiste. Aceste activități,
așa
cum
subliniază
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au astăzi o im
portanță hotărîtoare nu numai în
asigurarea progresului tehnic și teh
nologic. ci. deopotrivă. în fundamen
tarea strategiilor dezvoltării. în ela
borarea și adoptarea deciziilor, in
lărgirea orizontului de cunoștințe al
tuturor celor ce-și desfășoară mun
ca in cimpul vieții economicosociale. „Trebuie să spunem cu
toată tăria, arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu. că viitorul po
porului nostru — ca de altfel al
oricărui popor — va fi determinat
in mod hotărîtor de nivelul învăță
mintului și al cercetării științifice.
Sînt pe lume mari puteri, care dis
pun de multă forță militară ! Dar
cea mai puternică forță este aceea
a științei, a culturii, a învățămintului — și un popor cu o inaltă cul
tură, înarmat cu o înaltă știință in
toate domeniile, va deveni o putere
mare pe Pămînt ! Trebuie ca și
România, poporul nostru să devină,
in domeniul științei, învățămintului,
culturii, un popor puternic, o mare
putere a științei și culturii !“
In lumina acestui obiectiv funda
mental,
școala românească este
preocupată de asigurarea unui ni
vel ridicat de cunoștințe tehnicoștiințifice, economico-organizatorice
și politico-ideologice. a unui vast
orizont de cultură tuturor absolven
ților. necesare integrării lor, la cote
superioare de înțelegere și acțiune,
in sistemul economico-social și or
ganizatoric al unităților în care vor
lucra după repartizarea în producție.
De aceea, în prim-planul preocupă
rilor viitoare se va afla desfășurarea
unei susținute activități privind mo
dernizarea conținutului procesului
instructiv-educativ pe baza celor
mai noi cuceriri ale stiintel și teh
nicii. ale cunoașterii umane, asigu
rarea însușirii, temeănice de către ti'neretul studios a politicii partidului,
a problemelor construcției socialiste,
a tuturor aspectelor dezvoltării economico-sociale a țării. în acest scop,
vor fi întreprinse măsuri privind
îmbunătățirea nomenclatoarelor de
pregătire în profiluri, meserii și
specializări, a planurilor de învățămînt, modernizarea conținutului pro
gramelor, manualelor și cursurilor,
o atenție deosebită acordîndu-se
disciplinelor fundamentale.
O dominantă a pregătirii tineretu
lui studios o va reprezenta, în toate
formele activității instructiv-educative. de la orele de curs și labo
rator la practica productivă, de la
munca de cercetare la învățămîntul politico-ideologic, cunoașterea aprofundată a principalelor fenomene
economice, atît pe plan național, cit
și mondial, cunoașterea cadrului economico-legislativ de desfășurare a
activității.
stăpînirea metodelor si
tehnicilor de măsurare a eficientei

fi

economice.
dezvoltarea spiritului
gospodăresc, a grijii permanente
pentru valorificarea superioară și
economisirea resurselor ce le sînt și
le vor fi încredințate elevilor și stu
denților de azi. muncitorilor și spe
cialiștilor de mîine. Fiecare efort
pentru formarea tinerei generații
prin muncă și pentru muncă va fi
astfel proiectat și desfășurat incit, in
ultimă analiză, să anticipeze produc
ția de calitate, să-i consacre și să-i
generalizeze valoarea socială.
Caracterul complex și de durată al
pregătirii forței de muncă, urgenta
imperativelor formulate de întreaga
dezvoltare economico-socială pe adresa școlii de toate gradele pun și
mai pregnant în lumină necesitatea
creșterii funcției formative a învătămîntului, întăririi forței sale mo
delatoare printr-o autentică sinteză
între instrucție și educație, prin spo
rirea eficientei muncii politico-edu
cative iri rîndurile preșcolarilor, ele
vilor și studenților, ale personalului
didactic. La toate disciplinele de invățămînt se va pune accentul pe
cultivarea la tineretul studios a spi
ritului novator, a cutezanței si gindirii prospective, a dragostei nestin
se față de patrie și partid, de idea
lurile de muncă, de creație și pace
ale poporului român, a hotăririi
nestrămutate de a apăra cuceririle
socialismului, independenta și suve
ranitatea țării.
O grijă permanentă se va mani
festa pentru însușirea temeinică de
către tineretul studios a concepției
materialist-dialectice și istorice des
pre lume și viață, a teoriei revo
luționare a partidului nostru. „Absol
venții școlilor de toate gradele, ai
învățămintului superior — așa cum
subliniază tovarășa Elena Ceaușescu
— trebuie să aibă o temeinică pre
gătire profesională, tehnico-științifleă, dar și o bună pregătire politicoideologică pentru a înțelege bine
problemele complexe ale dezvoltării
economico-sociale, marile schimbări
care au loc in lume, pentru a ac
ționa, în orice împrejurare, ca adevărați revoluționari".
în acest ianuarie aniversar, cu ne
țărmurit respect și aleasă considera
ție. slujitorii școlii și, alături de ei.
tinerele vlăstare ale țării exprimă
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu cea mai fierbinte
gratitudine pentru îndrumarea cu
neegalată clarviziune și competentă
a învățămintului. științei și culturii
românești, pentru minunatele îm
pliniri dobîndite în domeniul formă
rii și educării generațiilor tinere la
cel mai ridicat nivel de pregătire
profesională, creșterii lor In spiritul
exigentelor proprii omului nou. con
structor conștient .și devotat al viito
rului nostru comunist.
Puternic mobilizați de documentele
de importanță istorică ale ședinței
comune a Plenarei C.C. al P.C.R., a
organismelor democratice și organi
zațiilor de masă și obștești din
28—30 noiembrie 1988, de tezele fun
damentale și orientările cuprinse in
magistrala Expunere a secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de insuflețitorul
exemplu de patriotism și anga
jare revoluționară dat de tovarășa
Elena Ceaușescu, oamenii școlii par
ticipă cu deplină responsabilitate Ia
infăptuirea sarcinilor puse in fața
învățămintului pentru pregătirea și
perfecționarea forței de muncă, militînd cu abnegație pentru realizarea
unui invățămint permanent revolu
ționar, pentru ca acesta să-și aducă
mai puternic contribuția la întreaga
dezvoltare economico-socială a țării,
pentru ridicarea ei pe cele mai Înalte
culmi ale progresului și civilizației.

Cu gîndul la faptele noului an
împliniri și mari răspunderi
pentru oamenii de știință
E firesc ca, de fieca
re dată, cumpăna din
tre ani să prilejuiască tuturor clipe de
bilanț și ginduri de
viitor. Pentru noi, cei
care lucrăm in cerce
tarea științifică și dez
voltarea
tehnologică
din fizică și domeniile
conexe, ca și pentru
întregul front al crea
ției științifice și teh
nologice
naționale,
1988 a fost un an de
muncă asiduă. In do
meniul meu de muncă,
cel al laserelor și apli
cațiilor acestora, 1988 a
fost un an de rodnice
împliniri în dezvol
tarea de sisteme laser
cu înalte performanțe,
in realizarea unor in
stalații laser de inaltă
complexitate
pentru
prelucrarea și debi
tarea
materialelor,
pentru medicină, chi
mie, biologie ș.a. Sint
rezultate care confir
mă o dată mai mult
că, de mai bine de un
sfert de veac de la
punerea in funcțiune
a primului laser româ
nesc, eveniment care a
făcut să ne numărăm
printre primele țări
deținătoare de laser
din lume, ne situăm
pe poziții de avangar
dă in acest important
domeniu al fizicii. Iar
dacă, la ora actuală,
se poate vorbi de o
adevărată școală ro
mânească de lasere,
aceasta se datorează
politicii clarvăzătoare
a partidului, personal
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
Importante forțe de
cercetare au fost con
centrate asupra aces
tui domeniu, astfel că,
in prezent, in cadrul
Institutului de fizică
și tehnologia aparate
lor cu radiații se rea

lizează, practic, toate
tipurile mai importan
te de laser care pre
zintă interes practic șl
științific. Realitatea a
depășit așteptările pe
rioadei de pionierat a
laserului care au pă
rut atunci multora
prea cutezătoare. La
serul are astăzi sute
de aplicații pașnice. An
de an apar noi și noi
domenii de utilizare a
acestei
„unelte" de
virf care se folosește
acum in microelectro
nică, prelucrează pie
se, topește cele mai
variate substanțe etc.
Iar
laserul-bisturiu,
care lucrează rapid,
fără să provoace sîngerări, a extins ex
traordinar posibilitățile
chirurgiei.
Ca și in celelalte do
menii ale cercetării
științifice și dezvoltă
rii tehnologice, ca și
în întreaga economie
națională, avem obiec
tive și sarcini clare
pentru 1989. Ele vi
zează
îmbunătățirea
și diversificarea, în
continuare, a întregii
game de aparaturi
produsă de noi, atin
gerea unor performan
țe de nivel mondial.
Urmind
minunatul
exemplu, de muncă al
tovarășei academician
doctor inginer Elena
Ceaușescu,
eminent
savant-patriot, de lar
gă recunoaștere in
ternațională, vom ac
ționa neobosit pentru
îndeplinirea exempla
ră, la termen, a tutu
ror sarcinilor ce ne
revin. In munca, în
strădaniile noastre nu
va trebui să uităm nici
o clipă că și de noi
depinde
ca
laserul
să-și păstreze și să-șl
consolideze calificati

vul pe care și l-a
ciștigat de „una dintre
cele mai de preț crea
ții ale minții omenești
din acest secol". Alt
fel spus, să contribuim
la afirmarea tot mai
puternică a vocației
sale pașnice, făcîndu-l
să devină cit mai util
in cit mai multe do
menii. Totodată, nu
trebuie să uităm o cli
pă că laserul stă, în
prezent, și la baza
unuia dintre cele mai
iraționale
proiecte
umane,
supranumit
„războiul stelelor". Din
nefericire, arma cu la
ser nu mai ține doar
de domeniul științifico-fantastic. De aceea,
consider că este de
datoria noastră să mi
lităm alături de toți
slujitorii științei pen
tru
folosirea,
pre
tutindeni în lume, a
acestei
minunate
„unelte", numai și nu
mai în scopuri con
structive. Mesajul de
Anul Nou rostit la pos
turile de radio și tele
viziune de tovarășul
Nicolae Ceaușescu con
stituie o nouă expresie
a înaltei răspunderi
față de destinele uma
nității. Pot spune că
mi-a mers la inimă
chemarea sa înflăcă
rată la întărirea cola
borării în vederea în
făptuirii dezarmării și
realizării păcii, pentru
înlăturarea probleme
lor grave și complexe
cu care este confrun
tată lumea de azi.
Fiecare om de știință
trebuie să fie con
știent că este răspun
zător de soarta păcii.

Dr. fiz.
Ion N.
MIHAILESCU

A construi

(Urmare din pag. I)

gindul nostru se îndreaptă cu mindrle și recunoștință către ctitorul
României socialiste moderne, bărba
tul din fruntea partidului și a țării,
către tovarășul Nicolae Ceaușescu,
comunistul care, prin gindirea lui
creatoare, deschide mereu mai lar
gă calea spre comunism, li urăm
din toată inima La Mulți Ani cu
sănătate și nesecată
putere de
muncă pentru necontenita înflorire
a țării.

Vlad C1L1B1U
maistru la Antrepriza
de instalații-montaj Oradea

Pentru cei
ce vin
De Anul Nou, în ceasul cind se
schimbă roata lumii cea cu 365 de
spițe, gîndurile unui dascăl intr-ale
actoriei petrecut pe cărările timpu
lui de din cealaltă vale a vieții sale,
sint mai mereu scrutătoare către
cei care vin.
Gîndurile acestea le păstoresc
pasul, încă nesigur, uneori, incercind deopotrivă să le dea aripă de
încredere în steaua cea bună a ar
tistului truditor in rostirea mirifică
plină de dor și speranță a limbii
române.
Și dacă se poate dovedi, cind și
cind, o lumină mai adîncă in gindul
meu și al celor de-o seamă cu mine,
să știți că aceasta nu e decit bucu
ria de a ne ști datori acestui pămint cu toată ființa noastră, privegheați in taină de izbînda înainta
șilor. .
Bucuria de a ști că îndeletnicirea
noastră poate fi un trecător crimpei de visare reflectindu-se in unda
dogoritoare a spiritualității româ
nești, nestemată de primă mărime
dăinuind in diadema de pe fruntea
lumii.
Fie ca anul cel nou să ne dea
tuturor harul, gindul și fapta dra
gostei prin care să înălțăm, fără
precupețire, România in puterea
binemeritată a zenitului ei, prin
munca tuturor fiilor ei strins
uniți în jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. La mulți ani !

Mircea ALBULESCU
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RĂSPUNS MUNCITORESC ÎNȘUFLEȚIȚOARELOR CHEMĂR[ ADRESATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU IN MESAJUL DE ANUL NOU
DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI
Bună organizare, disciplină, randamente maxime
LA ÎNTREPRINDEREA DE FAIANȚĂ S! STICLĂRIE „FAIMAR" BAIA MARE

LA ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI „REPVBHCA" DIN

Calitatea - argumentul cel mai de preț în onorarea
contractelor ia export

Canlităli de produse peste pian
„Totul decurge normal". Adeseori,
pe parcursul documentării noastre
la întreprinderea de țevi „Republi
ca" din Capitală ne-a fost dat să
auzim această afirmație. Ea vine să
întărească un lucru, de altfel, știut :
in întreprinderile metalurgice cu
„foc continuu" nu există pauze in
activitatea productivă. Și totuși, ce
inseamnă „totul decurge normal" ?
Pe scurt, inseamnă că ..in între
prindere au intrat 3 000 de tone de
oțel. Mai inseamnă că laminoarele
merg din plin. Și mai înseamnă că
planul a fost nu numai îndeplinit,
ci chiar depășit din prima zi a
anului".
Notînd aceste gînduri ale ingine
rului Gheorghe Avram, directorul
întreprinderii, prezentăm numai citeva din problemele care ii preocupă
pe acest specialist, acum la început de
an. Iar „Republica" este o uzină grea.
Aici se execută țevi în zeci, sute,
mii de sortotipodimensiuni pentru
echipamente nucleare, țevi pentru
petrochimie ș.a. De aici se livrează
zilnic direct la export 100 de tone
de țevi.
...Uzina de țevi.
— Cum estimați că veți încheia
acest schimb, tovarășe inginer Cris
tian Mititelu ?
— Bine. Conform graficelor, pre
cizează directorul uzinei de țevi.
Acest bine inseamnă pe scurt că
laminoarele merg din plin. De fapt,
metalul incandescent curge continuu
pe role. In hală, întreaga activitate
se desfășoară cu precizie de metro
nom. Cuptoarele dogoresc. Laminatorii strunesc in amănunt procesele
tehnologice. La secția filetaj mașinile-agregat sînt in funcțiune. Con
trolul tehnic de calitate își face și el
datoria cu exigență, iar deocamdată
a înregistrat numai produse de bună

calitate. Semn că totul decurge nor
mal.
— Am dori, desigur, ca tot anul
să putem spune acest lucru, ține să
precizeze inginerul Mititelu. Dar
pentru ca noi să putem executa țe
vile necesare unor obiective deose
bit de importante pentru economie
și export avem nevoie de oțel. Și
nu de orice fel de oțel și nu de orice
cantități.
Avem nevoie ritmic de
oțel de calitate și în șortimentații
variate. Nu vrem nimic altceva decît
ca furnizorii noștri, tot metalurgiști,
să respecte contractele încheiate.
Consider, în acest sens, că noul in
dicator „contracte" introdus' în plan
pe baza hotărîrii Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29
decembrie 1988 este menit să ne sti
muleze pe toți, in a respecta obli
gațiile asumate.
în primele Z’le ale anului, la în
treprinderea de țevi „Republica"
totul a decurs conform graficelor.
Adică planul la țevi de tubaj, țevi
de inox ș.a. a fost îndeplinit și de
pășit. Ceea ce înseamnă că benefi
ciarii vor primi la termen cantitățile
de țevi contractate.
— Nu este o realizare de excepție
pentru noi — ne spune maistrul
principal Teodor Morărescu. Utila
jele funcționează bine, avem asis
tență tehnică asigurată pe toate
schimburile, metal este și, dacă va
fi și in continuare, nu văd ce ne
poate scoate din acest ritm.
Ieri, la „Republica" totul a decurs
normal. Și metalurgiștii de aici își
propun ca în fiecare zi a anului să
poată spune la fel. Pentru aceasta,
după afirmațiile lor, este nevoie de
un singur lucru : să fie sprijiniți de
tovarășii lor de la vetrele încinse
ale cuptoarelor și convertizoarelor
— oțelarii.

Anul care a trecut a reprezentat
pentru colectivul de la întreprin
derea
de
faianță
și
sticlărie
„Faimar" din Baia Mare un an
in care eforturile au fost cana
lizate cu prioritate in direcția rea
lizării sarcinilor la export. Deși
întreprinderea este relativ tînără,
datorită calității, funcționglității, designului produselor executate s-a
făcut repede cunoscută atit in țară,
cit și in străinătate, marca „Faimar"
fiind apreciată și solicitată in 16
țări din Europa și America. In acest
an, peste 80 la sută din volumul to
tal al producției va fi livrat la ex
port. Acest fapt vine să ilustreze
că aici s-a dobindit o bună expe
riență în pregătirea, execuția și li
vrarea producției de export.
— Ne preocupăm permanent de
îmbunătățirea structurii sortimenta
le — ne spunea inginera Ana Zoltan, șefa compartimentului export'.
Nici un moment nu scăpăm din ve
dere calitatea. Pentru a ține pasul
cu tendințele manifestate pe plan
mondial, pentru a pătrunde pe noi
piețe de desfacere, in cadrul atelie
rului de creație realizăm zeci de
sortimente noi care sint bine apre
ciate pe piața externă. Pentru a
putea face cunoscute
produsele
noastre participăm la tirguri interna
ționale. In timp, am avut posibilita
tea să ne convingem că cel mai de
seamă „aliat" in pătrunderea pe noi
piețe, alături de calitate, 11 consti
tuie promptitudinea cu care sînt
onorate comenzile, respectarea ter
menelor stabilite de comun acord
cu partenerii externi.
Cum se acționează acum pentru
realizarea producției la export ?
FLUXURI ȘI TEHNOLOGII NOI,
MODERNE. Este evidentă orienta
rea fermă pe care. o dă conducerea
întreprinderii organizării judicioase
a fluxurilor tehnologice și întăririi
controlului de calitate interfazic, ca
lității produselor și eficienței eco
nomice. Un lucru ne-a reținut aten
ția în mod deosebit. Am avut pr:lejul să regăsim în activitatea de.

Glieorqhe IONITA

producție, încă din primele zile ale tehnice, a tehnologiilor de fabrica
anului, măsurile cuprinse in pro ție, ne-a spus Viorel Opriș, inginegramele
privind
creșterea
pro rul-șef al Întreprinderii. De altfel,
ductivității muncii, ridicarea nive fiecare amănunt referitor la produc
lului tehnic și calitativ al produ ția de export face subiectul unor
selor, încadrarea in nivelurile de analize amănunțite. Sîntem recep
cheltuieli planificate.
tivi
la
orice solicitare
venită
— Pentru
urmărirea lor — ne din
partea
partenerilor
străini.
spunea Maria Cherebeț, șefa bi De exemplu, am trecut de la
roului organizare și normare a mun glazurile
albe
la
glazuri
co
cii — zilnic se fac informări des lorate, ale căror rețete pentru
pre modul in care sint îndeplinite negru și gri au fost realizate de
măsurile cuprinse în aceste progra specialiștii noștri in stații pi
me și care urmăresc creșterea efi lot. Pentru acest an am pregă
cienței economice, onorarea promptă tit noi loturi de produse din sticlă
a comenzilor la export.
pentru export, din care pină acum
în ac.est an, în întreprindere sînt livram partenerilor mici cantități.
programate o serie de reparații la Printr-o bună organizare și urmări
unele instalații. Totodată, planul la re a producției am creat condiții ca
export va fi mai mare cu 20 la incă de pe acum să știm — de la
sută. Firește, în aceste condiții tre conducerea întreprinderii Ia nivelul
buie rezolvate încă de pe acum fiecărei formații — ce avem de lu
cîteva probleme tehnice. Prima crat în primul trimestru al acestui
se referă la punerea la punct an. Experiența dobîndită de acest
a unei noi tehnologii : monoarde- colectiv, rezultatele obținute an de
rea. Astfel, prin eliminarea unei an in realizarea exportului vorbesc
arderi se va suplini lipsa de de la sine despre eficiența acțiuni
capacitate la cuptoare și se vor ob lor întreprinse. Ca o concluzie ge
ține in același timp economii de nerală se cuvine subliniat un sin
combustibili și energie, în condițiile gur aspect : faima mărcii „Faimar"
creșterii productivității muncii. De se datorează in primul rind calității
asemenea, va fi extinsă activitatea acestor produse. Și, ca atare, colec
de montaj prin realizarea formelor tivul de aici acordă o atenție deo
de turnare din poroplast, eliminîn- sebită creației, înnoirii producției.
du-se consumul de ipsos.
Omologarea și asimilarea produse
FORMAȚII, ATELIERE ȘI LINII lor noi este o activitate permanentă,
SPECIALIZATE. Inginera Parasca la care alături de artiști plastici și
Pop, șefa biroului producție, ne a- creatori de modele participă foarte
trage atenția asupra bunei organi mulți muncitori. în vederea unei
zări a muncii, a faptului că planul mai bune orientări a creației s-a
de producție pe fiecare atelier in asigurat' o bancă de date privind li
parte este defalcat de maiștri, care nia actuală a modelelor și colorisîntocmesc grafice de producție pen tica în funcție de produse. Dar de
tru fiecare formație sau om al mun viza colectivului băimărean este to
cii. Astfel, pentru ca fiecare om al tuși — planul îndeplinit și depășit
muncii să cunoască sarcinile de ex zilnic. Nu numai o deviză, ci și o rea
port, a fost elaborat un sistem de litate. Bilanțul primelor schimburi
lansare și urmărire zilnică a pro de lucru demonstrează acest fapt. Au
ducției atit in secții, cit și la nive fost realizate suplimentar 400 de
lul conducerii întreprinderii. Cum
este organizată, practic, activitatea seturi de produse de menaj.
de export ?
I. GHEORGHE
— Acordăm o atenție deosebită
îmbunătățirii
permanente a bazei
Gheorqhe PARJA

O IMPORTANTĂ REALIZARE LA CENTRALA TERMOELECTRICA

DIN SUCEAVA

Primul paralel la cel de-al doilea grop
de 50 MW
Pe șantierul Centralei termoelec
trice din Suceava a fost realizat pri
mul paralel Ia sistemul energetic
național al grupului nr. 2 de 50 MW.
Pentru a.se ajunge la acest moment
deosebit, timp de peste două luni
evoluția lucrărilor a fost urmărită
zilnic, cu punctualitate riguroasă,
în ultima etapă a lucrărilor, terme
nele diferitelor faze de execuție au
fost stabilite chiar pe ore. Experi
ența acumulată de-a lungul timpu
lui în realizarea lucrărilor, colabo
rarea foarte bună intre constructori,
montori și beneficiar, la care se
adaugă hotărîrea comună de a-și
respecta angajamentul luat, au per
mis încadrarea perfectă a lucrărilor
in grafice și execuția lor la un înalt
nivel calitativ.
Dintre autorii . acestui prestigios
succes amintim brigăzile Trustului
energomontaj — București, conduse
de inginerii Ștefan Bălan și George
Băieții, cea de montori ai turbinei,
aflată sub supravegherea maistrului
Constantin Bărbo«u și formațiile de
muncitori izolatori coordonate de
inginerul Traian Prepeliuc. La fel
de bine au muncit constructorii, pre

cum și lucrătorii brigăzii de instala
ții electrice și automatizări. Sigur,
numărul tuturor celor care „s-au
conectat" la pulsul fierbinte al acti
vității de pe șantier, acționind in
schimburi prelungite, într-un climat
de ordine și disciplină în muncă
desăvirșite. este cu mult mai mare.
Nu ne propunem să refacem cro
nologic ultimele zile de rfiuncă, care
au pregătit această importantă pre
mieră productivă. Vom menționa
numai faptul că toate lucrările în
scrise in program au fost respectate
cu strictețe, pină la ultimul amă
nunt, controlul calității lor efectuindu-se cu exigență. Astfel, după ce
a fost aprins focul pentru uscarea
cazanului și a fost realizată sufla
rea instalației, au fost refăcute cir
cuitele și s-a schimbat uleiul la tur
bină cu ulei necesar regimului nor
mal de funcționare. în continuare,
s-au efectuat reglajele la sistemele
de suflare-supape și excitația statică
a generatorului. A urmat un moment
esențial în strategia punerii în func
țiune : a fost anrins focul la cazan
in vederea realizării primului pa
ralel. In doar citeva ore bune de

funcționare, cazanul și-a atins pa
rametrii de temperatură și presiune
care permiteau „lansarea" turbinei,
efectuarea probelor mecanice și de
clanșarea probelor electrice. Reali
zarea primului paralel la sistemul
energetic națiortjal a fost însoțită de
clipe de intensă trăire sufletească,
de emoție, dar și de incredere a
tuturor muncitorilor și specialiștilor

p-ezenți pe șantier. „Pentru unit
dintre noi evenimentul are o sem
nificație deosebită și nu puteam să
nu trăim eu toții această mare bucu
rie — ne-a spus tovarășul Gheor
ghe Laiu, inginer-șef al întreprin
derii electrocentrale Suceava, coor
donatorul acțiunii de „lansare" a
turbinei. Sintem hotăriți ca acest
important moment să prefațeze noi

și importante realizări in finalizarea
termocentralei, pentru a inbmpina
cu succese deosebite, asemenea în
tregului popor, marile evenimente
politice ale acestui an — a 45-a
aniversare a eliberării patriei și
Congresul al XIV-lea al partidului .

Sava BEJ1NARIU
corespondentul

„Scinteii"

Prestigioase fapte de muncă
REȘIȚA . Din prima zi a anu
lui, minunății oameni ai cetății in
dustriale a Reșiței, cei care întrețin
flacăra cuptoarelor in care focul
arde fără întrerupere de peste 217
ani, au fost din nou prezenți la
datorie. Pină în prezent au con
semnat in cartea producției în
semnate sporuri față de sarcinile
planificate, oțeluri și laminate nu
mai de cea mai bună calitate.
Depășirile de plan, înregistrate de
furnaliști, oțelari, laminatori, cocsari și aglomeratoriști, se cifrează
la circa 300 tone aglomerat, 200
tone fontă, 200 tone oțel și peste
300 tone laminate. (Ion D. Cucu).
HUNEDOARA :

Puternic
mobilizați de îndemnurile adresate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului nostru,
siderurgiștii hunedoreni raportează
depășirea prevederilor de plan pe
primele zile ale anului cu 75 tone
cocs metalurgic. 115, tone fontă și
10 tone utilaje tehnologice și de
turnare. (Sabin Cerbu).

CRAIOVA .

Primele zile ale
noului an au fost, pentru chimiștii de Ia combinatul de pe
platforma Ișalnița, zile cu foc con
tinuu, in care s-au înregistrat pri
mele succese în muncă. Astfel, aici
s-au produs peste 7 000 tone îngră
șăminte chimice, din care 500 tone
sint destinate partenerilor de pes
te hotare, precum și 1 000 tone pro
duse organice de sinteză : poliacetat de vinii, acid acetic, butanol,
alcool polivinilic. acetat de vinii
ș.a. (Nicolae Băbălău).

MĂGURELE :

TURNU

Muncitorii și specialiștii de pe
marea platformă industrială a
Combinatului
de
îngrășăminte
chimice Turnu Măgurele au asigu
rat funcționarea la parametri su
periori a complexelor instalații din
dotare. Ca urmare a bunei orga
nizări a activității, a supravegherii
permanente a proceselor tehnolo
gice, îndeosebi la fabricile de amo
niac și uree s-au obținut impor
tante sporuri de producție, ceea
ce a permis livrarea suplimentară
la export a peste 100 tone de în
grășăminte. (Stan Ștefan).

FÎENI .

Muncitorii de la Com

binatul de lianți și azbociment din
Fieni au înscris în rapoartele, de
producție primele cantități de
materiale de construcții obținute
peste prevederi : 4 000 tone ciment.
.200 tone var și un kilometru tuburi
din azbociment. (Gheorghe Manea).

NEAMȚ :

Colectivul de pe

platforma Combinatului de lianți
și azbociment . Bicaz. răspunzînd
vibrantelor îndemnuri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, adre
sate în Mesajul de Anul Nou. ra
portează primele succese : realiza
rea peste prevederile de plan a
unei cantități de 500 tone ciment.
De asemenea, cimentiștii au livrat
suplimentar economiei naționale
50 tone var. 5 000 mp plăci azbo
ciment și 500 metri tuburi azboci
ment. (Ion Talpă).

1989-anul celor mai bune
rezultate
(Urmare din pag. I)
Există, prin urmare, garanția că pre
vederile de plan au fost temeinic
analizate și bine fundamentate, că
s-au asigurat premisele necesare
pentru realizarea ritmică, integrală,
incă din primele zile ale noului an
a fiecărui indicator cantitativ și cali
tativ.
Rezultatele ce se vor obține de
pind, prin urmare, numai și numai
de munca, de calitatea muncii oame
nilor. a fiecărui muncitor și specia
list, a fiecărui cadru de conducere,
care au datoria să facă totul, să ac
ționeze cu competență și răspundere
pentru înfăptuirea în cele mai bune
condiții a tuturor planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economicosocială a patriei. în anul 1988 — an
care după cum a subliniat secretarul
general al partidului în Mesajul de
Anul Nou este hotărîtor pentru în
făptuirea obiectivelor strategice pri
vind dezvoltarea intensivă a întregii
economii pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, precum
și pentru trecerea la un nou stadiu
de dezvoltare a țării — creșterea ca
lității nu este o sarcină care vizează
exclusiv producția materială, ci deo
potrivă munca fiecăruia : muncitor,
maistru, agricultor, tractorist, ingi
ner. cercetător, activist de partid. De
altfel, în actuala etapă de dezvoltare
economico-socialâ a patriei nici nu
se poate despărți creșterea cantita
tivă a producției materiale de ridi
carea nivelului calitativ al muncii
fiecărui membru al societății.
In acest sens. îndeplinirea planului
la producția fizică și în primul rind
la export, de pildă, care poate părea
la prima vedere și chiar este apre
ciată adeseori numai ca o sarcină
cantitativă, impune realizarea unor
produse de calitate superioară, cu
consumuri cit mai reduse și depinde
în același timp de buna organizare a
muncii, de aprovizionarea ritmică
cu ma -rii prime și materiale, cu
energie și combustibili, de asistența
tehnică asigurată la fiecare loc de
muncă și în fiecare schimb,' de felul
cum sînt folosite utilajele și instala
țiile din dotare, deci de calitatea
muncii unui mare număr de munci
tori și specialiști. Exigentă asemănă
toare se manifestă in agricultură, in
celelalte ramuri ale economiei națio
nale. ceea ce evidențiază necesitatea
afirmării unei noi calități a muncii

în toate domeniile de activitate, a
unei depline competențe și înalte
răspunderi în îndeplinirea tuturor
prevederilor de plan pe anul 1989.
Orientarea fermă a economiei
noastre naționale spre accentuarea
laturilor calitative ale dezvoltării, a
cursului spre o reproducție de tip in
tensiv este ilustrată în mod cit se
poate de convingător și de afirmarea
tot mai puternică a noilor cuceriri
ale științei și tehnicii. Beneficiind de
îndrumarea și sprijinul nemijlocit al
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, savant de largă
recunoaștere și prețuire internațio
nală, cercetarea științifică și tehno
logică românească, invățămintul se
inscriu printre factorii esențiali ai
înfăptuirii cu succes a intregii opere
de construcție socialistă in țara noas
tră. Practic, nu există domeniu de
activitate — de la industria extrac
tivă și prelucrătoare, la construcții
industriale și agricultură — care să
nu își întemeieze proiectele și să nu
își susțină eforturile făcute pentru
îmbunătățirea rezultatelor obținute
pe valoroasele cuceriri ale științei și
tehnicii românești.
Pe baza realizărilor de pină
acum, așa cum subliniază secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in Mesajul de
Anul Nou, putem privi cu incredere
deplină viitorul, realizarea progra
melor de dezvoltare economico-socială, victoria socialismului și comu
nismului in patria noastră. Planul pe
anul 1989 asigură, după cum se știe,
dezvoltarea susținută a industriei,
agriculturii și celorlalte ramuri de
activitate, ridicarea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al
întregului popor. Este necesar, așa
dar, ca încă din aceste zile să se
acționeze cu toată hotărîrea pentru
desfășurarea ritmică a producției,
creșterea productivității muncii, ridi
carea calității și nivelului tehnic al
producției, reducerea cheltuielilor și
sporirea pe această cale a eficienței
economice și rentabilității în toate
sectoarele de activitate, pentru intimpinarea cu noi succese a marilor
evenimente politice din acest an :
împlinirea a 45 de ani de la victoria
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, și cel de-al XIV-lea Congres al
partidului.

Ion TEODOR
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ÎN INVĂȚĂMINTUL AGROZOOTEHNIC DE MASĂ
Experiența si tehnologie avansate - temeinic insusite!
Lecția din carte și lecția din practică
arată drumul spre recolte mari!
în județul Teleorman, la indicația
comitetului județean de partid a fost
întocmit un program de măsuri me
nite să
asigure eliminarea unor
neajunsuri serioase manifestate in
anii trecuți în organizarea și desfă
șurarea procesului de pregătire pro
fesională a lucrătorilor din agricul
tura județului. Practic, în cele 245 de
cercuri, constituite după principiul
locului de muncă, sint cuprinși la
învățămîntul agrozootehnic aproape
5 200 de cooperatori, mecanizatori și
alți lucrători ai ogoarelor. în plus,
s-au organizat 126 cercuri de studii
și dezbateri pentru specialiști, cadre
de conducere de ia nivelul unități
lor agricole, consiliilor populare și
consiliilor unice agroindustriale. O
atenție deosebită s-a acordat in
struirii
temeinice a lectorilor, la
dispoziția acestora fiind puse mate
riale ajutătoare, cum ar fi planșe,
grafice, filme documentare, diapozi
tive, broșuri cuprinzind norme agro

tehnice in toate sectoarele agricul
turii. Pentru toți lectorii s-au tipărit
caiete speciale cuprinzind referiri
metodice, teme orientative etc. In
vestigațiile noastre făcute intr-o se
rie de unități
agricole din județ

În

unități

zării învățămîntului agricol, se mai
întîlnesc încă situații care dovedesc
formalismul și dezinteresul cu care
este privită de unele cadre de con
ducere și de unii specialiști o activi
tate de care depind generalizarea

agricole din

atestă faptul că, acolo unde acestei
importante activități ii este acordată
o maximă răspundere, invățămintul
se constituie intr-un instrument pu
ternic in bătălia pentru obținerea
producțiilor agricole mari pe care Ic
presupune înfăptuirea obiectivelor
noii revoluții agrare. Trebuie arătat
însă că, in pofida
îmbunătățirilor
care s-au adus in acest an organi

l

județul Teleorman

experienței unităților fruntașe, în
sușirea și aplicarea întocmai a celor
mai avansate tehnologii. Dar să dăm
cuvintul faptelor.
La ferma zootehnică a cooperativei
agricole din Poroschia, cea mai mare
parte a lecțiilor se țin la locurile de
muncă, unde de fapt se fac nu
numai expuneri și dezbateri, ci și
demonstrații practice in producție,

pină la însușirea de către fiecare
cursant a normelor zooveterinare. a
tehnologiilor avansate. Tema supusă
dezbaterii la care am participat se
intitula : „Măsuri de furajare rațio
nală pe specii și categorii de ani
male, in funcție de producțiile pla
nificate". Și se cuvine să evidențiem
inainte de toate modul in care lec
torul Domnica Românu a știut să
facă legătura intre noțiunile teore
tice și activitatea concretă din fermă.
Pe bază de calcule economice, de
comparații intre rezultatele bune ale
unor îngrijitori și
realizările mai
slabe ale altora au fost adoptate la
fața locului măsuri și soluții gospo
dărești care pot influența
pozitiv
bilanțul de ansamblu al sectorului.
Participarea la dezbateri a președin
telui unității, Iulian Mareș, a me
dicului veterinar Adrian Caraman și
a inginerei zootehniste Geta Cojocaru, de la consiliul agroindustrial,
care au supus atenției cursanților

unele exemple și date concrete, a
fost de natură să stimuleze interesul
îngrijitorilor pentru o autoanaliză a
rezultatelor obținute și să facă pro
puneri in vederea înlăturării unor
neajunsuri.
Pornind de la ideea că eficiența
învățămîntului agrozootehnic este
dată nu numai de modul in care sînt
frecventate cursurile, ci in primul
rind de participarea activă a tuturor
celor prezenți la dezbaterea proble
melor puse în discuție, in tot ma'
multe locuri lecțiile se transformă
într-un autentic dialog intre lector
și cursanți. Așa s-a dezbătut tema :
„Tehnologia intensivă de cultivare a
cerealelor păioase", la cercul condus
de inginera Elena Isbășescu de la
cooperativa agricolă „24
Ianuarie"
Țigănești. Făcîndu-se cu insistență
referiri la
rezultatele de vîrf ale
unor unități agricole din județ, s-a
trecut la analiza modului în care au
fost aplicate anul trecut elementele
care compun tehnologia de cultivare
a griului.
Evidențiindu-se
unele
abateri' de la normele agrotehnice,
atit la semănatul cerealelor păioase,
cit și la recoltarea acestora, abateri
care au diminuat producțiile, s-a in
sistat pe cunoașterea și
aplicarea
tehnologiilor intensive de cultivare,
în cadrul lecției, pornindu-se de la
obiectivele anului 1989 — obținerea
unei producții de peste 8 000 kg grîu
și orz la hectar — s-a pus accent pe
efectuarea corectă a tratamentelor
foliare, pe instruirea udătorilor, in
sensul ca
ei să cunoască
nu
numai
utilajele și
echipa
mentele de irigat, ci și cerințele de
apă ale plantelor. In cuvintul lor,
cooperatorii Paraschiv Călin, Floarea
Ghena. Tudora Dina
s-au referit
concret, critic și autocritic, la modul
cum s-a muncit în fermă, arătînd că
în anul acesta se impune îmbunătă
țirea activității pentru a se atinge

producțiile planificate. De altfel, așa
cum ne spunea președintele coope
rativei, Ion Ciuciuc, și la celelalte
cercuri — zootehnie, legumicultură,
viticultură — oamenii manifestă mult
interes față de conținutul lecțiilor,
de cunoștințele noi predate, întrucît
în anul 1989 și-au propus să reali
zeze producții-record în toate sectoa
rele de activitate.
în decursul anilor, lectorii cursu
rilor învățămîntului agrozootehnic de
masă au acumulat o experiență bună
în ce privește predarea cunoștințelor
și legarea acestora de cerințele și
condițiile concrete ale sporirii pro
ducțiilor vegetale și animale. Sînt
mulți specialiști care știu să transmi
tă convingător, pe înțelesul oameni
lor, cunoștințe de specialitate și eco
nomice temeinice, să urmărească aplicarea lor in practică. Iată de ce,
cu atît mai nefirești ni se par unele
manifestări de superficialitate ale
unor lectori care nu înțeleg nici acum
rolul imens pe care îl are și îl va
avea în continuare perfecționarea
pregătirii profesionale a oamenilor,
pentru a-i face capabili să răspundă
exigențelor unei agriculturi intensi
ve. La cooperativa agricolă „Partiza
nul roșu" — Zimnicea, inginera Anișoara Terci, președintele unității, știe
precis că „prima temă s-a ținut cu
toată lumea". De atunci... inginerulșef e în concediu, dosarul privind în
vățămîntul agrozootehnic e înschis
undeva, intr-un dulap... Sîntem asi
gurați că „din această săptămînă le
dăm drumul la toate cercurile". La
secția S.M.A., șeful ei, Alexandru
Dumitrescu, ne spunea săptămina
trecută că mai sînt lucrări de efec
tuat în cîmp cu participarea mecani
zatorilor. „După aceea, cînd trecem
din plin la reparații, avem timp mai
mult și pentru invățămintul agrozoo
tehnic". Nu știa dacă există o tema
tică orientativă și nici cine este lec
tor aici, dar crede că „este necesară

instruirea oamenilor pentru a le îm
bogăți cunoștințele profesionale, pen
tru a-i face să înțeleagă răspun
derea ce o au în realizarea unor pro
ducții agricole sporite".
într-o zi de mărți, stabilită pentru
desfășurarea cursurilor învățămîntu
lui agrozootehnic de masă, am ajuns
și la cooperativa- agricolă „8 Mar
tie" — Țigănești. Precizîndu-i inginerului-șef, Mihai Ionescu, scopul vi
zitei, acesta ne informează că au fost
organizate patru cercuri, iar coope
ratorilor li s-au asigurat chiar și
caiete și creioane... La
cercul pe
care-I conduce a ajuns — ne spune
— la tema a patra. Greu de crezut
totuși, din moment ce în caiet e tre
cută numai tema a doua, și aceasta
fără un plan de dezbatere. „Exem
plul" a fost preluat și de lectorul de
la cercul zootehnic, șefa fermei, Ecaterina Popescu, dezbătind cu îngriji
torii o singură temă. „Dacă știam,
organizam o lecție astăzi" — ne spu
ne șefa de fermă. Dacă la aceste si
tuații mai adăugăm și pe aceea de
la cercul legumicol din aceeași uni
tate, unde nu s-a ținut pină Ia în
ceputul săptămînii trecute nici mă
car o singură lecție, atunci ne pu
tem forma imaginea adevărată a
modului în care este tratată aici de
către factorii răspunzători o proble
mă de o asemenea importanță pen
tru buna desfășurare a activității
unității. Întrucît este greu de crezut
că cei direct răspunzători de orga
nizarea învățămîntului agricol vor
fi în măsură să ridice această acti
vitate la nivelul actualelor exigențe,
este de datoria organelor agricole ju
dețene să intervină ferm și imediat
pentru punerea acestui proces de in
struire pe baze organizate, în abso
lut toate unitățile în măsură să-i asi
gure eficiența practică scontată.

Stan STEFAN
corespondentul
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Stadiul actual al dezvoltării societății socialiste românești
Etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate
Perioada inaugurată de Congresul
al IX-lea al Partidului
Comunist
Român, cea mai rodnică din întrea
ga istorie multimilenară a poporului
nostru, este numită cu înalt respect,
recunoștință și mindrie patriotică
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU. In
acest timp — definit prin impresio
nante izbinzi in toate domeniile de
activitate — de cînd se află in frun
tea partidului cel mai iubit și stimat
fiu al poporului român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, genial om poli
tic.. personalitate de excepție cu ine
galabilă capacitate de conducere, de
clarviziune revoluționară. înflăcărat
patriot, militant consecvent pentru
pace și colaborare internațională, se
confirmă caracterul științific, realist
și original al strategiei dezvoltării
societății socialiste românești cu
poporul și pentru popor, prin apli
carea creatoare a legilor obiective, a
principiilor generale ale socialismu
lui științific la condițiile
concret
istorice ale României. „In întreaga
activitate —
sublinia
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu în
magistrala
Expunere din 28 noiembrie 1988 —
am pornit de la faptul că aplicarea
legilor obiective generale, a princi
piilor socialismului' se realizează în
mod diferit de la o țară la alta, de
Ia o etapă la alta de dezvoltare
economico-socială".

1. Mărețele realizări
ale poporului român
în dezvoltarea
economico-socială a patriei
Elaborate și înfăptuite pe baza
cunoașterii și utilizării conștiente a
legilor obiective, strategia și tactica
partidului nostru de edificare a noii
orinduiri s-au concretizat in presti
gioase înfăptuiri. România străbătmd mai multe etape istorice — de
la orînduirea burghezo-moșierească
la orinduirea socialistă și la făurirea
societății socialiste multilateral dez
voltate. Dintr-o țară slab dezvoltată.
România a devenit o țară industrial-agrară, cu o industrie puter
nică, modernă, cu o agricultură so
cialistă in plină dezvoltare, cu un
nivel' de trai în continuă creștere,
o țară cu un inalt prestigiu in
ternațional. La începutul anilor
’80, o dată cu trecerea la cel
de-al 7-lea cincinal. România a
intrat într-o nouă etapă a dez
voltării sale economico-sociale —
etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și creă
rii condițiilor de trecere treptată
spre comunism. S-a trecut la dez
voltarea intensivă a industriei și
a celorlalte sectoare de activitate,
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii. Obiectivul stra
tegic stabilit de Congresul al XIIIlea al partidului privind trecerea
României, pină in 1990. la un nou
stadiu de dezvoltare — cel de țară
socialistă mediu dezvoltată — are la
bază puternica dezvoltare a forțe
lor de producție, a industriei socia
liste, a științei, învățămintului și
culturii, dezvoltarea agriculturii și
înfăptuirea noii revoluții agrare.
înfăptuirea cu fermitate a indus
trializării socialiste a tării este o
componentă esențială în strategia
progresului economico-social general
al națiunii noastre libere și indepen
dente. In
expresia sa
avansată,
strategia industrializării socialiste a
țării noastre a fost elaborată după
Congresul al IX-lea al
Partidului
Comunist Român din 1965, cu apor
tul hotăritor al
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. intr-o concepție
unitară, științifică, realistă și crea
toare, de largă perspectivă istorică.
Noua concepție s-a impus în con
textul afirmării puternice a revolu
ției tehnico-științifice contemporane.
O asemenea concepție demonstrează
cu putere că realizarea unei indus
trii moderne constituie coordonata
fundamentală a dezvoltării comple
xului economic național unitar și
eficient. în care se îmbină armonios
industria și agricultura, producția de
bunuri materiale cu cea de servicii,
pe baza celor mai noi cuceriri teh
nico-științifice. sporindu-se
carac
terul industrial al tuturor ramurilor
și asigurindu-se o eficiență maximă
și un ridicat venit național pe lo
cuitor.
Urmărind evoluția economico-so
cială a țărilor lumii, ajungem la
concluzia clară că nu pot exista
scheme tip de dezvoltare, modele
general valabile in orice condiții social-economice, de timp și spațiu.
Partidul nostru.
ințelegind
acest
adevăr fundamental, a știut să înca
dreze procesul de industrializare so
cialistă a țării in ansamblul dezvol
tării complexului economico-social
românesc, ținînd seama de condițiile
concrete din fiecare etapă. Incontes
tabil. această orientare consecventă
s-a materializat in cele mai presti
gioase înfăptuiri din intreaga istorie
a României. In comparație cu anul
1945, producția industrială a cres
cut de 128 ori.
concomitent
cu
crearea unor ramuri moderne. Pro
ducția de oțel a crescut de circa
129 de ori, industria chimică de
peste 1300 de ori. construcția de ma
șini de peste 500 ori. S-au dezvol
tat puternic industria ușoară, ali
mentară, a bunurilor de consum.
Criteriile de apreciere ale echili
brului structural-dinamic al econo
miei noastre naționale sint determi
nate de necesitatea ca, paralel cu
progresul calitativ al forțelor de
producție în industrie și sub in
fluența efectului lor propagat con
tinuu. să se accentueze caracterul
intensiv al dezvoltării agriculturii,
sporind contribuția acestei ramuri
de bază la crearea venitului națio
nal și la satisfacerea „cerințelor re
producției socialiste lărgite, la reali
zarea unei noi calități a muncii și
vieții întregului popor. In acest sens
— așa cum arăta secretarul general
al partidului in magistrala Expu
nere din 28 noiembrie 1988 — pro
ducția agricolă a crescut față
de
anul 1945 de peste 9 ori. Restabilindu-se rolul agriculturii ca ramură
de bază a dezvoltării
economicosociale a patriei noastre, a construc
ției socialiste, s-a acționat pentru
creșterea
puternică a
producției
agricole, realizindu-se mari sisteme
de irigații pe aproape 4 milioane
hectare, importante lucrări de îmbu
nătățiri funciare, de ameliorare a
solului, de creștere a potențialului
productiv al pămîntului. Au
fost
rezolvate problemele
mecanizării
complete a agriculturii, ale chimi
zării. creindu-se astfel condiții pen
tru obținerea unor recolte bune —
care in ultimii ani se ridică la cir
ca 30 milioane tone de cereale — și
pentru o creștere importantă a pro

ducției în toate celelalte sectoare
ale agriculturii, in contextul exigen
țelor noii revoluții agrare.
în această etapă istorică s-au dez
voltat puternic știința, cercetarea
științifică și învâțămîntul, sub îndru
marea de înaltă competență a tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. învățămîntul de 10
ani s-a generalizat, iar aproape 80 la
sută din tineri urmează invățămîntul de 12 ani. In același timp, s-a
desfășurat o intensă activitate cultu
rală de ridicare a nivelului general
de cunoștințe al oamenilor muncii,
al întregului popor.
în anii socialismului, cu deosebire
după Congresul al IX-lea al parti
dului, s-a realizat un vast program
de investiții, reprezentînd peste 4 100
miliarde lei. Concomitent, s-au pe
trecut importante mutații calitative
în structura claselor sociale. Toate
acestea au dus la creșterea avuției
naționale acumulate, care a ajuns în
1988 la 5 100 miliarde lei, iar fondu
rile fixe productive la circa 2 500
miliarde lei. Venitul național a cres
cut de peste 36 ori.
Pe această bază s-au asigurat dez
voltarea puternică și modernizarea
forțelor de producție pe tot teritoriul
patriei, determinînd ridicarea calită
ții vieții și muncii întregului popor.
Au fost create aproape 2 000 de în
treprinderi, amplasate în centrele
vechi și în cele peste 180 de noi plat
forme industriale. Relevant este, de
asemenea, uriașul program de con
strucții social-culturale — concreti
zat numai în ultimii 23 de ani in 2,6
milioane apartamente construite din
fondurile statului, sute de mii de lo
cuințe din fondurile populației, in
stituții de invățămint superior, școli,
spitale, lăcașuri de cultură, edificii
publice. în același timp, s-au dat în
folosință Canalul Dunăre — Marea
Neagră și Canalul Poarta Albă —
Midia-Năvodari, s-au realizat Me
troul în capitala patriei, moderniza
rea Dîmboviței, T.ransfăgărășanul,
sfat ta curs ample lucrări care vor
face din capitala patriei o metropolă

socialistă, ca și canalul București —
Dunăre, amenajarea pentru naviga
ție a rîului Argeș și altele.
Mărețele realizări ale poporului
român in dezvoltarea economicosocială a patriei au o finalitate
social-umană precisă — îmbunătă
țirea nivelului de trai, a calității vie
ții membrilor societății noastre so
cialiste. Semnificativ este faptul că
dezvoltarea puternică a activității
economico-sociale a asigurat crește
rea continuă a personalului munci
tor, astfel că din totalul populației
active de peste 11 milioane, circa 8
milioane lucrează in industrie și alte
sectoare de activitate, iar peste 3
milioane lucrează în agricultură —
ta întreprinderile agricole de stat și
cooperativele agricole de producție.
Fondul de retribuție generală a cres
cut de circa 75 de ori față de anul
1945 ; important este că fondul de
retribuție a crescut numai în perioa
da de după Congresul al IX-lea al
partidului de aproape 6 ori, mărindu-se de la circa 57 miliarde lei la
circa 315 miliarde lei. Retribuția me
die a crescut de peste 3 ori, iar re
tribuția minimă de peste 3,3 ori, ăsigurîndu-se un raport intre retribu
țiile mici și retribuțiile mari de 1
la 4,7.
Aprecierea corelației directe intre
dezvoltarea forțelor de producție și
îmbunătățirea calității vieții tuturor
membrilor societății noastre socia
liste presupune luarea în calcul a
multiplelor aspecte pe care le impli
că conceptul complex de calitate a
vieții, adăugind la cele arătate ante
rior și următoarele aspecte : dreptul
la muncă, la creativitate tehnică,
științifică, economică, accesul gratuit
și cuprinzător la învățătură, cultură,
artă, asigurarea gratuită a asisten
ței medicale și ocrotirea sănătății,
participarea la conducerea întregii
vieți economico-sociale, protecția și
ameliorarea mediului natural, lichi
darea pentru totdeauna a sărăciei,
asigurarea unui nivel civilizat, demn
pentru toți cetățenii patriei etc. Este
de reținut că in prezent veniturile
sociale anuale au ajuns la peste
15 000 lei pe o familie, față de 3 800
lei în anul 1965. Toate acestea de
monstrează justețea aprecierii secre
tarului general al partidului, potrivit
căreia „în întreaga sa politică, parti
dul nostru a pornit și pornește de
la faptul că ridicarea nivelului de
trai material și spiritual al poporu
lui constituie obiectivul fundamental
a| dezvoltării economico-sociale, al
politicii partidului nostru comunist,
esența insăși a societății socialiste
multilateral dezvoltate pc care o edi
ficăm cu succes in România".

2. Alocarea unei părți
însemnate din venitul
național pentru acumulare
— chezășie sigură
a dezvoltării
economico-sociale a țării
Toate mărețele realizări ale po
porului român după Congresul al
IX-lea al partidului se datoresc
gindirii creatoare, efortului propriu,
național, aplicării consecvente a
legii economice a acumulării, alocîndu-se an de an circa o treime din
venitul național pentru fondul de
dezvoltare și două treimi pentru
fondul de consum. „Numai in
acest
fel
—
arăta
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — am putut asi
gura realizarea programelor de dez
voltare a forțelor de producție, a
industriei, agriculturii, științei, invățămintului, culturii, vastul program
de construcții de locuințe și socialculturale, care constituie baza dez
voltării societății și a ridicării con
tinue a nivelului de trai material și
spiritual al întregului popor".
Strategia
optimizării
corelației
acumulare-consum presupune multi
ple aspecte, care vizează atit dimen

siunile acumulării, cît și eficiența niază cu
consecventă tovarășul
utilizării ei, determinate de un sis Nicolae Ceaușescu, se impun res
tem de factori economici, științifico- pectarea strictă a normativelor ecotehnici, social-politici și culturali, nomico-financiare
stabilite,
creș
cum sint : nivelul dezvoltării forțe terea răspunderii organelor de con
lor de producție și al înzestrării teh ducere colectivă și a responsabili
nice a muncii, structura economiei tății personale pentru asigurarea
naționale, numărul descoperirilor realizării integrale și în condiții de
științifice și gradul de aplicare a lor eficiență sporită a indicatorilor de
in producție, nivelul satisfacerii tre plan ce revin întreprinderilor din
buințelor materiale și spirituale ale planul național unic, întărirea dis
poporului, potențialul economic al ciplinei și . ordinii de plan contrac
județelor și zonelor țării, intensita tuale și financiare și a legalității
tea și competitivitatea participării socialiste in ansamblul sectoarelor
României la circuitul economic mon de activitate.
Iată de ce, îndeplinirea exemplară
dial. întărirea independenței națio
nale etc. In același timp, sporirea a sarcinilor de producție prin folo
mai accentuată a eficienței utilizării sirea tot mai eficientă a acumulării
acumulării implică creșterea sub trebuie să stea continuu in atenția
stanțială a cercetării științifice, dez fiecărui om al muncii, a colectivelor
voltării tehnologice și introducerii tuturor unităților economico-sociale.
în producție a progresului tehnic,
organizarea științifică și moderni
zarea proceselor de producție, con
solidarea pregătirii și perfecționării
sistematice a forței de muncă, ac
centuarea
creativității științificotehnice și economice etc.
Alocarea unei părți însemnate din
venitul național pentru acumulare
constituie o orientare științifică și
creatoare care reflectă impresionan
ta capacitate de analiză a realității
economico-sociale, răspunderea pa
Atenția deosebită și permanentă
triotică față de prezentul și viitorul acordată de partidul nostru comu
țării, trăsături proprii secretarului nist, de secretarul său general pro
general al partidului. Acestea conferă blemelor dezvoltării și perfecționării
împărțirii venitului național pentru proprietății socialiste se datorează,
acumulare și consum caracterul de înainte de toate, faptului că aceasta
proporție economică fundamentală, constituie relația economică primor
cu rol vital in dezvoltarea econo dială în cadrul relațiilor de produc
mico-socială, în ridicarea nivelului ție socialiste, manifestindu-se . cu
de trai material și spiritual al po pregnanță in direcții cum sjnt : de
porului, în consolidarea
indepen terminarea situației claselor sociale
denței economice și politice a țării. și a. relațiilor dintre acestea ; de
Viața demonstrează că pe măsură terminarea conținutului social-eco
ce sporește eficiența forței produc nomic al activității de producție și
tive a muncii, societatea are posi a formelor specifice sub care se
bilitatea să creeze un plusprodus din exercită ; îmbinarea armonioasă a
ce in ce mai mare, care să poată intereselor generale, naționale ale
fi transformat în noi elemente ale tuturor membrilor societății cu in
dezvoltării economico-sociale vii teresele colective ale unui grup so
toare. Manifestindu-se ca un produs cial și cu interesele personale ale
al creșterii eficienței forței produc fiecărui membru al societății, in
condițiile priorității intereselor ge
nerale, pe temeiul cărora se satisfac
trebuințele societății in ansamblul
ei. Proprietatea
socialistă, dezvoltîndu-se și perfecționindu-se con
tinuu, asigură posibilitatea menține
rii conștiente, planificate a concor
danței dintre cele două laturi ale
modului de producție in toate eta
pele evoluției societății noastre so
cialiste.
Dezvoltarea și perfecționarea vi
zează ansamblul laturilor și forme
lor ’ proprietății
socialiste — atit
aspectul obiectului material, cît și
cel al conținutului social-economic.
tive a muncii sociale și, în același Acesta este un proces complex ce
timp, ca o condiție pentru sporirea se realizează in dinamică, dezvăluacesteia in perspectivă,
utilizarea indu-se resorturile interne ale miș
unei părți din plusprodusul creat, cării, laturile contrare și luindu-se
atit pentru sporul cantitativ al for măsurile corespunzătoare pentru asi
țelor de producție, cît și pentru pro gurarea concordanței și ridicarea pe
gresul lor calitativ, apare ca o le o treaptă superioară a ambelor for
gitate a reproducției lărgite de tip me ale proprietății socialiste.
intensiv. Acumularea, expresie sin
Desigur, maturizarea proprietății
tetică a acestei legități, este, prin
consecințele sale, funcția progresis socialiste presupune aspecte de dez
voltare
și perfecționare specifice fie
tă cea mai importantă a societății,
asigurînd, prin efectele ei, creșterea cărei forme de proprietate, insă noi
și modernizarea mijloacelor de pro ne vom rezuma ia aspectele princi
ducție, amplificarea activității eco pale care vizează evoluția în an
nomice, sociale și culturale, valori samblu a proprietății socialiste.
Un aspect important al dezvoltării
ficarea superioară a resurselor țării.
socialiste îl constituie
Acumularea este o condiție vitală a proprietății
creșterea
cantitativă și calitativă a
progresului economico-social și, în
obiectului
ei
material. Aceasta este
același timp, un produs al acestuia.
Ințelegind in multilateralitatea și rezultanta directă a efortului de
complexitatea lor funcțiile progre acumulare făcut de societate în anii
siste
ale
acumulării, secretarul socialismului, cu deosebire in peri
general al Partidului Comunist Ro oada ultimelor două decenii, cînd au
mân a conceput, după Congresul al fost înfăptuite grandioase programe
realizindu-se impor
IX-lea al partidului, strategia repro de investiții,
ducției
socialiste lărgite in ritm tante fonduri fixe și circulante în
susținut, pe baza dimensionării ra intreaga economie națională.
In Expunerea din 28 noiembrie
ționale a efortului
de dezvoltare
economico-socială, in raport cu nece 1988, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sitățile și posibilitățile accelerării subliniază din nou, principial și
dezvoltării forțelor de producție, co practic, cerințele obiective ale dez
respunzător exigențelor criteriilor voltării și perfecționării proprietății
de eficiență competitivă, pe termen socialiste. După Congresul , al IX-lea
lung, pe care le ridică optimizarea al partidului au fost adoptate mă
de pe pozițiile intereselor generale, suri importante menite să ducă la
de . perspectivă ale întregului nostru întărirea și dezvoltarea proprietății
socialiste și, totodată, a răspunderii
popor.
Realismul stabilirii și realizării în oamenilor muncii. în calitate de pro
practică a ratei acumulării în țara prietari și producători, pentru buna
noastră după Congresul al IX-lea al gospodărire și creștere a proprie
partidului apare și mai clar dacă tății întregului popor, a proprietății
comparăm consecințele sintetice ale cooperatiste. In acest sens, oamenii
ratei acumulării in economia noas muncii din fiecare întreprindere, în
tră cu cele ce s-ar fi înregistrat contentul mecanismului economic
aplicind rate inferioare ale dezvol bazat pe autoconducere și autogesau primit în folosință o parte
tării. Astfel, dacă în perioada 1971— atiune,
proprietății generale, pe care sint
1980 am fi destinat pentru acumu
lare numai 25 la sută din venitul chemați să o administreze și să o
național in loc de circa 35 la sută dezvolte. A fost introdus principiul
cît s-a alocat, venitul național obți participării la beneficii, ceea ce asi
nut la finele intervalului ar fi fost gură fiecărui om al muncii veni
mai mic cu 114,8 miliarde lei, iar turi suplimentare față de retribuție,
activități și
fondul de Consum cu 28,6 miliarde ca rezultat al bunei
lei. în cazul practicării unei rate de creșterii rentabilității întreprinderii.
De asemenea, prin lege, adoptată
20 la sută, venitul național ar fi
fost cu 154,5 miliarde lei mai mic, de Marea Adunare Națională, s-a
introdus
sistemul de participare so
iar fondul de consum cu 40,6 mili
arde lei. Această situație s-ar fi cială a fiecărui om al muncii cu o
reflectat nefavorabil în posibilitățile sumă de cel puțin 10 000 lei pînă la
actuale de dezvoltare și de consum 100 000 lei, ca proprietate personală
întreprinderii. în acest
ale economiei naționale. Tocmai de la fondul
aceea, secretarul general al parti fel, personalul unei întreprinderi
poate
deține
pină la 30 la sută din
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
are marele merit de a fi sesizat, fondul total al intreprinderii, primind
argumentat științific și aplicat prac anual pentru participarea sa un be
tic cerința obiectivă a unei jnalte neficiu suplimentar intre 4 și 6 la
rate a acumulării, folosită în mod sută, în raport de rezultatele fiecă
cit mai eficient, lntr-o largă per rei întreprinderi. Aceleași principii
spectivă, ca singura
cale pentru au fost introduse și în sistemul coo
ridicarea
patriei
noastre pe noi peratist. Așa cum a arătat secreta
rul general al partidului, tovarășul
culmi de progres și civilizație.
Ceaușescu, această modali
Rata înaltă a acumulării în Româ Nicolae
nia determină sporirea sistematică a tate originală a dus la perfecțio
sistemului de proprietate co
venitului național și produsului so narea
mună. legînd intr-o formă corespun
cial, creșterea posibilităților de ma zătoare
cointeresarea colectivelor de
jorare a retribuțiilor și pensiilor, in oameni ai
muncii atit de dezvoltarea
condițiile în care efortul investițio- generală
a proprietății comune, cit
nal este orientat, in mod hotăritor, și de participarea
la fon
în direcția modernizării, a calității dul de dezvoltare personală
și eficienței, în conformitate cu pro cărei întreprinderi. a activității fie
gramele de modernizare a econo
In acest fel. in țara noastră, sis
miei, de organizare și modernizare
a teritoriului și localităților patriei. temul de proprietate asupra fondu
rilor
fixe, inclusiv pămintul, cuprin
Valorificînd potentele de progres
proprietatea întregului popor,
ale interdependenței dintre acumu de
în folosință fiecărui colectiv de
lare și dezvoltare industrială, țara dată
ai muncii, și care reprezintă
noastră reușește să-și creeze o eco oameni
circa
la sută, proprietatea coope
nomie modernă, armonios structu ratistă65din
toate domeniile, care
rată in profil de ramură și terito reprezintă circa
la sută, precum
rial, să se apropie, într-un timp re și proprietatea 27personală,
inclusiv
lativ scurt, de nivelul țărilor dez participarea la fondul de dezvoltare,
voltate din punct de vedere econo care reprezintă circa 8 la sută.
mic. Pînă in anul 2000. potențialul
îndeplinirea exemplară a sarcini
economic al țării, modul de valori
ficare al acestuia vor permite țării lor de plan asigură realizarea func
noastre să obțină o creștere a pro țiilor multiple ale proprietății socia
ductivității muncii care să o situeze liste ca temelie și garanție a înain
tării ferme a patriei
noastre pe
printre țările avansate.
calea luminoasă a societății socia
In procesul complex al înfăptuirii liste multilateral dezvoltate, precum
acumulării, un rol important revine și intîmpinarea cu succese remar
mecanismului
economico-financiar, cabile a marilor evenimente politice
bazat pe autoconducerea muncito ale anului 1989 — a 45-a aniversare
revoluției de eliberare socială și
rească și autogestiunea economică, anațională,
antifascistă și antiimpeceea ce implică folosirea judicioasă rialistă și Congresul al XIV-lea al
a tuturor pîrghiilor economico- Partidului Comunist Român.
financiare în cadrul întreprinderilor,
Prof. univ. dr.
centralelor economice și ministe
Dumitru CIUCUR
relor. In acest sens, așa cum subli

3. Dezvoltarea proprietății
socialiste — temelia
și garanția progresului
multilateral al patriei

In continuarea dezbaterilor organizate de ziarul nostru privind
dezvoltarea și modernizarea localităților rurale in această etapă, înscrierea
vertiginoasă a satului românesc pe coordonatele civilizației socialiste,
consemnăm astăzi opiniile unor cadre și specialiști cu atribuții concrete
în această privință, dih cadrul consiliilor populare, pornind de la expe
riența acumulată pînă în prezent, de la orientările și ideile de excepțio
nală însemnătate formulate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în ca
drul înaltului forum democratic din noiembrie. Participă tovarășii
Gheorghe Marinescu, vicepreședinte al Consiliului popular județean Ar
geș, arh. Eusebie Lateș, directorul Centrului județean de proiectare Su
ceava, Dumitra Dragomir, președinta Consiliului popular comunal Mînăstirea, județul Călărași, și Ilarie Opriș, președintele consiliului popular
comunal Singeorgiu de Mureș, județul Mureș.

O necesitate obiectivă :
organizarea pe baze moderne
a localităților rurale
Gheorghe Marinescu : Este bine
cunoscut că preocupările privind
organizarea și modernizarea locali
tăților rurale din țara noastră nu
sint noi : anul acesta s-au împlinit
20 de ani de cînd s-a realizat reor
ganizarea
teritorial-administrativă,
ca o parte a procesului de perfecțio
nare a societății noastre socialiste.
La acea dată s-a făcut o primă re
organizare, stabilindu-se principiile
sistematizării și organizării terito
riale, consacrate, ulterior prin legea
sistematizării teritoriului și locali
tăților. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, concep
ția care a stat la baza acestor ac
țiuni și preocupări constă în nece
sitatea asigurării unei apropieri în
tre condițiile de muncă și viață de
la orașe și sate. în faptul că tre
buie să ajungem,
treptat,
într-un
timp
bine de
terminat, la aceea
ca toți cetățe
nii României, fie
că locuiesc in orașe sau in co
mune, să poată
beneficia — din
punct de vede
re economic, so
cial, cultural —
de toate cuceri
rile și binefa
cerile dezvoltării
tării.
Cu toate aces
tea, deși s-au ob
ținut importante
succese și în pri
vința moderniză
rii și dezvoltării localităților ru
rale, deși a avut loc o anumită
îmbunătățire a organizării comu
nelor, acordindu-se atenție pro
blemelor învățămintului,
sănătății,
activității culturale, trebuie spus Că,
pe ansamblu, comunele au rămas,
într-un anumit sens, în urmă. Este
o realitate care se manifestă și în
județul Argeș. Ca in toată țara, și
in județul nostru a avut loc un pu
ternic proces de industrializare, ceea
ce a determinat un anumit flux al
populației de la sate spre orașe,
o reducere de cîteva ori a for
ței de muncă din agricultură,
precum și o vizibilă depopulare
a satelor. In această etapă, in
vestițiile, forțele materiale și uma
ne au fost concentrate în orașe
pentru că noii muncitori și inte
lectuali veniți din sate trebuiau
să aibă asigurate condițiile de locuit
necesare. Semnificativ în această
privință este faptul că pe lingă creș
terea puternică a orașelor existente,
Curtea de Argeș, Cîmpulung și,
desigur, municipiul Pitești, au apă
rut orașe noi precum Topoloveni și
Costești, in timp ce unele localități
rurale, sint orașe în toată puterea
cuvîntului, deși continuă să figu
reze drept comune sau chiar sate.
Așa, de exemplu.
in
localitatea
Mioveni, „reședința" constructorilor
de autoturisme de la Dacia, s-au
construit aproape 4 000 de aparta
mente și desigur dotările necesare,
social-culturale. Fără îndoială, în
toată această, perioadă s-au depus
eforturi și pentru dezvoltarea co
munelor, pentru înnoirea lor. Nu
mai din fondurile statului s-au con
struit circa 10 000 de apartamente in
mediul rural pentru specialiști și,
totodată, mii și mii de locuințe ri
dicate de locuitorii satelor in regie
proprie sau cu ajutorul statului.
Acum insă, prin rezolvarea in linii
mari a problemei locuințelor la
orașe s-au creat condițiile necesare
pentru a ne preocupa mai mult de
ridicarea puternică a satelor, de
realizarea programelor stabilite in
urmă cu 20 de ani. Acest jucru este
și posibil, și necesar, este impus de
viață, de cerința de a stopa feno
menul deplasării populației spre orașe
și a asigura in comunele și satele
județului condiții de viață ca la
oraș — fără a uita nici un moment
rostul satului, rolul său in dezvol
tarea agriculturii, ramură ce con
stituie. alături de industrie, un fac
tor hotăritor, fără de care nu se
poate asigura in mod corespunzător
dezvoltarea societății.
Dumitra Dragomir : Desigur, orga
nizarea pe baze moderne a satului
românesc, nu se poate rezolva de la
un an la altul. Este necesară o pe
rioadă de lungă durată pentru apro
pierea nivelului de muncă și viață
al celor ce locuim la sate de condi
țiile celor de Ia oraș, deoarece so
cietatea noastră socialistă este inte
resată — prin însăși țelul ei funda
mental — de ridicarea bunăstării
tuturor locuitorilor, indiferent unde
trăiesc aceștia. Iată de ce, prii»
această largă acțiune de sistemati
zare, partidul urmărește rezolvarea
problemelor învățămintului, sănătății,
ale activității culturale, asigurînd,

concomitent cu dezvoltarea agricultu
rii, înființarea unor activități in
dustriale. a serviciilor in fiecare co
mună, in așa fel îneît, practic, ce
tățenii să dispună, in localitățile in
care trăiesc, de condițiile generale
pe care le găsesc. în orașe. Așa, de
exemplu, în comuna Minăstirea
mulți au fost tentați de-a lungul
anijor să se mute in mediul urban
sau să facă naveta în orașele apro
piate, Călărași și Oltenița. în pre
zent, aceste fenomene s-au diminuat
mult tocmai ca urmare a măsurilor
luate pentru dezvoltarea comunei,
pentru asigurarea unor locuri de
muncă pe plan local și construirea
unor dotări corespunzătoare exi
gențelor locuitorilor de azi ai satu
lui. Astfel, în comună
s-au con
struit 40 de apartamente pentru
specialiști, s-a construit un centru
de reparații pentru mașini agri
cole în cadrul căruia lucrează 300
de oameni ai muncii, în special ti
neri, s-au dat în folosință noi uni

locuit cetățenilor care își construiesc
case individuale — in regie proprie
sau cu ajutorul statului — să con
ferim acestora, localităților in an
samblu, linii arhitecturale care să
păstreze ceea ce este valoros în
arhitectura tradițională. In această
privință, de exemplu, considerăm că
în realizarea proiectelor-tip, pe care
noi le adaptăm cerințelor locale, in
dividuale, punîndu-le la dispoziția
cetățenilor, trebuie să se prevadă de
la bun început un spațiu mai mare
pentru bucătării, care au în mediul
rural o funcție specifică, mai în
semnată, similară camerelor de zl
din apartamentele de la orașe. Am
dat un singur exemplu, dar sînt și
alte asemenea probleme pe care, de
altfel, Institutul central de cerce
tare, proiectare și directivare în con
strucții le are de mai multă vreme
în studiu, fără să le fi materializat
insă pînă acum în proiectele-tip aș
teptate.
în ceea ce ne privește, ne preo
cupăm să includem in proiectarea
noilor construcții folosirea mai largă
a materialelor locale — lemnul șl
piatra — să adoptăm volumele șl
motivele decorative cerințelor loca
le, să asigurăm construirea unor lo
cuințe luminoase, călduroase, func
ționale și, desigur, ceea ce fiecare
gospodar își dorește, cu un aspect
cit mai frumos. Fără îndoială, și in
viitor, o dată cu creșterea amplorii
construcțiilor de locuințe în me
diul rural, specialiștii, arhitecții își
vor perfecționa munca lor, vor găsi
noi
soluții
și
modalități de tra
tare a proiecte
lor, folosind pen
tru aceasta și
„studiul cererii",
larga consultare
cu masele de ce
tățeni — benefi
ciarii
amplelor
mutații ce vor
avea loc în con
tinuare în confi
gurația
satului
românesc.
Ilarie
Opriș :
Și comuna Sîngeorgiu de Mureș
a beneficiat și
va beneficia de
marile transfor
mări ce au loc în
comunele și satele patriei. Fiind
foarte
aproape
de
municipiul
Tirgu Mureș, comuna noastră s-a
confruntat multă vreme cu proble
mele unui navetism exagerat. De pe
urma acestei situații a avut de sufe
rit în primul rînd agricultura. Rezol
varea a venit tocmai de la construi
rea unor obiective economice, de in
dustrie, transporturi, de mecanizare
a agriculturii care să rețină tinerii
in comună. Pentru ei s-au construit
și circa 700 de apartamente, altele
urmînd să fie construite în viitor,
fără a mai aminti de locuințele pro
prii construite de cetățeni, cu spriji
nul statului. In cele din urmă,
această orientare a condus și la
redresarea cooperativei agricole —
în primul rînd prin înființarea
unor unități de industrie mică
chiar ta cadrul acesteia, precum
și prin sprijinul primit de la cele
lalte unități de pe raza comunei. în
privința navetismului putem spune
nu numai că a fost diminuat, ci,
mai mult, că i s-a schimbat într-o
anumită măsură sensul, mulți oa
meni ai muncii care lucrează în
comuna noastră fiind din municipiul
Tîrgu Mureș.
Oamenii au Ia ce să se întoarcă și
se întorc în. sat. Concomitent cu în
ființarea unităților economice s-au
creat' și dezvoltat și numeroase do
tări social-culturale, servicii de un
bun nivel. Intre acestea capătă pe
zi ce trece o faimă ce depășește li
mitele județului, mica noastră sta
țiune balheo-climaterică, loc de
destindere și refacere a sănătății
pentru oamenii comunei, și nu doar
pentru el. De toate aceste realizări
beneficiază tpți locuitorii comunei
Singeorgiu de Mureș in care trăiesc
și muncesc
înfrățiți
români
și
maghiari. Așa cum prevăd pro
gramele de viitor, schița de siste
matizare, comuna noastră se va
dezvolta și mai mult, asigurindu-se
condiții și mai bune de muncă, de
invățămint, îmbunătățindu-se acti
vitatea culturală — activitatea de
asigurare a sănătății, de petrecere
a timpului liber care sint și vor fi
— în aceeași măsură — în folosul
tuturor cetățenilor, fără nici o deo
sebire. Nu numai că nu se distrug
satele, centrele de spiritualitate ale
poporului, cum fără nici o noimă
s-a afirmat și încă se mai afirmă
în unele mijloace de informare din
Vest, dar se depun toate eforturile
pentru a le dezvolta. In privința
păstrării tradițiilor, fără îndoială,
poporul nostru va proceda așa cum
a procedat de-a lungul istoriei, păs
trînd ceea ce este valoros, progre
sist, Ceea ce servește apropierii
intre oameni, dezvoltării și împli
nirii lor armonioase, multilaterale,
și nicidecum ceea ce-i desparte și-i
invrăjbește, ceea ce este impus din
afară, ceea ce este vetust sau ana
cronic. In vasta operă de moderni
zare si dezvoltare a satelor și co
munelor patriei se păstrează și se
valorifică pe, o treaptă superioară
ceea ce este bun, ceea ce servește
înfloririi lor. asigurării unor condi
ții de viață civilizată, corespunză
toare cerințelor societății noastre,
a tuturor cetățenilor.
.Dezbatere organizată de

Satul românesc
- pe coordonatele
civilizației socialiste
tăți de prestări servicii. Intre care
croitorie, frizerie-coafură, ceasorni
cărie, reparații radio-TV etc. Este
de observat că, o dată cu aceste
măsuri de dezvoltare, de revitalizare a satului, am putea spune, a
avut loc și o sporire a producțiilor
agricole. Apreciem însă că în pri
vința dezvoltării și dotării comunei
nu am făcut decit primii pași. Avind
in vedere faptul că aici funcționează
și sediul consiliului unic agroindus
trial, comuna va deveni un viitor
orășel, un centru agroindustrial, în
care vor lua ființă noi dotări co
respunzătoare acestui statut. Astfel,
aici va lua ființă și treapta a doua
de liceu, precum și un centru de
perfecționare a cadrelor din agricul
tura județului. Chiar anul acesta se
vor constrpi încă 40 de apartamente
în blocuri cu spații comerciale și
de prestări servicii la parter, pre
cum și un nou centru, modern, de
reparații pentru mașini agricole. Și
în privința agriculturii este prevă
zută o mare investiție — construi
rea unui mare complex de creștere
a păsărilor. Iată, așadar, obiective
care, transpuse în realitate, vor
schimba în mod radical, nu numai
înfățișarea comunei noastre, ci și
felul de muncă și viață al locuitori
lor, determinîndu-i pe tineri să nu
mai plece la oraș, să rămînă aici,
contribuind la înflorirea localității
și a propriei lor vieți.

Nici satul, nici tradițiile sale
nu dispar. Se îmbogățesc,
se dezvoltă, înfloresc
Eusebie Lateș : In amplul proces
de modernizare și dezvoltare a sa
tului românesc, un loc de cea mai
mare importanță îl ocupă, așa cum
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu,
asigurarea unor condiții de locuit
pentru cetățenii din mediul rural
întru totul comparabile cu cele din
orașe. In această privință trebuie
arătat că se are în vedere construi
rea din fondurile statului a unor
blocuri de apartamente pentru spe
cialiști, pentru alte cadre și munci
tori. Desigur, nu se poate pune pro
blema construirii de asemenea apar
tamente pentru toți locuitorii sate
lor, în primul rînd deoarece practic
nu este necesar, multe case îndepli
nind de pe acum toate condițiile de
confort. In județul Suceava, de
exemplu, casele construite in ultimii
douăzeci de ani, care sint de ordi
nul miilor, s-au construit cu res
pectarea — în majoritatea cazurilor
— a legii sistematizării și disciplinei
construcțiilor. Confortul este simi
lar celui de la oraș și sînt co
mune întregi, precum Ostra, BrOșteni și altele in care s-au con
struit foarte multe asemenea case,
căpătînd un aspect modern, dar in
același timp păstrînd și valorificînd
pe o treaptă superioară tradițiile ar
hitecturale din zonă.
Pe această linie, a valorificării
tradițiilor elementelor și materiale
lor locale ne concentrăm eforturile
și noi, specialiștii, arhitecții cen
trului de proiectare, astfel incit să
contribuim în mai mare măsură la
asigurarea unor condiții bune de

Ion MARIN

IANCA — BRAILA: Un viitor centru agroindustrial
Situat odinioară undeva la perife
ria dezvoltării, universul rural era,
prin definiție, ,,etalonul“ înapoierii,
al inerției. Trezit la o nouă viață,
o dată cu înaintarea întregii țări pe
făgațul socialismului, satul româ
nesc a început, treptat, să-si croias
că un nou veșmînt, mai cu seamă
in acest ultim cincinal, in care afir
marea unei noi calități în toate
sferele vieții sociale constituie obiectivul major al activității parti
dului si statului nostru.
Dimensiunile efortului de înnoire
a localităților rurale, de depășire a
diferențelor dintre sat si oraț, deci
de înfăptuire a uneia dintre condi
țiile fundamentale pentru formarea
poporului, unic muncitor, capătă
deplin relief prin simplul fapt că
astăzi numărul comunelor cu con
diții de viață și de muncă asemă
nătoare celor din mediul urban nu
mai este doar de ordinul zecilor si
ele nu se mai concentrează intr-o
zonă sau alta a țării. Marile prefa
ceri care se petrec in viața satului
românesc nu sint gindite spre a
uniformiza, spre a „înregimenta"
estetic, spre a șterge personalitatea
localităților ; este vorba, mai curind, de o negare dialectică : se păs
trează cu grijă tot ceea ce este cu
adevărat valoros, tot ceea ce în
seamnă tradiție, originalitate, aces
tea fiind înseși premisele moderni-,
zării, ale creării unui plus de con
fort si civilizație.
Ca o confirmare a modului în
care — grație profundului uma

Foto : Rodica Șerban

nism al politicii noastre — satul
românesc întimpină veacul XXI,
imaginea de mai sus, înfățișînd chi
pul nou al comunei lanca din ju
dețul Brăila, este în sine revela
toare. în anii Republicii, dar mai
cu seamă incepind de la Congresul
al IX-lea al partidului, comuna
brăileană a parcurs un timp de
succesive împliniri. Schela de foraj,
fabrica de zahăr, centrala termică,
numeroase unități ale industriei

miel ți serviciilor, unitățile de invățămint, culturi și sănătate, cele
lalte dotări social-culturale sint re
pere grăitoare pentru actuala con
figurație a localității — viitor oră
șel agroindustrial — -constituind
baze trainice pentru o continuă dez
voltare. Totul cu oamenii, răspunzînd necesităților, aspirațiilor lor.

Lelia MUNTEANU
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Tovarășului E. M. S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general al Partidului Comunist din India (Marxist)

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al
Partidului Comunist din India (Marxist) îmi face o deosebită plăcere să vă
adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea de
mare răspundere care v-a fost încredințată.
îmi exprim convingerea că relațiile dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist din India (Marxist) se vor dezvolta în continuare in
interesul celor două partide, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Producție suplimentară
Oamenii muncii de la întreprin
derea de sticlărie-menaj din Sucea
va, continuînd seria realizărilor deo
sebite in producție obținute în
anul 1988, au înregistrat primele
succese și în noul an. Printr-o or
ganizare exemplară a producției și
a muncii, ei au reușit să realizeze,
peste prevederi, în primele zile ale
lunii ianuarie, zeci de mii de butelii
de sticlă. Acestea au fost fabricate
în condițiile reducerii consumuri
lor energetice.

REPOR TA JE * NOTE• INFORMA ȚII
DĂRMĂNEȘTI : Realizări
sccial-edilitare

VASLUI

Panoramic județean
O Un nou și mo
dern cartier de locu
ințe prinde contur în
peisajul
arhitectonic
al întineritului muni
cipiu
Vaslui.
Este
vorba
de
cartierul
Traian, la care lucră
torii întreprinderii an
trepriză de construcții-montaj, după ce au
predat „la cheie" pes
te 220 de apartamen
te. zoresc cu toate
forțele la finisarea al
tor blocuri și la pre
gătirea condițiilor neoesare pentru perioa
da rece la alte șase,
totalizînd aproape 400
locuințe confortabile.
Prevăzut a avea în fi
nal peste 2 100 apar
tamente, noul cartier
va fi dotat cu o plată
agroalimentară.
ma
gazine. o școală gene
rală. grădinițe, locuri
de joacă pentru copii
și alte utilități social»
edilitare. ® Se con
struiește mult și în
municipiul Bîrlad. Aici,
în ansamblul de lo
cuințe Lirei — Olga
Bancic.
concomitent
cu finalizarea a 140
de apartamente care
și-au și primit loca
tarii. a fost terminată
si dată în funcțiune
centrala termică pe
cărbune, oare va asi
gura în final agentul
termic pentru circa
1 500 apartamente. • O
nouă viață sapelor de
forai petrolier confe
ră. prin inteligenta si
măiestria lor profesio
nală. oamenii muncii

de la Fabrica de uti
laj tehnologic complex
din Huși. Din corpul
sapelor cu role, uzate
si recuperate, ei pro
duc, printr-o originală
tehnologie, sape de
foraj cu
lame. Efi
cienta : un produs ca
si nou, cu o mare du
rată și siguranță în
exploatare și, în plus,
diminuarea consumu
lui de oteluri speciale.
• „SITNEC ’88" este
denumirea prescurtată
oe desemnează primul
simpozion interjudetean din această parte
a țării pe probleme
ale aplicării tehnolo
giilor neconvenționale
în procesul de pro
ducție. Desfășurată la
Birlad. la întreprinde
rea de elemente pneu
matice și aparate de
măsură, aoeastă reu
niune tehnico-științifică s-a bucurat de
participarea, cu co
municări și referate, a
unor oameni de știin
ță. cercetători. cadre
din învățămîntul su
perior și din unități
industriale din Bucu
rești. Timișoara. Iași,
Cluj-Napoca.
Galați,
Bacău. Brașov. Birlad
și altele. • Prin lu
crări de modernizare
și sporire a capacității
centralei
telefonice
automate realizate de
specialiștii
Direcției
județene de poștă,
tacă o mie de familii
de oameni ai muncii
din municipiul reșe
dință de județ benefi

ciază de posturi tele
fonice. ® Au fost date
în folosință în orașele
vasluiene. la parterul
noilor blocuri de lo
cuințe. 12 noi maga
zine. © Pentru a veni
în sprijinul oamenilor
muncii. în zonele in
dustriale ale munici
piilor Vaslui si Birlad
au fost înființate și
îsi desfășoară activi
tatea dispensare-policlinicl cu mai multe
secții care, disnunînd
de o dotare corespun
zătoare si personal
bine pregătit, oferă
zilnic consultații de
specialitate. • Un tren
cu aproape 1 400 de va
goane ! La atît se apreciază cantitatea de
produse agricole re
coltate de către oei
61 000 elevi vasluieni
care au participat în
această
toamnă
în
campania
agricolă.
® In aoest an. între
prinderea de execuție
și exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri
funciare Vaslui a rea
lizat lucrări de com
batere a eroziunii so
lului pe 8 852 ha. te
rase pentru pomi si
vii pe 563 ha. oprirea
alunecărilor de teren
pe 580 ha și a sporit
suprafața agricolă a
județului cu 900 ha,
iar pentru irigații a
mai amenajat o su
prafață de 3 100 hec
tare.

Petru NECULA

IAȘI : Importante sporuri de producție
Colectivele de oameni ai muncii
din industria județului Iași înre
gistrează însemnate sporuri de pro
ducție încă din primele zile ale
anului. Astfel, muncitorii și specia
liștii de la Combinatul de utilaj
greu din Iași, aflat în schimburi
„cu foc continuu", au reușit să
elaboreze, zilnic, cu 100 tone oțel
mai mult față de sarcinile progra
mate. Totodată, pe aceeași mare
platformă industrială au fost rea
lizate, peste plan, însemnate canti
tăți de piese turnate din oțel desti
nate unor sectoare de bază ale eco-

nomiei naționale. Cu randamente
sporite s-a lucrat zilnic și la între
prinderea de antibiotice, iar la
Combinatul de fibre sintetice ș-au
obținut cu 5 la sută mai multe
granule pentru fibre sintetice, ca
urmare a utilizării optime a in
stalației de recuperare a materiilor
prime. La rîndul lor, energeticienii
de la întreprinderea „Electrocentrale" Iași au furnizat, în aceste
zile. în plus, la sistemul energetic
național, peste 20 MWh energie
electrică. (Manole Corcaci).

SĂRMĂȘAG : Cărbune peste prevederi
Buna pregătire a producției și a
muncii, asigurarea încă din anul
trecut a tuturor condițiilor necesa
re desfășurării normale a procesu
lui de producție, exemplara dăruire
a minerilor sălăjeni au făcut ca,
paralel cu efectuarea a o serie de
lucrări de întreținere și reparații,
în zilele de 1 și 2 ianuarie 1989, co
lectivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea minieră „Sălaj“-Sărmășag să-și realizeze și să depă
șească sarcinile de plan la extrac-

ția de cărbune. în cele două zile
au fost extrase din subteran și
cariere, peste prevederi, 100 tone
cărbune net.
Inginerul
Nicolae
Colțan, directorul adjunct al între
prinderii, ne spunea că debutul bun
al activității se constituie într-o
premisă a continuării succeselor
dobîndite de ortacii sălăjeni pînă în
prezent, într-o confirmare a serio
zității și hărniciei acestui colectiv
de muncă. (Eugen Teglaș).

Comuna Dărmănești, una dintre
cele mai mari și mai puternice lo
calități rurale din județul Bacău,
capătă tot mai mult aspectul unui
oraș. însemnele urbanistice pot fi
descifrate in noile ansambluri de
locuințe, in dotările tehnico-edilitare, in rețeaua comercială și de
prestări servicii, în noile edificii
social-culturale, înălțate in ultima
vreme. Cele peste 300 apartamente
construite pină acum oferă locata
rilor condiții de confort asemănă
toare celor de la oraș. Pe lingă
locuințe, au fost construite școli cu
67 săli de clasă, 8 grădinițe pentru
copii, laboratoare și ateliere școlare,
dispensare medicale, o puternică
rețea comercială. Au fost construite,
totodată, noi poduri și podețe, s-au
amenajat parcuri și spații verzi,
locuri de joacă pentru copii. Valoa
rea lucrărilor realizate prin con
tribuția cetățenilor, în anul de curînd încheiat, se cifrează la circa
12 milioane lei. Tovarășul Gheorghe Năstase, primarul comunei, ne
spunea că și în acest an vor fi
înălțate alte locuințe și obiective
de larg interes cetățenesc. Aces
tora Ii se vor adăuga modernizări
de drumuri și trotuare, extinderea
rețelelor de aoă
și
canalizare.
(Gheorghe Baltă).

VLĂHIȚA : Furnaliștii
la datorie
Primele zile ale noului an au în
semnat și primele succese in mun
că ale furnaliștilor vlăhițeni. Ast
fel, datorită
bunei
organizări
a muncii, dăruirii și abnega
ției lor, concretizate în anul care
a trecut în producerea suplimenta
ră a unei cantități de 2 064 tone
fontă cenușie, în primele zile ale
noului an colectivul de muncă al
secției furnale a dat peste plan 50
tone fontă.
Acestui succes i se
adaugă de acum și succesele ce
lorlalte secții, turnătoriile și pre
lucrările mecanice, unde promova
rea noilor tehnologii contribuie
substanțial la realizarea unor pro
duse de cea mai înaltă calitate.
(Nicolae Șandru).

TÎRGU MUREȘ :
Valorificarea superioară
a resurselor secundare
La Combinatul chimic „Azomureș"
din Tîrgu Mureș se desfășoară ac
țiuni susținute pentru încadrarea
strictă în consumurile tehnologice
și de energie planificate. Astfel, ca
urmare a acțiunilor de economisire
inițiate în toate unitățile de produc
ție, realizării la termen a reviziilor
și reparațiilor, menținerii neîntre
rupte in funcțiune și la parametri
ridicați a Complexelor instalații din
dotare, chimiștii mureșeni s-au în
cadrat încă din primele zile ale
anului 1989 în normele de consum
planificate. în același timp, specia
liștii . combinatului acționează ener
gic în vederea recuperării și refolosirii tuturor resurselor energetice
secundare. în prezent, specia
liștii combinatului au in lucru
executarea unor recuperatoare a
căldurii condensurilor de pe întrea
ga platformă a combinatului. Pînă
acum, o parte din agenții termici
recuperați servesc drept sursă de
încălzire a peste 200 de apartamen
te din cartierul „Mureșeni", precum
si a unei mari platforme legumico
le din zonă. (Gheorghe Giurgiu).

INFORMAȚII SPORTIVE
TENIS. Turneul internațional de
tenis pentru echipe mixte desfășurat
la Perth (Australia) a fost cîștigat
de selecționata Cehoslovaciei, care a
întrecut în finală cu 2—0 formația
Australiei. Rezultate tehnice : Hele
na Sukova — Hana Mândlikova 6—2,
6—4 ; Miloslav Mecir, Helena Su
kova — Pat Cash, Hana Mandlikova
6—2. 6—4.
PATINAJ. în concursul interna
țional de patinaj viteză de la In
zell. olandezul Gerard Kemkers a
ciștigat proba de 5 000 m, cu timpul
de 6’55”73/100, fiind urmat de coechi
pierul său Thomas Boos (6 59”77/
100) și Jorg Schmietendorf (R. D.
Germană) — 7’02”15/100.
SCHI. „Cupa Europei" la sărituri
cu schiurile a programat pe tram
bulina de la St. Agyd (Austria)) un
concurs in care victoria a revenit
austriacului Andreas Rauschmeier,
cu 214,4 puncte (sărituri de 72.5 m
și 69 m). Pe locul secund s-a situat
coechipierul său Bernhard Winkler
— 212,5 puncte • Concursul interna
țional de sărituri cu schiurile desfă
șurat pe trambulina de la Zakopane
a fost cîștigat de polonezul Aloisz
Moszkal, cu 182,5 puncte (sărituri de
101 m și 97 m). Pe locurile următoare
s-au situat coechioierul său Jaroslav
Wengjinkowski (175 puncte) și sovie
ticul Vladimir Spivak (170 puncte).

cinema
G „Știința, învățămîntul, cultura —
factori de progres și civilizație* ;
Un oaspete la cină: PATRIA (11 86 25)
_ 9; 11' 13* 15* 17* 19
O Zîmbet de soare : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Chirița
in
Iași :
CULTURAL
(83 53 13), — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
(* Miracolul: ARTA (213186) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, COTROCENI (81 63 83)
— 15; 17: 19
© Moromeții : LIRA (317171) — 9;
12; 15; 18
© Evadarea: DRUMUL SĂRII (31 23 13)
— 15; 17; 19
O Alo, aterizează străbunica : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
9 Hanul dintre dealuri : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Ce se întîmplă, doctore?: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30

HANDBAL. Turneul internațional
de handbal pentru juniori de la Lanzarote (Spania) s-a încheiat cu vic
toria selecționatei U.R.S.S. (6 puncte),
urmată de formațiile Spaniei (4 pune-'
te), Iugoslaviei (2 puncte) și Elveției
(zero puncte). Rezultate din ultima
zi a competiției : U.R.S.S. — Elveția
26— 23 (14—11); Spania — Iugoslavia
27— 25 (12—12).
VOLEI • In prima zi a turneului
internațional masculin de volei de la
Hamburg, selecționata R. F. Germa
nia a întrecut cu scorul de 3—1
(15—9, 15—7, 9—15, 15—12)
echipa
Canadei. Intr-un alt joc. reprezenta
tiva Cubei a dispus cu 3—1 (11—15,
15—12, 15—12, 15—11) de formația

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 4 ianuarie (ora 20) — 7 ia
nuarie, (ora 20). In țară : Vremea se
va încălzi treptat, iar cerul va fi varia
bil, mai mult noros in ultima zi in
nordul țării, unde, local, vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapovlță
șl ninsoare. In restul țării, precipitații

O Program de desene animate — 9 ;
Neînfricatul Mio și Kato cel rău —
10,30 : DOINA (16 35 38)
© Sora 13 : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; 10,30: 12,45; 15; 17,15; 19,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11; 13; 15; 17,15: 19,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15, 19,15
• Sacrificiul suprem : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
© Patrula de noapte :
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
G Transport secret : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Unde rîurile curg repede : GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19
CD Te iubesc, aprilie : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19

teatre
O Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18; (sala Amfiteatru) :
Un
anotimp fără nume — 18 ; (sala Ate
lier) : Clovnii — 18

Finlandei. • în cadrul turneului in
ternațional masculin de volei de la
Hamburg, echipa Cubei a întrecut cu
scorul de 3—1 (15—9, 7—15, 15—13,
15—11) formația R.F. Germania, iar
selecționata Finlandei a dispus cu
3—1 (15—6, 15—10, 4—15, 15—5) de
reprezentativa Canadei.
CICLISM. Cursa internațională ciclistă de șase zile de la K61n s-a
încheiat cu victoria cuplului Danny
Clark (Australia) — Anthony Doyle
(Anglia) 288 puncte, urmat de pere
chile Andreas Kappes (R.F. Germa
nia) — Roman Hermann (Liechtens
tein) — 265 puncte și Stan Tournee
— Etienne de Wilde (Belgia) — 250
puncte.

cu totul Izolate. Vtntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 8 șl
plus 2 grade, iar cele maxime între
minus 2 și plus 8 grade, mal ridicate
în zonele deluroase. Dimineața se va
produce ceață cu chiciură, îndeosebi în
nordul și vestul țării, iar în nord-est.
în ultima zi, izolat, condiții de polei.
In București : Vremea se va încălzi
treptat, iar cerul va fi variabil. Vînt
slab pină la rtioderat. Temperaturile
minime vor oscila între minus 5 și
minus I grad, iar cele maxime între 2
și 6 grade. Dimineața ceață slabă.

• Opera Română (13 18 57) : Seară de
balet — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Privind în jur cu ochi fără lumină
— 18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 96 44) :
Cîinele grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) î
Amurgul
burghez — 18,30
© Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Scaiul — 18
0 Teatrul „Nottara*
(59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 18 ; (sala
Studio) : O noapte furtunoasă — 18,30
O Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cînd au murit cangu
rii — 18 ; (sala Giulești, 18 04 85) ; Cum
s-a făcut de-a rămas Catinca fată
bătrînă — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*
(15 56 78, sala Savoy) : Tempo, tempo
— 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română* (13 13 00) :
Cîntă, ciocîrlie
— 18
© Circul București (10 41 95) : Stelele
circului — 18,30

ZIUA NAȚIONALĂ A BIRMANIEI
TELEGRAMĂ
Primul ministru a! Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o
telegramă primului ministru al Uniu
nii Birmane, general Saw Maung,

în piața Bandooîa din centrul
orașului Rangoon, capitala Birmaniei, se înaltă un impunător
obelisc de marmură albă, care
evocă unul din cele mai impor
tante evenimente din istoria țării.
Inscripția fixată pe soclul monu
mentului amintește că la 4 ianua
rie 1948 Birmania, străveche țară
din Asia de sud-est, a pus capăt
dominației coloniale, dobîndindu-și
independenta națională.
Acest eveniment memorabil a
marcat începutul unei noi etape
în viața poporului birman. care
s-a angajat pe
calea lichidării
grelei moșteniri a trecutului. în
consolidarea independenței țării
cucerite cu prețul atîtor jertfe. Pe
această cale au fost obținute o se
rie de rezultate notabile. Cea de-a
41-a aniversare a proclamării in
dependenței țării găsește poporul

tV
19,00 Telejurnal
19,25 Opera
tovarășului
Nicolae Ceaușescu — ample ori
zonturi deschise teoriei și practi
cii revoluționare (color) © Neobo
sită și rodnică activitate consacra
tă creșterii rolului conducător al
partidului în societate
19,45 Știința — forță nemijlocită de
producție (color). Documentar
20,05 Trăim decenii de împliniri mărețe.

prin care îi adresează, cu prilejul
zilei naționale, felicitări, împreună
cu ceie mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de pace și
prosperitate poporului birman prie
ten.
birman în plin efort pentru redre
sarea situației economice și poli
tice, serios afectate de un șir de
evenimente petrecute în ultimul
timp, pentru asigurarea mersului
înainte al societății birmane.
în spiritul solidarității cu toate
națiunile care au pășit pc calea
dezvoltării de sine stătătoare.
România a stabilit și dezvoltat
relații de prietenie și colaborare
cu Birmania. întemeiate pe prin
cipiile egalității în drepturi, stimei
și respectului reciproc. In cadrul
contactelor și convorbirilor la dife
rite niveluri dintre cele două țări
a fost reafirmată hotărirea comună
de a amplifica raporturile recipro
ce pe planuri multiple, corespun
zător intereselor celor două țări și
popoare, cerințelor păcii și înțe
legerii între popoare.

Emisiune literar-muzical-coregrafică (color)
20,35 Industria — programe prioritare
20,55 Din marea carte a patriei (color)
© Valea Oltului : Repere contem
porane. Producție a Studioului de
Film TV
21,10 înalta răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului. Pentru
viitorul României © Generația
„Epocii Nicolae Ceaușescu* —
generația spiritului și faptei revo
luționare (color)
21,30 Te cîntăm, iubită țară !
Muzică
ușoară românească (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Milifiel —
Direcția circulație

Atenție în intersecții
Cursivitatea și siguranța traficului
rutier în localități sint condiționate
de pătrunderea corectă a autovehi
culelor in intersecții, precum și de
acordarea priorității pietonilor in
locurile special amenajate în vede
rea traversării acestora. Valorile mai
ridicate de trafic în centrele urba
ne impun cu deosebire automobiliștilor respectarea riguroasă a regulilor
de pătrundere în intersecții, semnali
zarea din timp a virajelor și încadra
rea corectă pe benzile de circulație,
corespunzătoare direcției de mers do
rite. în majoritatea coliziunilor in
tre autovehicule, gravitatea conse
cințelor a fost direct proporțională
cu viteza de deplasare a acestora,
în localitatea Căciulești, județul
Neamț, conducătorul unui autotu
rism nu a acordat prioritate unui
alt autovehicul la intersecția cu o
arteră prioritară și numai precauția
partenerului de drum și faptul că
automobilistul folosea centura de
siguranță au prevenit consecințe gra
ve ale coliziunii. Iată de ce este ne
cesar ca automobiliștii să dea do
vadă de precauție și să pătrundă in
intersecții cu viteză redusă, care să
le permită observarea la timp și
luarea măsurilor în consecință, cu
atit mai mult cu cit în acest sezon
se întîlnesc frecvent porțiuni de
drum alunecoase.
Siguranța deplasării pietonilor este
condiționată și de respectarea de că
tre conducătorii auto a obligațiilor
ce Ie revin în zona trecerilor pen
tru pietoni amenajate cu indicatoa
re și marcaje. Comportării preven
tive a automobiliștilor in locurile amintite trebuie să i se adauge mai
multă prudență din partea pietoni
lor, care sint datori să se asigure că
intenția lor de a traversa a fost se
sizată de către automobilist! și că
aceștia au redus suficient viteza
pentru a opri, acordindu-le priori
tate.
Vizibilitatea diminuată in cea mai
mare parte a zilei în condiții de cea
ță, lapoviță sau ninsori îi obligă pe
conducătorii de vehicule să manifes
te atenție sporită la traversarea pa
sajelor la nivel cu calea ferată. Pa
sajele semaforizate ori prevăzute cu
semibariere ii obligă pe participanții la traficul rutier să oprească de
îndată ce semnalele de avertizare in
tră în funcțiune. La pasajele fero
viare nepăzite semnalizate cu indi

catoare, oprirea în vederea asigură
rii este obligatorie în orice împre
jurare.
în ultimul timp, agenții de cir
culație au fost nevoiți să întrerupă
pentru un timp mai îndelungat de
plasările unor automobiliști care au
uroat la volan sub influența băutu
rilor alcoolice, punînd în pericol si
guranța proprie și pe a celor din
jur.

Starea tehnică
a autovehiculelor
Varietatea condițiilor atmosferice
și solicitările mari la care sint su
puse toate ansamblele autovehicule
lor în actualele împrejurări impun
verificarea mai exigentă a bunei
funcționări a principalelor mecanis
me și sisteme ce concură la siguran
ța deplasărilor.
Pe lingă buna funcționare a siste
mului de frinare și a mecanismului
de direcție, trebuie acordată o aten
ție sporită sistemului de iluminaresemnalizare, instalației de climatizare-dezaburire și mai ales sistemu
lui de rulare, care condiționează sta
bilitatea mașinii pe carosabilul alu
necos. Automobiliștii trebuie să aibă
în vedere in permanență echilibrarea
roților, verificarea unghiului de con
vergență al acestora, funcționarea co
respunzătoare a suspensiei și, nu în
ultimă instanță, presiunea corectă în
pneuri. Presiunea inegală in pneuri
ori uzura accentuată a anvelopelor
pot determina, in numeroase situații,
pierderea controlului asupra autove
hiculelor, avind urmări imprevizibile,
mai ales dacă se rulează cu viteze
neadecvate, asociate cu neatenția la
volan.
Reglarea corectă a luminii faruri
lor si comutarea din timp a acestora
pe faza de intîlnire la apropierea
din sens opus a altor autovehicule
conferă circulației, după lăsarea serii,
un grad sporit de securitate. Faptul
că șoferul autocisternei 32—CT-593
nu avea farurile reglate — ceea ce nu
i-a permis să observe la timp o că
ruță, semnalizată corect, ce se depla
sa în aceeași direcție — a stat la ori
ginea accidentului in urma căruia că
ruțașul și-a pierdut viața. Eveni
mentul ar fi putut fi evitat dacă șo
ferul. orbit pe moment de farurile
altei mașini care circula din sens
opus, ar fi redus corespunzător vi
teza sau chiar ar fi oprit.

Din țdrile socialiste
U.R.S.S. :

Noi mijloace de transport aerian

R.P. CHINEZA :

Valorificarea energiei valurilor
Printre sursele netradiționale de
energie, exploatate tot mai intens
în R. P. Chineză, se numără și
energia valurilor. în prezent, in
China funcționează 191 de centrale
electrice ce folosesc această sursă
de energie. Puterea instalată a fie
cărei stații este in medie de 500
de kilowați. în același timp, se
studiază posibilitatea construirii
unor centrale de capacitate mai

Preocupărilor unor oameni de
știință americani de a construi
dispozitive de 2 000 de ori mai mici
decît diametrul .părului uman îi
este consacrat un articol din Bule
tinul de știri al Casei Albe a S.U.A.
Pionierii în acest domeniu, denumit
nanotehnologie — se arată în ar
ticol — construiesc sub microscop
unele din cele mai mici dispozitive
mecanice văzute vreodată. Lucrînd
în diferite laboratoare din Statele
Unite, ei cizelează laseri foarte
mici folosiți în sistemele de co
municații optice, construiesc con
figurații microscopice pe suprafețe
le de siliciu ale computerului. Sint
realizate și dispozitive extrem de
mici pentru a studia cum trec ce
lulele sanguine prin porii foarte
mici din măduva oaselor.
Alți specialiști din același do
meniu consideră că noua tehno
logie va duce la obținerea unor
tranzistori super-rapizi (de mări
mea unei molecule), care vor
putea fi folosiți la aparate radar
și sisteme de inteligență arti
ficială. Va deveni posibilă reali
zarea unor dispozitive microscopi
ce care vor înota prin corpul
uman, asemenea unor submarine
vasculare foarte mici, pentru a dis
truge virusurile, celulele canceroa
se și cheagurile de singe. „Atomii
și moleculele sint cele mai mici
elemente de construcție ale natu
rii" — declara Eric Drexler, unul
dintre pionierii acestui domeniu.
Nanotehnologia se ocupă de fo
losirea sub microscop a atomilor
și a moleculelor pentru operații efectuate acum cu dispozitive vi
zibile. Denumirea de nanotehnolo
gie este derivată de la cuvintul
nanometru, care înseamnă a mi
liarda parte dintr-un metru sau de
zece ori diametrul unui atom de

hidrogen. Nanotehnologia este teh
nologia la scară miniaturală.
Cercetătorii au întrebuințat mi
croscopul scanner cu efect tunel
pentru a vedea componente bio
logice, cum sint membranele, aci
dul dezoxlribonucleic (molecula
care poartă informația genetică) și
colagenul, o componentă proteică
a osului. De curind, un grup de
savanți a folosit microscopul pen
tru a implanta o moleculă mică
pe o bucată de grafit și apoi pen
tru a o extrage. Această tehnolo
gie dă posibilitatea creării multor
materiale noi.
Potrivit opiniei experților. do
meniul ngnotehnologiei se extinde
rapid, ideea găsind adepțl în toate
domeniile, de la fitopatologie pînă
la astronomie. Oameni de știință
din Japonia, din țări vest-europene și din U.R.S.S. lucrează, de asemenea, în domeniul nanotehnologiei.
Recent, s-au sărbătorit zece ani
de la crearea primului laborator
american în acest domeniu, singu
rul centru de cercetare de acest
gen, unde oamenii de știință pot
construi
dispozitive
minuscule.
Fundația națională americană pen
tru științe a acordat acestui la
borator 10 milioane de dolari pen
tru cercetare pe următorii cinci
ani. Pină acum, laboratorul a con
struit dispozitive mai mici de un
micron.
Laboratorul
urmărește
construirea structurilor care mă
soară 25 de nanometri. adică 25 000
miliardimi de metru. Aceasta în
seamnă de 2 000 de ori mai mic
decit diametrul firului de păr
uman sau de mărimea unui virus
sau a unei macromolecule.
Potrivit afirmației lui Gregory
Galvin, director adjunct al labora-

mare. în viitorul apropiat urmează
să fie conectată la circuitul națio
nal o asemenea stație, care va dis
pune de cinci generatoare cu o pu
tere de 3 200 de kilowați fiecare.
Specialiștii apreciază că potenția
lul energetic al valurilor de-a lun
gul celor 18 000 de kilometri de
litoral al țării se ridică la peste
21 milioane kilowați.

R.P. GERMANĂ :
Tehnologii pentru economisirea resurselor
Economisirea de resurse naturale
și folosirea noilor tehnologii care
reduc la minimum reziduurile re
prezintă orientări de bază ale efor
turilor întreprinse in R. D. Ger
mană. în prezent, necesitățile de
materii prime industriale ale țării
sint acoperite în proporție de circa
50 la sută din materiale reutilizabile. Procedeele elaborate de spe
cialiști permit retopirea deșeurilor
metalice, din care se realizează 70
la sută din totalul producției de
oțel. Reutilizarea hîrtiei vechi asi
gură 50 la sută din necesități, iar
cercetătorii lucrează acum la o

nouă metodă permițînd creșterea
substanțială a acestui procentaj. De
asemenea, se preconizează valori
ficarea celor 80 milioane tone de
șeuri industriale — zgură, de pildă
— care se acumulează, anual, în
vecinătatea marilor fabrici și uzine.
Un alt domeniu de activitate este
captarea diferitelor substanțe din
fumul industrial, între care bioxi
dul de sulf. Pe lingă economiile
importante pe care le aduc, aseme
nea măsuri se înscriu și în contex
tul preocupărilor menite să asigure
protejarea mediului înconjurător.

R.S. CEHOSLOVACA :

Centre automatizate de activități inginerești
în R. S. Cehoslovacă a început
materializarea hotăririlor C.C. al
P. C. din Cehoslovacia
privind
crearea în țară, pînă în 1990, a
2 000 de centre automatizate de
activități inginerești. Scopul înfiin
țării acestora este ridicarea la un
nivel superior a întregului ciclu
de producție, pe baza căruia se

asigură calitățile de bază ale pro
ducției finite. în prezent, se pre
gătesc cadre de specialiști care să
poată folosi la maximum instalați
ile electronice.
După părerea specialiștilor, în
făptuirea programului va permite
aplicarea sporită a rezultatelor
progresului
tehnico-științific ta
economia națională.

R.P. POLONA :
Reziduurile - importantă sursă
de materii prime
Colectivul de ingineri de la In
stitutul polonez de metale neferoa
se a elaborat și introdus în practi
că o tehnologie de recuperare a au
rului din tranzistoarele rebutate.
Se apreciază că în perspectivă vor
fi astfel recuperate importante
cantități de metal galben. Aceeași metodă va fi folosită și la
recuperarea altor metale, cum sint
nichelul, zincul și plumbul, din re
ziduurile minereurilor de cupru. în
urma prelucrării celor 30 milioane
tone de minereuri de cupru extrase
anual, iau ființă halde uriașe de'
reziduuri,, care constituie adevărate
rezervoare de materii prime pre
țioase.
La combinatul de sticlă de la Jaroslaw, lingă Przemysl, a intrat în
funcție o linie tehnologică pentru
valorificarea deșeurilor de sticlă,
iar alte două linii asemănătoare
sint în curs de elaborare. într-un
alt combinat de sticlă, cel de lă
Krosno, s-a dat in folosință o in
stalație care produce din deșeuri
de sticlă „pături" termoizolatoare
pentru necesitățile construcțiilor
de locuințe. în Polonia se valori
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Progrese in tehnologia

mai mare. Spre deosebire de pre
decesorul său, „Ka-126“ este dotat
cu o turbină cu gaz, ceea ce ii
permite să dezvolte o viteză mai
mare și să ridice încărcături utile
sporite.
Crearea acestor aparate noi se
înscrie pe linia traducerii in viață
a hotăririlor conducerii de partid și
de stat privind dezvoltarea puter
nică a sistemului de transport ae
rian. în acest sens, pe lingă noile
mijloace de transport aerian aflate
acum in experimentare, au fost
create motoare economicoase, dintr-o nouă generație, pentru avionul
„Ruslan", considerat cel mai mare
din lume, ca și pentru noile apa
rate de zbor din seriile „Tu“ și „Il“.

Noul turboreactor sovietic „An74", părăsind Kievul cu destinația
Antarctica, a efectuat zborul său
cel mai lung de pînă acum — 17 000
kilometri. Producția de serie a acestui aparat a început recent și
actualul zbor spre Polul Sud a con
stituit pentru el un examen serios,
în Antarctica, aparatul va efectua
circa 200 de zboruri, urmind să vi
ziteze mai multe baze științifice.
Totodată, în apropiere de Mos
cova a avut loc primul zbor expe
rimental al noului elicopter sovie
tic multifuncțional „Ka-126“, menit
să înlocuiască tipul precedent,
„Ka-26“, in comparație cu care este
mult mai puternic și mai eficient,
avind o productivitate de 3,5 ori

miniaturală
torului, aici a fost construit de
curind un tranzistor capabil să execute 113 000 milioane de cicluri
de comutare pe secundă — cea mai
mare viteză obținută pînă acum.
Acești tranzistori sint atît de mici,
incit un milion dintre ei încap pe
o plăcuță de siliciu de dimensiu
nea unghiei.
Un grup de ingineri de la acest
laborator și de la un important
laborator comercial au reușit să
construiască o „poartă" extraordi
nar de mică pentru a controla
fluxul curentului în tranzistor.
„Poarta" a fost realizată cu aju
torul unui dispozitiv care focali
zează o rază de electroni pentru a
trasa linii înguste de un nano
metru (cit cinci atomi).
De curind, biologii de Ia Uni
versitatea din Rochester au început
studierea in acest laborator a mo
dului în care celulele sanguine iși
croiesc drum prin porii fini ai
măduvei oaselor pentru a ajunge
in circuitul sanguin — un proces
important pentru sănătatea omu
lui. Pină in prezent nu a fost po
sibilă studierea acestui proces la
o ființă vie. pentru că măduva
oaselor nu este accesibilă. Insă
cercetătorii au reușit să facă un
orificiu de mărimea și forma unui
por într-o membrană de siliciu și
să introducă celule sanguine în
acesta pentru a studia felul în care
ajung in măduvă.
Savanții intenționează să între
buințeze
modele
nanofabricate
pentru a determina modalitatea
de proiectare a protezelor în așa
fel incit oasele, regenerindu-se in
jurul lor, să fixeze bine proteza.
Fitopatologii studiază cum anu
me ciuperci microscopice, așa-numitele rugini, infectează unele
plante, cum ar fi fasolea. Boala

fică anual circa 50 000 tone de
deșeuri de sticlă, în anii următori
această cantitate urmind să se du
bleze.
Pe aceeași linie de preocupări,
întreprinderea „Stomil", din Poz
nan, a început să- prelucreze an
velopele uzate, transformîndu-le în
amestecuri de gumă, iar rafinăria
de la Trzebinia, de lingă Cracovia,
a pus recent în funcțiune o insta
lație de dizolvare a deșeurilor de
cauciuc, obținîndu-se însemnate
cantități de compuși necesari fabri
cării vopselelor utilizate în indus
tria poligrafică, cit și pentru pre
paratele anticorozive.
O interesantă inițiativă menită
să ducă la însemnate economii de
oțel au avansat lucrătorii combi
natului „Labedy" din Silezia, care,
sprijiniți de institute de cercetări,
au trecut la regenerarea armături
lor de susținere a pereților din abatajele minelor de cărbuni, fie
care din ele cîntărind cite 2 500
tone și care pînă acum, după amortizare, erau date la fier vechi.
Economiile realizate se vor ridica
la sute de milioane zloțl.

produsă de ciupercile microscopice
aduce fermierilor americani pagu
be în valoare de 1 000 milioane de
dolari pe an. Oamenii de știință
au descoperit că ruginile par să
găsească drumul spre suprafața
plantei în căutarea micilor pori de
respirație, denumiți stomate. Nu
s-a știut pînă acum mecanismul
prin care ciuperca microscopică
poate distinge stomata de alte
protuberante
de
la
suprafața
plantei.
Construind modele microscopice
în laborator, cercetătorii au des
coperit că ciupercile folosesc un
fel de palpare pentru a detecta
protuberantele caracteristice, care
înconjoară stomata. Dacă protube
ranta este mai înaltă sau mai mică,
ciuperca o ignoră. Cercetătorii opinează că descoperirea poate duce
la o apărare mult mai eficientă
împotriva ciupercilor, întrucit pot
fi produse soiuri speciale de fa
sole fără stomate cu protuberante.
Cercetătorii mai încearcă să în
țeleagă procesul, aparent unic la
ciuperci, prin care se declanșează
infecția. Descoperirea felului în
care ciuperca iși găsește drumul
ar putea ajuta la formarea unei
noi modalități de combatere a ciu
percilor care atacă plantele.
Forrest Carter, un chimist cerce
tător de la Laboratorul de cerce
tări navale americane, a declarat
că impactul viitoarelor tehnici de
nanofabricație va fi enorm, iar
tehnologiile dezvoltate în biochi
mie vor fi primele care vor găsi
aplicații practice. Carter a con
ceput fabricarea unei plăcuțe mi
nuscule, capabilă să fie implantată
in circuitul sanguin al unui dia
betic. Aceasta ar măsura nivelul
zahărului din singele diabeticului
și ar elibera sau ar stopa o enzimă care produce insulina dia
beticului.
Carter a mal adăugat că în 20—40
de ani cercetătorii vor putea rea
liza tranzistori de mărimea unei
molecule și computere chimice ale
căror procesor central și memorie
să ocupe spațiul de un centimetru
cub — conchide articolul.
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BE MKEMNiaE NICB1AE CEAUSESCU

Pentru afirmarea noii gîndiri politice,
pentru asigurarea păcii, libertății
și progresului tuturor popoarelor
Gindurile și năzuințele de mai
bine, de pace, înțelegere și colabo
rare nutrite de întreaga noastră na
țiune, ginduri și năzuințe reînnoite
în momentul solemn de la cumpănă
anilor, și-au găsit o strălucită rosti
re în tradiționalul Mesaj de Anul
Nou adresat poporului la posturile
de radio și televiziune de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. „Acum, la în
ceputul noului an 1989, în numele po
porului român — se spune în mesaj
— adresăm tuturor statelor și po
poarelor lumii chemarea pentru în
tărirea colaborării in vederea reali
zării dezarmării și asigurării păcii,
pentru încheierea secolului al XXlea cu înlăturarea definitivă a mul
tor probleme grave și complexe care
preocupă omenirea, pentru a intra in
mileniul al 3-lea cu o perspectivă
mai bună, fără teama dezastrului
nuclear, din care să fie lichidată îm
părțirea lumii în bogați și săraci și
care să asigure o deplină egalitate și
conlucrare intre toate popoarele, în
scopul progresului lor economico-social, al făuririi unei vieți demne, ci
vilizate pentru toate națiunile".
Infățișind realizările însemnate
obținute in dezvoltarea economico-,
socială a patriei, subliniind hotărirea
de care este animat întregul nostru
popor de a face astfel incit în noul
an — anul celei de-a 45-a aniversări
a victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă și anul celui de-al
XIV-Iea Congres al partidului — să
se asigure ridicarea României pe noi
trepte de progres și civilizație, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a făcut totodată
o analiză aprofundată a evenimen
telor și evoluțiilor petrecute pe are
na internațională în anul 1988. a ten
dințelor și concluziilor ce se des
prind pentru viitorul apropiat sau
mai îndepărtat. Din această perspec
tivă au fost reafirmate cu claritate,
în mod deschis, pozițiile consecvente
ale României în ce privește căile și
modalitățile de soluționare a mari
lor și multiplelor probleme rămase
moștenire de la anul abia încheiat,
o dată cu angajarea țării noastre de
a acționa cu aceeași fermitate ca și
pină acum, împreună cu celelalte
state, cu toate forțele progresiste ale
contemporaneității, pentru a asigura
o perspectivă mai bună în pragul
celui de-al
treilea mileniu — de
pace, deplină libertate și progres
pentru toate națiunile.
Principala concluzie desprinsă din
analiza evoluțiilor din viața interna
țională. pusă in evidență in Mesajul
de Anul Nou al președintelui Româ
niei, este aceea că anul 1988 a fost
marcat de importante evenimente în
viața politică, economică și socială,
de importante schimbări în raportul
de forțe pe plan mondial.
Evenimentele evocate sint bine cu
noscute. Este vorba, pe de-o parte,
de primele măsuri
întreprinse in
virtutea Tratatului dintre Uniunea
Sovietică și Statele Unite ale Amencii cu privire la eliminarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă de
acțiune, de tratativele dintre cele
două țări în vederea unor noi acor
duri, privind armele nucleare stra
tegice, de inițierea de contacte vizind începerea negocierilor pentru
reducerea armelor convenționale. Pe
de altă parte, s-au realizat unii pași
importanți în direcția încetării unor
conflicte armate existente in diferite
zone ale lumii. Toate aceste evoluții,
sublinia președintele României, nu
au dus insă la o schimbare radicală
în lume. Destinderea și dezarmarea
nu sint incă o realitate a vieții in
ternaționale.
Anul 1989 preia astfel de la anul
încheiat o situație complexă, contra
dictorie și gravă. Aprecierea in acest sens a secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
pornește de la realitatea, incontesta
bilă, care nu poate să nu stirnească
preocupare și îngrijorare, că in acest
timp cursa înarmărilor a continuat
nestingherită. Au continuat și conti
nuă experiențele nucleare. Au fost
create noi arme nucleare ; se apre- ciază că in ultimul an s-au adăugat
uriașelor arsenale existente alte 1 200
focoase nucleare. La recenta sesiune
a N.A.T.O., în virtutea anacronicei
doctrine a ..descurajării nucleare", a
fost adoptată hotărirea de a se trece
la acțiuni de așa-zisă „compensare",
prin modernizarea și perfecționarea

armelor cu rază scurtă și tactice,
sporindu-Ie de circa 4 ori forța dis
tructivă, ceea ce înseamnă că prin
aceasta ele vor depăși cu mult pu
terea de distrugere a armelor înlătu
rate prin acordul sovieto-american
privind rachetele cu rază medie și
mai scurtă de acțiune. Au fost conti
nuate totodată acțiunile vizind mi
litarizarea Cosmosului. în aceste
condiții, în anul care s-a încheiat
n-au contenit să se înregistreze —
pînă in ultimele zile — manifestări
ale politicii de forță și de amenin
țare cu forța, de șantaj și dictat îm
potriva unor state. Cum tot astfel au
rămas în stare latentă o serie de si
tuații conflictuale in diferite regiuni
ale globului. Iată temeiurile ce im
pun să se aprecieze că la debutul
noului an se menține pericolul de
război, care, devenind mondial, s-ar
transforma inevitabil intr-un război
nuclear atotnimicitor.
în același timp, în anul 1988 a avut loc o agravare a situației economico-sociale a țărilor în curs de dez
voltare. Imaginea pe care omenirea
o oferă în început de nou an este
imaginea unor flagrante decalaje economice, a unor profunde inechi
tăți. care au dus Ia polarizarea bo
gățiilor și a sărăciei in lume. Bo
gății au ajuns și mai bogați — pe
seama săracilor insă, care au ajuns
și mai săraci. Ca urmare a politicii
inechitabile, spoliatorii promovate de
monopoluri și de capitalul financiar,
s-a ajuns la situația paradoxală cind
țările slab dezvoltate, confruntate cu
imense greutăți, subvenționează ță
rile bogate ! Astfel, potrivit datelor
furnizate de Banca Mondială, țările
în curs de dezvoltare au plătit anul
trecut țărilor dezvoltate, în condi
țiile inechitabile dictate de acestea,
cu 15 miliarde de dolari mai mult
decît au primit de la ele.
Orice analiză aprofundată a evo
luțiilor de pe arena mondială din
anul ce s-a încheiat nu poate ocoli
aceste realități dramatice, ce își gă
sesc continuare în noul an. Este mo
tivul pentru care președintele Româ
niei, în Mesajul de Anul Nou, pune
in evidență concluzia de mare în
semnătate potrivit căreia se poate
aprecia că s-a menținut și se men
ține echilibrul relativ de forțe între
cele două tendințe fundamentale din
viața internațională. Pe de o parte
— tendința spre destindere, dezar
mare și pace, spre o politică nouă,
de deplină independență și echita
te ; pe de altă parte — tendința spre
menținerea încordării și continuarea
politicii de forță, de aservire a altor
state.
Punind în evidență acest adevăr,
tovarășul Nicolae Ceaușescu averti
zează asupra unui optimism exage
rat. Experiența a arătat nu o dată
în trecut ce consecințe nefaste au
avut stările de. euforie instaurate
după un eveniment sau altul, demo
bilizarea
popoarelor, determinate
tocmai de aprecierea eronată a ra
portului de forțe și a perspectivelor
sale de evoluție. Noi considerăm —
arăta șeful statului român cu ocazia
primirii șefilor misiunilor diploma
tice — că este necesar să privim
realitatea așa cum este. Să nu ne
facem nici noi iluzii, dar mai cu
seamă să nu creăm popoarelor
iluzii...
Concluzia mobilizatoare
eviden
țiată din nou cu acest prilej de pre
ședintele României este aceea că,
pentru a asigura ca balanța să se
încline in mod hotărîtor in favoa
rea unei politici noi, de pace, des
tindere și colaborare, de indepen
dență și progres, este nevoie de in
tensificarea în noul an a efor
turilor tuturor statelor și po
poarelor.
Problema crucială, vitală, rămine
pentru noul an aceea a realizării
unor noi acorduri și înțelegeri de
dezarmare. în Mesajul de Anul Nou
se reliefează in acest sens necesita
tea ca în 1989 să se ajungă la în
cheierea tratatului dintre Uniunea
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rica privind reducerea cu 50 la sută
a armelor nucleare strategice. La or
dinea zilei se impune totodată, mai
mult ca oricind, cerința opririi ori
căror experiențe nucleare, a oricăror
măsuri de modernizare a armelor
nucleare, a încetării acțiunilor de
militarizare a Cosmosului.
Ca țară europeană, România a acordat și acordă o importanță deo
sebită rolului Europei în viața in

'AGENȚIILE DE PRESA
PREȘEDINTELE
IRAKULUI,
Saddam Hussein, l-a primit pe primul-ministru al statului Bahrein,
Khalifa Bin Salman Al-Khalifa,
aflat in fruntea unei delegații în
vizită la Bagdad. Au fost abordate
aspecte ale relațiilor bilaterale,
căile de extindere a acestora, situa
ția pe plan palestinian și din Liban.
De asemenea, au fost discutate
perspectivele de convocare a unei
reuniuni arabe la nivel înalt.

CONTACTE DIPLOMATICE. Iuli
Voronțov, ambasadorul U.R.S.S. la
Kabul, prim-locțiitor al ministrului
afacerilor externe al U.R.S.S., a
efectuat 'o călătorie la Teheran,
unde a avut convorbiri la Ministe
rul de Externe al Iranului și întîlniri cu reprezentanți ai opoziției
afgane, la cererea acestora.

LA VIENTIANE s-au desfășurat
convorbiri cu privire la relațiile
dintre Laos și S.U.A.
Delegația
laoțiană a fost condusă de Soubanh
Sritthirath, adjunct al ministrului
afacerilor externe, iar cea ameri
cană de Richard Childress, director

general pentru probleme asiatice
in Consiliul Securității Naționale
al S.U.A.
POZIȚIE. într-un interviu acor
dat rețelei de televiziune „FranceInter", reprezentantul permanent al
O.E.P. la Paris, Ibrahim Sus, a
declarat că Organizația pentru Eli
berarea Palestinei dorește să spri
jine S.U.A. în descoperirea celor
vinovați de comiterea actului de
diversiune, de la 21 decembrie, îm
potriva avionului companiei americare „Panam". El a arătat că O.E.P.
este gata să coopereze cu S.U.A.
și a apreciat actul diversionist care
a cauzat moartea a 270 de persoane
ca fiind îndreptat împotriva regle
mentării pașnice și politice a con
flictului din Orientul Mijlociu.

HOTĂRÎRE. Ministerul apărării al
S.U.A. a dfecis să testeze cel mai
puternic laser american cu baza ia
sol pentru lovirea unor sateliți, în
cadrul așa-numitului
sistem
al
Inițiativei de Apărare Strategică —
informează ziarul american „The
New York Times". Decizia a fost

ternațională. în spiritul acestei po
ziții consecvente, în Mesaj se rea
firmă necesitatea sporirii eforturilor
în vederea începerii, în acest an, a
tratativelor privind reducerea sub
stanțială a armelor convenționale,
ca și a cheltuielilor militare, por
nind de la propunerile avansate în
această perspectivă de statele mem
bre ale celor două blocuri militare
— N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia. Totodată, țara noastră se pro
nunță pentru eliminarea armelor chi
mice, în strînsă legătură cu celelalte
arme de distrugere în masă, și în
primul rînd cu cele nucleare.
Cu aceeași consecvență a fost sub
liniată importanța încheierii cu re
zultate cit mai bune a reuniunii general-europene de la Viena. Lucră
rile reuniunii, așa cum se știe, se
află în faza finală, preconizîndu-se
încheierea lor în perioada imediat
următoare. în această privință sînt
de o deosebită importanță preciză
rile făcute cu privire la poziția de
principiu a țării noastre : hotăririle
ce vor fi adoptate trebuie să țină
seama de realitățile lumii de azi,
să deschidă calea unei largi colabo
rări, egale între toate națiunile, a
edificării unei Europe a științei, cul
turii și progresului economico-social,
o Europă unită în diversitatea orînduirilor sociale existente, o Europă
a națiunilor libere și independente.
Este bine cunoscută poziția con
structivă, promovată cu consecvență
de România, privind colaborarea în
Balcani. Reafirmind această poziție,
în Mesajul de Anul Nou, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat
pentru realizarea, în 1989. a unor
noi pași importanți în direcția ex
tinderii colaborării în Balcani, pen
tru înfăptuirea unei zone fără arme
nucleare și chimice, fără baze mili
tare străine, corespunzător năzuin
țelor popoarelor regiunii noastre
geografice de a trăi în pace și bună
vecinătate.
Pe agenda noului an se înscrie, de
asemenea, cu prioritate
problema
stingerii definitive a focarelor de în
cordare și conflict din diferite re
giuni ale globului.
Soluționarea constructivă a pro
blemelor economiei mondiale și în
primul rind a problemelor grave —
și care s-au agravat încă în cursul
anului trecut — ce confruntă țările
în curs de dezvoltare constituie un
alt imperativ presant pentru noul
an. în Mesajul de Anul Nou, pre
ședintele României a reafirmat ne
cesitatea soluționării globale — în
cadrul unei conferințe internaționa
le. sub egida Organizației Națiunilor
Unite — a problemelor complexe ale
subdezvoltării,
ale realizării unei
noi ordini economice internaționale.
Evoluțiile din ultimul timp, în
treaga desfășurare a vieții interna
ționale evidențiază adevărul, sub
liniat
din
nou
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Mesajul de
Anul Nou, că soluționarea construc
tivă a problemelor ce preocupă po
poarele impune participarea activă
a tuturor statelor și, în primul rînd,
a țărilor mici și mijlocii, nealiniate,
a țărilor in curs de dezvoltare, care
constituie covirșitoarea majoritate a
statelor lumii. în ceea ce o privește,
România, prin glasul președintelui
ei, și-a reafirmat în acest moment
solemn hotărirea de a acționa nea
bătut pentru dezvoltarea largă a co
laborării cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele și popoarele lumii, pe baza
principiilor deplinei egalități in
drepturi, ale
independenței, su
veranității, neamestecului în tre
burile interne și respectării drep
tului fiecărui popor de a-și alege
calea dezvoltării în mod liber, fără
nici un amestec din afară.
Cu convingerea că popoarele, for
țele realiste de pretutindeni dispun
de capacitatea necesară de a deter
mina afirmarea unei noi gîndiri. a
unei politici noi în viața internațio
nală, tovarășul Nicolae Ceaușescu
adresează în Mesajul de Anul Nou
un vibrant îndemn la întărirea uni
tății și solidarității tuturor celor
care doresc pacea și progresul, in
rindul cărora poporul român. Româ
nia socialistă își aduc și iși vor
aduce și pe mai departe
propria
contribuție, pentru împlinirea aspi
rațiilor întregii umanități.

Dumitru ȚINU

luată după intense dezbateri inter
ne. cei ce s-au opus acestei mă
suri afirmînd că ea va duce la in
tensificarea cursei înarmărilor. Hotărîrea Pentagonului
necesită —
pentru a deveni operantă — apro
barea guvernului și a Casei Alloe.
BICENTENARUL REVOLUȚIEI
FRANCEZE. Lansarea la Paris, in
prima zi a noului an, a unui balon
purtînd culorile naționale ale Fran
ței a marcat începerea manifestări
lor prilejuite de bicentenarul Revo
luției franceze din 1789. Eșalonate
pe parcursul anului, aceste mani
festări includ programe speciale de
radio și televiziune, spectacole ar
tistice, expoziții, inaugurări de
edificii publice, defilări.

DECIZIE. în pofida protestelor
opiniei publice vest-germane, opo
ziției parlamentare social-democrate și a ecologistilor. Ministerul
Apărării al R.F.G. a anunțat re
luarea demonstrațiilor aeriene mi
litare — suspendate după gravul
accident produs la Remscheid —
argumentînd că renunțarea la aces
te exerciții „ar influența negativ
capacitatea defensivă a Alianței
Atlantice".
STATISTICI
DEMOGRAFICE.
Rata natalității a scăzut în Japonia
ajungînd în 1988 la 1,08 la sută, au
informat surse oficiale nipone.
Anul trecut, in această țară au ve

Schimb de mesaje intre secretarul general
al Partidului Comunist Român
și secretarul general al Partidului Comunist
din India (Marxist)
NEW DELHI 3 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost adresate tova
rășului E.M.S. Namboodiripad. secre
tar general al P. C. din India (Mar
xist), un cald salut tovărășesc, urări
de sănătate și viață îndelungată, pre
cum și felicitări cordiale cu ocazia
realegerii sale la conducerea parti
dului.
Mulțumind pentru mesaj, tova
rășul E.M.S. Namboodiripad a ru-

gat să se transmită tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
salutul
său
călduros. însoțit de urări de noi suc
cese în opera de făurire a societății
socialiste în România.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea de către secretarul ge
neral al P. C. din India (Marxist) a
tovarășului Ion Sîrbu, secretar al C.C.
al P.C.R., care a reprezentat Partidul
Comunist Român la lucrările celui
de-al XIII-lea Congres al acestui
partid.

Sint necesare noi acțiuni în vederea reducerii

armamentului nuclear și clasic
Declarația Consiliului militanților pentru pace din Austria
VIENA 3 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la Viena,
Consiliul militanților pentru pace din
Austria cheamă la noi acțiuni în ve
derea reducerii armamentului nu
clear și clasic în anul care a început.
Totodată, se adaugă că in 1989 Con
siliul militanților pentru pace va ac
ționa cu hotărîre in vederea reduce

rii armelor strategice ofensive, pen
tru încheierea cu succes a negocieri
lor consacrate reducerii forțelor ar
mate și a armelor clasice în Europa
de la Atlantic la Urali, pentru crearea
de zone denuclearizate, interzicerea
și lichidarea armelor chimice — se
relevă în declarație.

Constituirea organizației „Economiștii
americani împotriva cursei înarmărilor"
WASHINGTON 3 (Agerpres). — La
New York s-a desfășurat reuniunea
de constituire a organizației „Eco
nomiștii americani împotriva cursei
înarmărilor". Organizația, în con
ducerea căreia se află laureați ai
Premiului Nobel pentru economie,

își propune să acționeze In favoarea
promovării înțelegerii reciproce și
relațiilor de prietenie între popoare,
să sprijine mișcarea pentru dezar
mare globală și eforturile pentru so
luționarea prin negocieri a proble
melor controversate.

Reuniune sud-americană dedicată
păcii și securității
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Capitala chiliană va găz
dui, începînd din 9 ianuarie, lucră
rile primei reuniuni anuale a Comi
tetului executiv al Comisiei sudamericane pentru pace — informea
ză agenția I.P.S. Personalități poli

tice latino-americane, între care fi
gurează foști președinți, senatori,
experți în relații internaționale, vor
analiza cu acest prilej condițiile de
pace și securitate existente în regiu
ne, aspecte privind cooperarea.

Datoria externă și condițiile vitrege din comerțul mondial
- factori majori de frinare a progresului țărilor africane
ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). —
Deși ritmul creșterii economice al
Africii s-a dublat in 1988 compa
rativ cu anul precedent, populația
continentului a sărăcit și mai mult,
tendință care se va menține, a de
clarat, la Addis Abeba, Adebayo Adedeji, secretarul executiv al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru
Africa (E.C.A.). EI a arătat că
ritmul creșterii produsului național
brut al continentului a fost de 2.5
la sută, față de 1.3 Ia sută in anul
precedent. Va fi greu ca Africa să
iasă din „capcana economică", întrucît prețurile la materiile ei prime
continuă să se afle la niveluri de
osebit de scăzute pe piața mondială,
iar țările continentului „învestesc"
în serviciul datoriei externe mai

ÎN

mult decît produc, a spus el. Arătind
că, in urma acestui fapt, statelor
africane nu Ie mai rămin practic
fonduri pentru materializarea unor
programe de dezvoltare, el a sub
liniat că urmarea directă a acestui
fenomen este reducerea nivelului
de trai al locuitorilor. Venitul mediu
pe locuitor a scăzut in perioada
menționată cu 20 la sută.
Totalul datoriei externe a țârilor
continentului a crescut de la 218
miliarde dolari în 1987 la 230 mi
liarde în 1988. in timp ce venitu
rile din export s-au redus de la 51.4
miliarde dolari la 50,3 miliarde, a
arătat secretarul executiv al E.C.A.
El a criticat programele de austeri
tate economică impuse acestor țări
de F.M.I. și B.I.R.D.

LUMEA CAPITALULUI

Prognoze economico - sociale
WASHINGTON 3 (Agerpres). —
Potrivit unui sondaj realizat de re
vista americană „Time" in rindul
unor cunoscuți economiști din S.U.A.,
Europa occidentală și Japonia, cu
privire la perspectivele economiei
americane, în anul 1989 rata inflației
vă fi de 4,9 la sută, iar șomajul va
afecta 5,6 la sută din ansamblul for
ței de muncă. Aproximativ 30 la
sută din cei chestionați apreciază că
există condiții ca anul acesta în
S.U.A. să se înregistreze o recesiune.

problemele muncii, a relevat că nu
se întrevede o scădere a numărului
celor care-și caută un loc de muncă.
De asemenea, Otto Lambsdorf, pre
ședintele Partidului Liber-Democrat,
a apreciat că, in comparație cu 1988,
perspectivele nu se vor schimba în
acest domeniu. Potrivit informațiilor
oficiale, la sfîrșitul anului 1988 nu
mărul șomerilor din R.F.G. a fost
de 2.24 milioane. în luna decembrie
numărul lor a crescut cu 150 000 față
de luna precedentă.

BONN 3 (Agerpres). — Personali
tăți politice din R.F.G. au apreciat
că nici în 1989 nu se poate prognoza
o reducere a șomajului în această
țară, într-un interviu acordat publi
cației ..Welt am Sonntag", citat de
agenția D.P.A. Heinrich Franke, pre
ședintele Comisiei federale pentru

LONDRA 3 (Agerpres). — Minis
trul de finanțe al Marii Britanii,
Nigel Lawson, a declarat că ratele
dobînzilor vor fi majorate, dacă o
asemenea măsură se va dovedi nece
sară pentru stoparea inflației.
El a admis că aceasta ar însemna
o povară pentru populația britanică.

Metroul ca adăpost...
Situația dramatică a celor lipsiți de locuințe
WASHINGTON 3 (Agerpres). —
Cotidianul american „The New York
Times“ a publicat un amplu reportaj
despre cetățenii americani fără lo
cuințe, care se adăpostesc in sistemul
de tunele al metroului din New
York. Numărul acestora se ridică la
mai multe mii. Poliția efectuează

nit pe lume 1 315 000 copii, cu 35 000
mai puțini decit în 1987. După R.F.G.,
Japonia a înregistrat cea mai scă
zută rată a natalității in rindul
principalelor șapte state occidenta
le industrializate.

CHEMARE. Președintele Came
rei Deputaților a Braziliei. Ulisses
■Guymaraes, a lansat un apel la
crearea unei piețe comune latinoamericane ca o modalitate de re
zolvare a problemei datoriei ex
terne.
OPERAȚIUNI ANTIDROG. în
lupta împotriva traficanților de dro
guri, autoritățile de resort colum
biene au confiscat, în 1988, 12 tone
de cocaină, 2 800 kg de pastă de
coca. 893 kg de marijuana și 1 812
kg de hașiș. Totodată, au fost
arestate 4 391 de persoane implicate
in traficul de stupefiante. în cadrul
acestei campanii au fost distruse
655 de laboratoare pentru produ
cerea de droguri și neutralizate 70
de piste clandestine de aterizare.
ACCIDENT. O coliziune între
un tren și un autobuz produsă in
provincia Heilongjiang din nordestul R.P. Chineze s-a soldat cu 31
de morți. Autoritățile investighează
cauzele accidentului,
POLIȚIA SUD-COREEANA a
arestat 34 de muncitori greviști de
la „Punsan Metal Corporation", cea

frecvente raiduri, obligindu-i pe cei
ce și-au găsit un refugiu acolo să iasă
la suprafață. După ce insă poliția și-a
încheiat acțiunea, mulți dintre aceștia
se intorc in tunelele metroului,
neavind posibilitatea de a-și găsi un
alt loc de dormit — arată ziarul, citat
de agenția A.D.N.

mai mare întreprindere a industriei
militare din Coreea de Sud. Apro
ximativ 3 000 de muncitori ai aces
tei întreprinderi au declarat luna
trecută grevă în semn de protest
față de înrăutățirea condițiilor lor
de viață și muncă.
PROCES. După o întrerupere de
12 zile, la Tribunalul din Bruxelles
a fost reluat procesul intentat gru
pului de huligani britanici acuzați
de provocarea gravelor incidente de
pe stadionul Heysel din capitala
Belgiei de la 29 mai 1985, soldate
cu 39 de morți.

IARNA GREA IN TURCIA. Pu
ternicele viscole care s-au abătut
asupra Turciei au paralizat viața
in provinciile din estul țării, izolind total peste 300 de așezări ru
rale și parțial o mie de sate. în
unele regiuni au fost avariate li
niile de înaltă tensiune și au fost
închise numeroase școli. S-au În
registrat victime in rindul popu
lației.
NAUFRAGIU. Cel puțin 62 de
persoane și-au pierdut viața și alte
14 au dispărut ca urmare a scufun
dării unui vas de pasageri pe lito
ralul atlantic guatemalez. Vasul
care asigura legătura între insulă
Livingstone și orașul Puerto-Barrios avea la bord 120 de pasageri,
capacitatea lui fiind doar de 90.

MESAJE DE
PRAGA. — Cehoslovacia spriji
nă toate procesele care conduc
la înțelegerea reciprocă între țări
și popoare, la destindere și dez
armare, la întărirea securității și co
laborării pașnice, a declarat pre
ședintele R.S. Cehoslovace, Gustav
Husak, în mesajul de Anul Nou.
Sintem ferm hotăriți să dezvoltăm
legăturile multilaterale pe plan po
litic, economic și cultural cu toate
statele, indiferent de orînduirea so
cială, pe baza egalității și avanta
jului reciproc. Participăm tot mai
activ la dialogul internațional între
state, care face posibilă întărirea în
crederii, colaborării și rezolvarea
problemelor contemporaneității, a
relevat președintele R.S. Ceho
slovace.
LISABONA. — în mesajul său de
Anul Nou, președintele Portugaliei,
Mario Soares, a salutat „consolida
rea prestigiului și eficienței O.N.U.",
precum și recentele acorduri privind
soluționarea situației din sud-vestul
Africii, transmite agenția Efe. în
ceea ce privește situația internă din
Portugalia, el a declarat că se im
pun măsuri pentru eliminarea sără
ciei, „care continuă să existe în so
cietatea portugheză".

KABUL. — într-un discurs trans
mis de posturile de radio și televi
ziune, președintele Najibullah a de
clarat că Afganistanul se pronunță
in favoarea soluționării pe cale po
litică a problemei afgane și chea
mă cealaltă parte la masa tratati
velor. Amintind că forțele armate
ale țării au primit ordinul de a în
ceta, incepînd cu data de 1 ianua
rie, toate operațiunile împotriva opoziției, el a arătat că dacă aceas
ta se va abține de la acțiuni arma
te, încetarea focului va fi perma
nentizată, constituind un demers pre
gătitor pentru instaurarea păcii, in
formează agenția Bakhtar.
KAMPALA. - în 1988, produsul
național brut al Ugandei a crescut cu
5 la sută, a declarat în cuvîntarea
televizată cu prilejul Anului Nou
președintele acestei țări, Yoweri Mu
seveni. El a arătat că au fost înre
gistrate succese in ramurile de bază
ale economiei,
în primul rînd în
agricultură și construcții.
Printre
sarcinile de viitor ale guvernului el
a numit reducerea ritmului infla
ției și continuarea procesului de
dezvoltare a țării.
TEGUCIGALPA. — Președintele
Hondurasului, Jose Azcona, a arătat,
în mesajul de Anul Nou, că țara sa
va participa activ in 1989 la proce
sul de pace în America Centrală și
va continua să depună eforturi in
direcția realizării acestui obiectiv.

TUNIS. — Oricare ar fi durata ocupației israeliene, statul palestinian
va fi înființat, a arătat Yasser
Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., intr-un mesaj de
Anul Nou adresat populației pales
tiniene din teritoriile ocupate. Relevind că în prezent atenția opiniei
publice mondiale este concentrată
spre această zonă a lumii, Yasser
Arafat și-a exprimat Încrederea că
in regiune vor fi instaurate pacea
și înțelegerea — relevă agenția
M.A.P., citind W.A.F.A.
VIENA. — în mesajul de Anul
Nou, cancelarul federal al Austriei,
Franz Vranitzky, și-a exprimat op
timismul în legătură cu perspecti
vele anului 1989. EI s-a pronunțat în
favoarea continuării proceselor po
zitive începute in 1988.

LONDRA. — în mesajul de Anul
Nou, primul ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, a salutat
schimbările -pozitive survenite în
1988 în relațiile internaționale, în
tre care in domeniul negocierilor
privind controlul asupra armamen
telor. Premierul a apreciat că per
spectivele anului 1989 sînt cele mai
favorabile din acest secol.

OSLO. — Apreciind, in mesajul
de Anul Nou, progresele înregistra
te pe arena internațională in dome
niile destinderii și dezarmării, pri
mul ministru al Norvegiei, Gro
Harlem Brundtland, a exprimat spe
ranța că tendințele pozitive vor con
tinua în anul 1989. Premierul a re
levat rolul tot mal mare jucat de
O.N.U. în soluționarea problemelor
mondiale.

BRAZZAVILLE. — în anul care a
început, guvernul congolez va acor
da o atenție deosebită dezvoltării
agriculturii — a declarat in mesajul
adresat națiunii cu prilejul Anului
Nou președintele R.P. Congo, Denis
Sassou-Nguesso. Noul plan cincinal,
a spus el, este chemat să mobilizeze
resursele naționale și să redreseze
situația financiară a tării. în ceea
ce privește situația de pe continen
tul african, el a salutat semnarea
acordului tripartit privind reglemen
tarea problemelor din sud-vestul
Africii.
KUALA LUMPUR. — în mesajul
de Anul Nou. premierul Malayeziei,
Mahathir Mohamad, a subliniat că,
în pofida unor dificultăți, în 1988 țara
a înregistrat progrese pe calea dez
voltării economice. Totodată, el a
lansat un apel la unitate, înțelegere
și cooperare pentru atingerea obiec
tivelor privind progresul țării și pen
tru consolidarea stabilității.

ÎN ȚĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Preocupări privind consolidarea independenței
și promovarea dezvoltării economice
SRI LANKA : La baza politicii
externe, principiile suverani
tății și neamestecului
COLOMBO 3 (Agerpres). — în
tr-un discurs rostit după depunerea
jurămîntului în funcția de șef al sta
tului. Ranasinghe Premadasa, pre
ședintele Republicii Democratice So
cialiste Sri Lanka, s-a angajat să-și
dedice activitatea unității, păcii și or
dinii în țară. El a chemat toți cetățe
nii țării să contribuie la edificarea
unei societăți pașnice și prospere.
Președintele R.D.S. Sri Lanka a
arătat că dezvoltarea reprezintă o
necesitate, subliniind importanța bi
zuirii pe resursele proprii. Referindu-se la politica externă, el a spus
că vor fi întărite relațiile cu țările
prietene, pe baza principiilor egali
tății, respectului reciproc, suverani
tății și neamestecului in treburile
interne. Ranasinghe Premadasa a re
afirmat atașamentul la politica de
nealiniere.

ZAMBIA : Sub semnul întăririi
unității naționale
LUSAKA 3 (Agerpres). — întărirea
unității naționale este chezășia înde
plinirii cu succes a tuturor progra
melor economice și sociale ale Zambiei și constituie, totodată, baza sta
bilității politice a țării — a arătat
președintele Kenneth Kaunda, in
tr-o alocuțiune rostită la Kasaba. De
asemenea, el a evocat eforturile în

treprinse de statul zambian pentru
Înlăturarea efectelor subdezvoltării,
transmite agenția T.A.S.S.

GUYANA : Reorganizare gu
vernamentală vizind aplicarea
programului de redresare eco
nomică
GEORGETOWN 3 (Agerpres). —
Președintele Guyanei, Desmond Hoyte, a anunțat o serie de schimbări
in guvernul țării, inclusiv înființarea
unor noi ministere și reorganizarea
altora — informează agenția Prensa
Latina. El a precizat că aceste măsuri
sînt necesare pentru a se face față
exigențelor programului de redresare
economică ce va fi pus în aplicare în
1989.

HAITI : Apel la mobilizare în
vederea reconstrucției țării
PORT-AU-PRINCE 3 (Agerpres).
— Cu ocazia aniversării independen
ței Republicii Haiti, șeful statului, ge
neralul Prosper Avril, a invitat po
porul la o mobilizare națională pen
tru reconstrucția țării și instaurarea
unui regim democratic. El a anunțat
convocarea unui for, în cursul căruia
reprezentanți ai partidelor, diverselor
organizații și ai guvernului vor re
dacta un decret privind modalitățile
de creare și funcționare a instituției
menite să asigure organizarea de aler
geri — informează agenția Efe.
£

ORIENTUL MIJLOCIU
@ Noi victime ale ostilităților în Liban © Se intensifică miș
carea de protest a populației palestiniene din Cisiordania
și Gaza
BEIRUT 3 (Agerpres). — Ciocni
rile dintre milițiile libaneze rivale
produse in sudul Beirutului în ulti
mele 24 de ore au cauzat moartea
a 15 persoane și rănirea altor 30.
Surse ale forțelor libaneze de secu
ritate au relevat că ostilitățile s-au
diminuat luni la Beirut, dar că pu
ternice dueluri de artilerie și cu
mortiere au izbucnit intre milițiile
opuse in sudul tării, în apropiere
de Saida.
Miniștrii arabi ai afacerilor ex
terne urmează să se întrunească la
Tunis, la 11 ianuarie, pentru a dis
cuta criza libaneză.
★

Noi acte de agresiune ale forțelor
israeliene de ocupație au fost în
registrate in sudul Libanului. După
cum a informat postul de radio
Amman, citat de agenția MENA, efective militare israeliene, sprijini
te de transportoare de trupe și eli
coptere. au descins în două locali
tăți libaneze din regiune, in cadrul
unei operațiuni de anvergură.
★

în Cisiordania și Gaza se inten
sifică mișcarea de protest palesti
niană împotriva ocupației israeliene.
Postul de radio Amman, citat de
agenția M.E.N.A.. a anunțat că in
Gaza populația arabă a declarat o
grevă generală pentru a protesta
fată de hotărirea autorităților de

ocupație de a deporta șapte palesti
nieni. Puternice ciocniri intre de
monstranți și militarii israelieni au
avut loc la Tulkharm și Ramallah.
Pe de altă parte, se arată că for
țele israeliene au început lucrările
la o nouă implantare militară in apropiere de orașul Nablus (Malul
vestic al Iordanului), unde o întinsă
zonă a fost încercuită cu sirmă
ghimpată.
(Agerpres)

RIAD 3 (Agerpres). — In prezența
președintelui Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, la Riad, ca
pitala Arabiei Saudite, a avut loc
inaugurarea ambasadei Statului Pa
lestina în această țară — informea
ză agențiile de presă. Evenimentul
a coincis cu cea de-a 24-a aniver
sare a „Zilei revoluției palestiniene".
CAIRO 3 (Agerpres). — Ministrul
de externe al Egiptului, Ahmed Esmat Abdel Meguid, a declarat că
principalul efort al diplomației egip
tene în 1989 va fi concentrat în di
recția impulsionării procesului de
reglementare pașnică și justă a cri
zei din Orientul Mijlociu, pentru
soluționarea cu succes a conflictului
între Iran și Irak, ca și pentru spri
jinirea Libanului în vederea salv
gardării independenței și unității
sale.

Continuarea dialogului între Statele Unite
și Organizația pentru Eliberarea Palestinei
WASHINGTON 3 (Agerpres). —
Ambasadorul S.U.A. la Tunis. Ro
bert Pelletreau. a avut o rundă de
convorbiri cu Hakam Balaoui. re
prezentant al Organizației pentru Eliberarea Palestinei la Liga Arabă

— a informat un purtător de cuvînt
al Casei Albe. Convorbirile s-au
concentrat asupra problemelor Orientului Mijlociu — a menționat
purtătorul de cuvînt. citat de agen
ția Efe.
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