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IDEILE ȘI ORIENTĂRILE DIN EXPUNEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - EXEMPLAR ÎNFĂPTUITE!
POTENȚIALUL CREATOR AL OAMENILOR MUNCII
valorificat din plin pentru modernizarea producției
In spiritul exigentelor și orien
tărilor
formulate
de. tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU in magis
trala Expunere la marele forum al
democrației noastre muncitorești-revoluționare, din noiembrie 1988,
realizarea obiectivelor dezvoltării
multilaterale, intensive, calitativ su
perioare în anul 1989 și pe întregul
cincinal impune o amplă și pu
ternică mobilizare a capacității crea
toare a tuturor oamenilor muncii.
Muncitorii și specialiștii din indus
tria extractivă trebuie să exploateze
In condiții eficiente zăcăminte cu
conținuturi minerale tot mai sărace;
industria solicită expres noi tipuri de
materiale cu proprietăți speciale,
care în urmă cu numai cîțiva
ani nici nu figurau în planu
rile de cercetare de perspectivă ;
utilajele și instalațiile folosite prac
tic în toate domeniile de activțtate
devin tot mai complexe, iar pentru
realizarea lor trebuie să se elaboreze
noi tehnici și tehnologii de lucru ;
înseși calitățile pe care trebuie să
le îndeplinească un produs sau altul
se modifică uneori chiar și în scurtul
interval de timp care trece de la
proiectarea și pînă la livrarea lui
primului beneficiar intern sau
partener de peste hotare. Cu alte
cuvinte, activitatea productivă solici
tă tot mai mult stimularea și pune
rea în valoare a potențialului creator al oamenilor muncii.
Cine poate și trebuie să ofere
soluțiile necesare pentru a trece
acest „șoc" al revoluției tehnico-științifice contemporane, pentru a ține
pasul cu ritmul tot mai rapid de
înnoire și modernizare a produc
ției ? Desigur, în primul rind, chiar
cercetarea tehnico-științiflcă de spe
cialitate sau, mal nou, interdisciplinară. Așa cum se subliniază in
Mesajul de Anul Nou adresat între
gii națiuni de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este necesar să
se acționeze cu toată fermitatea pen
tru realizarea programelor de orga
nizare și modernizare a tuturor sec
toarelor, să se perfecționeze activi
tatea științei, invățămintuiui, cultu
rii, să se organizeze întreaga activi
tate pe baza celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii. Așadar,
cercetarea științifică trebuie să

asigure soluțiile necesare pentru în
făptuirea obiectivelor concrete ale
dezvoltării și modernizării produc
ției, să deschidă o perspectivă cit
mai largă progresului multilateral
al societății. Ar fi însă cel puțin
simplist ca de aici să se înțeleagă
că cercetarea științifică sau — și
mai grav — activitatea creatoare în
general constituie apănajul exclusiv
al institutelor specializate. Economia
noastră națională dispune în prezent
în toate ramurile și sectoarele pro
ductive de o puternică bază tehnicomaterială ; în întreprinderi lucrează
mii. zeci de mii de ingineri și teh
nicieni care pot și trebuie să con
tribuie la modernizarea și creșterea
necontenită a calității producției, re
ducerea severă a consumurilor ma
teriale, sporirea mai puternică a
productivității muncii și eficienței
economice. Totodată, nivelul general
de pregătire profesională al munci
torilor a înregistrat o creștere cu
totul remarcabilă, ceea ce le conferă
în multe situații statutul de adevă
rat! specialiști de înaltă clasă.
In fiecare domeniu și sector de
activitate, in fiecare județ și unitate
economică există, așadar, un uriaș
potențial creator, fiind întrunite cele
mai favorabile premise pentru ca
toate categoriile de oameni ai mun
cii — muncitori, tehnicieni, ingineri,
cercetători, cadre universitare, oa
meni de știință — să participe ne
mijlocit, cu soluții originale, la re
zolvarea în cele mai bune condiții
a multiplelor probleme curente și de
perspectivă pe care le ridică dezvol
tarea intensivă, calitativ superioară
a economiei naționale. Aceste pre
mise favorabile nu se materializează
însă de la sine in realizări cu ade
vărat notabile, la nivelul actualelor
cerințe ale economiei naționale. Ac
tivitatea creatoare a oamenilor
muncii trebuie stimulată permanent
și valorificată operativ, pentru ca ea
să constituie cu adevărat o forță
motrice a progresului. Dacă astăzi
în lume se înregistrează, în medie.
Ia fiecare 24 de ore, circa 1 500 de
noi brevete de invenții (peste 450 de
mii de brevete cu un grad de nou
tate, eficiență și aplicabilitate recu
noscute oficial în fiecare an) se ex
plică și prin măsurile pe care fie-

care țară și le-a luat pentru stimu
larea și valorificarea propriului po
tențial creator. Se impune, prin ur
mare, o analiză atentă a factorilor
obiectivi, dar și subiectivi care fa
vorizează sau temporizează actul
creator.
Din acest punct de vedere se poate
spune că, prin insuși cadrul organi
zatoric propriu democrației noastre
socialiste, unic in felul său, creat in
anii care au trecut de la Congresul
al IX-Iea al partidului, din inițiativa
și sub directa coordonare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tara noas
tră dispune de un sistem bine pus
Ia punct pentru valorificarea optimă,
eficientă a disponibilităților indivi
duale și colective de creativitate ale
tuturor categoriilor de oameni ai
muncii. în acest sens, autoconducerea muncitorească și autogestiunea
economico-firianciară ' creează cele
mai bune condiții pentru exercita
rea autoconducerii participative, sin
gura în măsură să asigure la nivelul
microeconomic stimularea și valori
ficarea operativă a potențialului
creator al oamenilor muncii, precum
și asimilarea nemijlocită a experien
ței înaintate. Totodată, prin atribu
țiile pe care le au, consiliilor oame
nilor muncii și comisiilor pe dome
nii ale acestora le revin sarcini pre
cise cu privire la stimularea și valo
rificarea inițiativelor muncitorești,
a ideilor novatoare valoroase meni
te să contribuie la perfecționarea or
ganizării și modernizarea producției,
promovarea progresului tehnic și
creșterea eficienței economice.
în aceeași ordine de idei, comisiile
Inginerilor și tehnicienilor — orga
nizate la nivel de întreprinderi, ora
șe, municipii, județe — trebuie să
asigure prin întreaga lor activitate
o susținută propagandă tehnico-științifică. preluarea și generalizarea
creațiilor tehnice valoroase, perfec
ționarea pregătirii profesionale a oa-

Ce trebuie făcut, prin urmare, pentru ca potențialul creator al oamenilor muncii să fie permanent stimulat 7 Cum se valorifică acest potențial creator 7 Care este drumul de la idee la materializarea ei 7 Cit de
receptive sint și cum sprijină conducerile întreprinderilor ideile noi 7
lată numai clteva din întrebările puse in cadrul dezbaterii organizate cu
sprijinul Comitetului județean Brașov al P.C.R. }i a cărei primă parte
o publicăm in pagina a Ill-a.

Pentru un milion de tone de legume timpurii
Să se acționeze încă de acum pentru organizarea activității și soluționarea

tuturor problemelor de care depinde realizarea producției
Elaborat pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, „Programul privind
realizarea unei producții de un mi
lion tone legume timpurii in 1989",
aprobat la plenara lărgită a Consi
liului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor de la sfîrșitul
anului trecut, are drept obiec
tiv asigurarea unei bune apro
vizionări a populației cu aceste pro
duse și satisfacerea altor cerințe ale
economiei naționale. Prin aplicarea
măsurilor prevăzute în acest program
urmează să se realizeze, în mod eșa
lonat. 101 600 tone varză. 126 000 tone
conopidă timpurie, 110 000 tone to
mate, la care se adaugă cantități
apreciabile de gulioare, castraveți,
spanac, salată, ceapă verde șl alte
legume timpurii. Acestea vor fi obÎinute tn primul semestru al anuui prin cultivarea lor In sere,
în solarii și în cîmp sau prin culturi
Intercalate in vii, livezi și porumb.
Subliniem de la bun început că
este cea mai mare cantitate de legu
me timpurii prevăzută a se obține
pînă acum, fapt ce subliniază impor
tanța deosebită ce se acordă realiză
rii acestor produse. Este lesne de
înțeles de ce se cere acest efort deo
sebit pentru a se realiza o asemenea
producție mare de legume timpurii.
Motivul esențial îl constituie asigu
rarea unei bune aprovizionări a
populației cu legume în prima parte
a anului, cînd este nevoie de aceste
produse de mare valoare menite să
asigure alimentația rațională și să
nătoasă a populației. Este Important,
în același timp, să se producă legu
me timpurii și pentru interesele eco
nomice ale unităților producătoare,
altfel — în cazul întirzieril produc
ției — investițiile făcute pentru pro
ducerea acestor sortimente nu pot fi
recuperate.
In programul amintit s-au stabilit
răspunderi precise pentru toți facto
rii care concură la realizarea pro
ducției. De aceea se cere tuturor să
acționeze cu toată responsabilitatea
pentru a se evita situații de felul
Confirmînd o frumoasă tradi
ție muncitorească, debutul pro
ductiv pe
... 1989 a| oamenilor
muncii de la întreprinderea de
mașini grele din Capitală co
incide și cu primele succese in
muncă. Pînă în prezent, aici au
fost, executate peste plan’ 300
tone piese forjate, 4 rotor! de
turbină, alte numeroase echipa
mente energetice.
In legătură cu modul cum
s-a muncit în zilele de început
de an la l.M.G.B. relatăm in
pagina a lll-a.
Foto : S. Cristian

celor petrecute în alți ani, cind pro
ducerea legumelor timpurii a intirzlat, oferindu-se, de pildă, pieței „to
mate timpurii" la sfîrșitul lunii iunie
și chiar mai tîrziu.
Pentru producerea legumelor tim
purii trebuie să se muncească efec
tiv, Încă de pe acum. Unele din aces
tea — legumele verdețuri în supra
față de 26 000 hectare — au fost însămînțate încă din toamnă. Dar cele
mai multe — varza, conopida, gulioarele, tomatele, care reprezintă jumătate din cele un milion tone de
legume timpurii — se înmulțesc prin
răsad. Programul amintit prevede în
mod amănunțit ce răsaduri sint ne
cesare, modul in care vor fi obținu
te, sintetizate în fișa tehnologică
privind producerea lor. Țlnîndu-se
seama de virsta optimă a răsadului
la plantare, s-au precizat datele la
care să fie lnsămințată fiecare spe
cie. întrucit timpurietatea legumelor
este hotărită in mare măsură de mo
mentul semănatului și plantării în
cîmp, s-au stabilit termene-limită
privind efectuarea acestor lucrări
care. în cazul verzel, conopidei și
gulioarelor, nu trebuie să depășească
15 martie — in sud, și 25 martie —
în nord. Prin urmare, trebuie acționat
încă de pe acum in vederea asigură-

menilor muncii, sprijinirea șl îndru
marea cercurilor inovatorilor și a
cercurilor calității, a tuturor forme
lor și mijloacelor de cunoaștere și
aplicare in producție a celor mai noi
cuceriri ale cercetării tehnico-științifice. In fine, dar desigur că nu in
ultimul rind, prin integrarea cerce
tării cu învățămintul și producția se
asigură deopotrivă o largă deschidere
și. potențare a forței de creație, in
strînsă legătură cu cerințele activi
tății productive, a tuturor oamenilor
muncii din Întreprinderi, institute
de cercetare și invățămint.
Instituirea acestui sistem cuprin
zător nu soluționează însă de la sine
problemele multiple pe care le im
plică stimularea și valorificarea efi
cientă a potențialului creator al oa
menilor muncii. In primul rind. este
necesar ca el să fie viabil și func
țional, să constituie un sprijin real,
operativ în încercările pe care mun
citorii și specialiștii le fac pentru
perfecționarea activității productive.
Inovarea, in sensul cel mai larg al
cuvintulul și sub toate formele sale
— tehnică, tehnologică, de conduce
re și organizare — depinde de o
multitudine' de factori, de la cei de
ordin motivational și pină la felul
cum sint transpuse in practică ideile
noi, valoroase. Există in acest sens
numeroase tehnici și metode de
„antrenare" a creativității, de sti
mulare a „producției de idei".
Edison spunea cu deplină îndrep
tățire că inovația este 99 la sută
transpirație și numai 1 la sută
inspirație, iar Louis Pasteur era
de părere că intimplarea favorizează
în știință numai pe cei bine pregă
tiți. Problema stimulării și valorifi
cării creativității este deci deosebit
de complexă și nu trebuie tratată
in nici un caz în mod formal, cu su
perficialitate, considerindu-se că
între cerințe șl rezultate se poate
pune cu ușu;ÎN|ă sernnbl egalității.

rii bazei materiale destinate produ
cerii răsadurilor.
Programul stabilit pentru acest
an prevede măsuri in vederea
procurării din timp a foliei de
polietilenă pentru producerea ră
sadurilor timpurii, a foliei sub
țiri perforate pentru legume extratimpurii, sticlă, semințe, îngrășă
minte organice și chimice, material
de susținere pentru tomatele timpu
rii, combustibil și altele. Subliniem
această cerință deoarece și în 1988
au existat multe carențe în ce pri
vește livrarea la termen a unor ma
teriale absolut necesare realizării
unei producții timpurii de legume.
Este țtiut că fără folie de polietile
nă și sticlă nu pot fi produse ră
saduri în număr corespunzător și de
calitate bună, fără îngrășăminte nu
pot fi realizate randamente înalte.
Or. asemenea neajunsuri continuă să
se manifeste. Din datele furnizate
de Direcția generală economică a
horticulturii rezultă că unitățile Mi
nisterului Industriei Chimice au res
tanțe mari față de prevederile din
contracte în ce privește livrarea fo
liei de polietilenă. Astfel, in luna de
cembrie, in loc de 1 500 tone folie de
polietilenă, cit s-a prevăzut în gra
fic, s-au livrat numai 271 de tone.
(Continuare în pag. a V-a)

TG. MUREȘ : Tehnologii
de înalt randament
Specialiștii filialei din Tirgu Mu
reș a Centrului de cercetări știin
țifice, inginerie tehnologică, ma
șini și utilaje pentru industria
ușoară au realizat, in colaborare
cu ingineri și tehnologi de la în
treprinderea „Metalotehnica" din
localitate — care testează și apli
că in mod constant în producție
rezultatele cercetării — o serie de
tehnologii moderne, de inalt randa
ment. Intre acestea se numără
tehnologia de forjare orbitală a
pieselor de revoluție din compo
nența mașinilor de tricotat recti
linii șl de cusut industrial, ștanțarea de precizie, tehnologia de
obținere a semifabricatelor
prin
matrițare, la mașinile de cusut,
precum și cea de echilibrare dina
mică a unor piese cu rol funcțio
nal. Aceste tehnologii, cu aplicații
multiple in construcția de mașini,
cit și crearea unor ateliere specia
le de producție, cum este cel de
graifere — realizat Ia „Metalotehn'ica" — au făcut ca gradul de în
noire a producției să înregistreze
ritmuri superioare, iar produsele
obținute, cu consumuri reduse de
metal, să se alinieze la nivelul ce
lor mai bune realizări similare de
pe piața externă. (Gheorghe Giur
giu).

Centrul de creație și cultură „Cintarea României'

al

municipiului

Deva
Foto t E. Dichiseanu

Strălucită personalitate a vieții
social-politice și culturale a patriei
imperialistă, ca o
începutul nou
lui an 1989 este
tară cu un puter
Suzana
GADEA
nic potențial ști
marcat de uriașul
dinamism declan
ințific și cultural,
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
in /care au fost
șat in întreaga
președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste
create toate con
activitate socialdițiile pentru în
politică șl econo
mică a țării de
florirea multila
viață, pentru care întreaga țară o
magistrala Expunere prezentată de
terală a personalității umane, pen
înconjoară cu alese sentimente de
secretarul general al partidului nos
tru largul acces al maselor de oa
stimă și înaltă prețuire. Alături de
meni ai muncii la toate valorile
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
mult
stimatu!
conducător
al
partidu

artei și culturii făurite in trecut și
ședința comună a Plenarei C.C. al
lui și statului nostru, tovarășul
in prezent — in perioada cea mai
P.C.R., a organismelor democratice și
Nicolae Ceausescu, ctitorul României
glorioasă din fnti'eaga istorie a mult
organizațiilor de masă și obștești.
moderne de azi, tovarășa Elena
încercatei noastre națiuni, epocă în
Tezele, orientările și liniile directoare
Ceaușescu se definește în inimile și
cuprinse în insuflețitoarea Expunere a
scrisă în conștiința tuturor creato
conștiințele
noastre
ca
un
luminos
rilor de bunuri materiale și spiritua
conducătorului partidului și statului
le sub numele marelui fiu al po
nostru, celelalte documente elaborate • model de patriotism și muncă
fără preget, de susținută acti
porului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
in cadrul acestui înalt forum comu
vitate politică, științifică și cul
Beneficiind de magistralele orientări
nist ca și în sesiunea Marii Adunări
turală pusă în slujba partidu
ale secretarului general al parti
Naționale se constituie intr-un am
lui și poporului, a binelui și
dului. de îndrumarea de o înaltă
plu șl mobilizator program de mun
fericirii
Întregii
națiuni
române.
Din
competență a tovarășei academician
că și acțiune revoluționară pentru
anii cei mai tineri ai vieții sale,
doctor Inginer Elena Ceaușescu,
întregul nostru popor, în laborioasa
tovarășa Elena Ceaușescu s-a înrolat
viața noastră spirituală, culturalactivitate desfășurată in toate sferele
în primele rinduri ale mișcării mun
artistică și educativă. întreaga crea
vieții economice și social-politice în
citorești și luptei revoluționare îm
ție de valori spirituale sint puse în
actuala etapă de dezvoltare a pa
potriva vechiului regim opresor, pen
slujba omului nou. a formării con
triei noastre socialiste.
tru împlinirea nobilelor aspirații de
științei sale înaintate, revoluționare.
Faptele și realizările înscrise, zi de
libertate ale clasei muncitoare, pen
zi, în largul front al edificării socia
Așa cum a indicat tovarășa Elena
tru făurirea noului destin al Româ
Ceaușescu, activitatea tuturor așe
liste aduc dovada abnegației cu care
niei, sub soarele socialismului birui
zămintelor și instituțiilor de cul
întreaga suflare românească acțio
tor. Acționind mereu in lumina idea
nează pentru transpunerea în prac
tură trebuie să se desfășoare pentru
lului care a călăuzit-o atit in anii
și împreună cu masele de oameni
tică a vastului program constructiv,
zbuciumați
ai
eroicei
lupte
revolu

ai muncii. în vederea ridicării ni
a unității tuturor cetățenilor țării in
ționare din perioada marilor bătălii
velului general de cunoștințe șl cul
jurul partidului, a încrederii și dra
de clasă, cit și in anii clocotitori
tură, pentru a promova in rîndul
gostei lor nețărmurite față de to
ai revoluției noastre socialiste. în
maselor, al tineretului Idealurile
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mal
anii măreței epoci pe care o trăim,
socialismului, atitudinile înaintate
Iubit și stimat fiu al poporului, re
inaugurată
de
istoricul
eveniment
al
față de muncă și viață, dragostea
voluționar călit pe baricadele luptei
Congresului a! IX-lea al Partidului
pentru binele și înălțarea patriei,
fierbinte față de glia strămoșească,
Comunist Român. înalt exemplu de
erou intre eroii neamului, persona
pe'nttu tot ceea ce determină ridi
dîrzenie și dăruire revoluționară
litate remarcabilă a vieții politice
carea patriei noastre pe culmi de
fațâ de patrie și popor, învestită cu
internaționale, militant neobosit pen
civilizație și progres. Veghind per
supreme funcții de partid și de
tru o lume a păcii, a înțelegerii și
manent șl Indrumind cu spirit pa
stat, tovarășa academician doctor
colaborării între popoare.
triotic, militant punerea în lumină
inginer Elena Ceaușescu aduce o
în această atmosferă de muncă
a bogățiilor spirituale ale poporului
Însuflețită, grăitoare pentru profun-» contribuție de cea mai mare însem
nostru, creșterea literaturii, artelor,
nătate la conceperea șl înfăptuirea
zimea sentimentelor de optimism,
a tuturor energiilor creatoare capa
politicii interne și externe a parti
fermitate și înalt patriotism ale în
bile să așeze România cu strălucire
dului șl statului nostru, la rea
tregului nostru popor, gindul nostru
în constelația țărilor avansate, pu
lizarea
neabătută
a
Programului
de
fierbinte se îndreaptă spre tovarășa
ternice sub raportul civilizației și
edificare a societății socialiste mul
Elena Ceaușescu, acum. Ia ani
culturii, tovarășa academician doctor
tilateral dezvoltate și înaintare a
versarea zilei de naștere și a în
inginer Elena Ceaușescu reprezintă
României spre comunism. Ca perso
delungatei. activități revoluționare.
un inalt exemplu de urmat, un
nalitate de frunte a vieții noastre
Tovarășa academician doctor in
exemplu sub lumina căruia ne stră
politice, sociale și științifice, îi re
giner Elena Ceaușescu, proeminentă
duim să activăm in acest domeniu,
vine meritul de a fi asigurat pu
personalitate a vieții politice, știin
nerea in aplicare a vastelor planuri
pentru continua dezvoltare a cultu
țifice și culturale a țării, eminent om
de dezvoltare economico-socială, ști
de știință, de largă recunoaștere in
rii noi, socialiste.
ințifică și culturală a patriei, militernațională, care și-a dăruit întrea
In lumina hotărîrilor adoptate de
tind pentru afirmarea plenară a ști
ga existență slujirii intereselor po
partid privind angajarea puternică a
inței pentru ridicarea bunăstării ma
porului, ridicării și propășirii scum
științei și culturii in toate sectoa
teriale șl spirituale a poporului.
pei noastre patrii pe noi trepte de
rele de activitate, pentru ridicarea
România se înfățișează acum, în
progres și civilizație, pe culmile
înalte ale socialismului și comunis
anul celui de-al XIV-lea Congres
necontenită a nivelului de cunoaște
mului, constituie pentru toți fiii și
al partidului și la 45 de ani de Ia
re al maselor și făurirea omului
fiicele României socialiste un măreț
victoria revoluției de eliberare socia
șl însuflețitor exemplu de muncă și
lă și națională, antifascistă și anti(Continuare in pag. a II-a)

învățămintul românesc,
la temelia formării omului nou,
cu o pregătire multilaterală
Opinii ale unor cadre didactice, studenți și elevi privind realizările remarcabile
obținute de școala noastră și angajarea plenară pentru înfăptuirea obiectivelor
educaționale
IN PAGINA A ll-A

O nouă și elocventă expresie a grijii statornice
a partidului pentru creșterea nivelului de trai
Prin încheierea celei de-a ll-a etape de majorare a retribuțiilor, 4,4 milioane de oameni ai muncii
beneficiază de venituri mărite; altor 800000 de persoane li s-au mărit pensiile in anul 1988
începutul noului an — anul celei
de-a 45-a aniversări a revoluției de
eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și în
care va avea loc cel de-al XIV-lea
Congres al partidului — a fost
marcat de încheierea etapei a II-a
de majorare a retribuțiilor, acțiune
care se înscrie în prevederile pro
gramului de creștere a calității vie
ții Întregului popor în actualul cin
cinal.
Cum se știe, acțiunea de majo
rare a retribuțiilor a început la
1 august 1988 : prima etapă (1 au
gust — 1 octombrie) s-a aplicat
pentru retribuțiile cuprinse intre
1 500—2 000 lei, a doua etapă (1 no
iembrie 1988 — 1 ianuarie 1989) —
pentru retribuțiile cuprinse intre
2 001—2 250 lei, majorările acordindu-se de fiecare dată eșalonat,
pe ramuri și domenii de activitate.
Practic, în cele cinci luni care au
trecut de la începerea acțiunii de
creștere a retribuțiilor au benefi
ciat de venituri mărite 4,4 milioane
de oameni, ceea ce înseamnă mai
bine de jumătate din totalul perso-

naiului muncitor din economie. Su
mele Încasate în plus in 1988 de
oamenii muncii prin majorarea re
tribuțiilor s-au ridicat la 5,8 mili
arde lei, la care s-au adăugat in
luna decembrie 1,7 miliarde lei prin
plata a 50 la sută din fondul de
participare a oamenilor muncii la
realizarea producției, a beneficiilor
ți la împărțirea beneficiilor. Perso
nalul muncitor a primit în 1988 ve
nituri suplimentare și prin crește
rea adaosului de acord, a sporului
de vechime și a celorlalte adaosuri
la retribuție care se calculează in
funcție de noile retribuții majorate,
ca și prin acordarea de stimulente
suplimentare pentru producția de
export — potrivit noilor reglemen
tări adoptate in 1988 —, prin mă
rirea fondului de premiere și a ce
lorlalte categorii de venituri ce al
cătuiesc partea variabilă a retribu
ției. Sint toate acestea dovezi con
crete, realități evidente, care pro
bează cu puterea de netăgăduit a
faptelor că, în întreaga sa politică,
partidul nostru a pornit și pornește
de la conceptul că ridicarea nive-

Iulul de trai material și spiritual al
poporului constituie obiectivul fun
damental al dezvoltării economlcosociale, esența însăși a societății
socialiste multilateral dezvoltate
pe care o edificăm pe pămîntul pa
triei.
De altfel, Partidul Comunist
Român a conceput în permanență
dezvoltarea economică a țării nu ca
pe un scop in sine, ci ca singura
cale de ridicare a calității vieții
maselor, îneît, de fiecare dată, în
tot ceea ce a întreprins și realizat,
a avut în vedere, deopotrivă, latura
economică și cea socială. Astfel, în
fiecare etapă a construcției socia
liste, o dată cu dezvoltarea forțe
lor de producție, printr-o politică
rațională de repartizare a venitului
național, de optimizare a proporției
dintre acumulare și consum, s-au
creat condițiile pentru sporirea ve
niturilor populației. Numai în peri
oada de după Congresul al IX-lea,
fondul de retribuire a sporit de aproape 8 ori, Retribuția medie mărindu-se In aceeași perioadă de

peste 3 ori, iar retribuția minimă
de peste 3,3 ori.
Așa cum menționa tovarășul
Nicolae Ceaușescu in Mesajul de
Anul Nou, in 1988 „poporul român,
sub conducerea gloriosului nostru
partid comunist, a obținut noi
realizări însemnate in dezvoltarea
economico-socială, in creșterea pro
ducției industriale, agricole, a ve
nitului național, a avuției generale
a patriei noastre". Tocmai aceste
realizări, care s-au adăugat celor
din primii doi ani ai actualului cin
cinal, au constituit fundamentul pe
baza căruia s-a trecut la aplicarea
noilor măsuri de majorare a retri
buțiilor. Faptul că in primele două
etape de majorare s-au avut în ve
dere retribuțiile mal mici, care au
sporit într-o proporție mai mare
decit procentul mediu de creștere,
dovedește, o dată in plus, preocu
parea statornică a partidului și sta
tului nostru pentru aplicarea prin
cipiilor echității socialiste In sfera
relațiilor de repartiție, inclusiv
(Continuare In pag. a V-a)
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Invățâmîntul românesc, la temelia formarii
omului nou, cu o pregătire multilaterala

Strălucită personalitate a vieții
social-politice și culturale a patriei
(Urmare din pag. I)

Opinii ale unor cadre didactice, studenți și elevi privind realizările remarcabile obținute de
școala noastră și angajarea plenară pentru înfăptuirea obiectivelor educaționale
Aflat Ia baza Întregului proces de dezvoltare materială $1 spirituală
a patriei noastre, invătămintul românesc a cunoscut in „Epoca
Nicolae Ceausescu" o dezvoltare fără precedent, datorată orientării rea
liste și implicării nemijlocite in problemele producției șl cercetării ști
ințifice, devenind astăzi unul dintre factorii hotăritori ai progresului in
toate domeniile vieții economico-sociale. Concepția integrării organice
dintre invățămint, cercetare și producție, strategia formării temeinice și
a perfecționării cadrelor in strînsă relație cu necesitățile actuale și de
perspectivă ale societății noastre, idei de excepțională Însemnătate, susți
nute sistematic de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general
al partidului, de tovarășa academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU,
președintele Consiliului Național al Științei și Invățămintului,
și-au dovedit,
in timp, modernitatea și eficiența. Școala româ
nească valorifică un potențial vast de energie socială, perfecționindu-și
an de an structura și funcțiile specifice, dezvoltind latura formativă și
puterea.de modelare a personalității tinerelor generații care îl sînt încre
dințate spre instrucție și educație. Perfecționindu-și necontenit baza
materială didactică, asimilind cele mal noi cuceriri ale științei și tehnicii,
ale cunoașterii umane în general, invătămintul românesc, aflat sub
directa îndrumare, de înaltă competentă științifică, a tovarășei Elena

Asimilarea celor mai noi cunoștințe
tehnico-științifice — la baza integrării invățămintului
cu cercetarea și producția
în concepția novatoare, revoluțio
nară a secretarului general al parti- '
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
așezarea invățămintului de toate
gradele la baza progresului economico-social al patriei impune tutu
ror slujitorilor școlii sarcini de o ex
cepțională importanță și răspundere
patriotică. „Avînd și alesul privilegiu
de a primi cu ocazia deschiderii anu-,
lui de invățămint 1988—1989 vizita
conducătorului
iubit al partidu
lui și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei aca‘demician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu, organele de partid din
centrul nostru universitar — ne
spunea conf. dr. lng. Dumitru Daba,
secretarul comitetului de partid
al Centrului
universitar Timi
șoara — au antrenat comuniștii,
întregul
corp profesoral la ac
țiunea largă de regîndire și perfec
ționare a conținutului tuturor for
melor de instrucție și educație, de
promovare a cunoștințelor celor mai
noi, a metodelor și tehnologiilor
adaptate cerințelor viitorului, de for
mare la studenți a unei gincliri pros
pective, revoluționare, atît în plan
științific, cit' și în perspectiva im
plicării lor directe și eficiente, ime
diat după absolvire, în tot mai com
plexa — și deci pretențioasa — ac
țiune de organizare, conducere și
optimizare a proceselor productive,
economice, sociale. Pentru a putea
pune in practică programele de dez
voltare ale patriei noastre în per
spectiva
anilor
2000.
programe
ștrălucit formulate da secretarul
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în magistrala
Expunere din 28 noiembrie 1988.
societatea are nevoie de tineri cu
pregătire înaltă, multilaterală, la
curent cu cele mal noi cuceriri ala
științei și tehnicii. Definirea omului
nou. constructor al socialismului și
comunismului, a' dobindit în ultimii
ani repere esențiale. Tezele și indi
cațiile de excepțională Însemnătate
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
îndrumările și contribuția proprie ale
tovarășei Elena Ceaușescu la orien
tarea tuturor sectoarelor de învățămint
reprezintă pentru noi, cadre
didactice și studenți, programul de
lucru pentru transpunerea in viață
a exigențelor puse în fața procesu
lui de învățămîrrt : a forma un tine
ret revoluționar, cu o gindire înain
tată, educat în spiritul materialis
mului dialectic și istoric, promotor
al valorilor noi, ale socialismului,
un tineret cu temeinice cunoștințe
teoretice și practice, capabil să stăpinească cele mai avansate tehnici
și tehnologii, convins că de compe
tența lui depind, într-o măsură im
portantă, viitorul patriei, al po
porului, progresul multilateral al so
cietății noastre socialiste.
Urmînd
îndemnul
secretarului
general al partidului de a apropia
și mai mult invătămintul de cerce
tare și producție, extindem și adîncim formele moderne, flexibile și
permeabile, de propagare și imple
mentare a ideilor științifice și solu
țiilor tehnice noi pe platformele
industriale. Astfel, cercetarea științi
fică studențească este tot mai mult
corelată cu programele de moder
nizare ale unităților economice, se
siunile de comunicări științifice se
desfășoară sistematic în întreprin
derile beneficiare, s-au organizat noi
sesiuni comune ale tinerilor specia
liști din producție, cercetare și învățămint, unele chiar cu partici
parea elevilor fruntași din liceele
patronate. în același scop, am ex
tins cercetarea contractuală in co
lective mixte, invățămint' — produc
ție. care, pe lingă avantaje ope
raționale evidente, permite studen
ților din anii mari o apropiere
și mai intimă de problemele prac
ticii economico-sociale. inclusiv sub
raportul eficienței, al rentabilității
cercetării.
în cadrul acestei pasionante acti
vități formativ-instructive. viitorii
specialiști se familiarizează cu te
matica modernă a cercetării uni
versitare timișorene, In cea mai
mare parte născută din recoman
dările
directe
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și dezvoltată cu
sprijinul nemijlocit, de inaltă com
petență științifică. al tovarășei
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și învățămintului — cercetare pe care ei

Integrarea eficientă a invățămîntului cu cercetarea și pro
ducția presupune asimilarea, cu
noașterea temeinică și folosirea,
incă de pe băncile școlii, a celor
mai noi tehnici și tehnologii. între
acestea, un loc important ii ocupă
preocupările pentru introducerea
informaticii în predarea discipli
nelor de invățămint. în imagine,
aspect de la o activitate in cadrul
cercului de informatică de la Liceul
de matematică-fizică „Gheorghe
Șincai" din Baia Mare, unde elevii
învață să folosească calculatorul
in studiul unor discipline
____ .... fundamentale. Recent, la Cîmpulung, elevii de la liceul băimărean, îndrumați de profesorul
Vasile Pop. au participat la
faza națională a sesiunii de refe
rate și comunicări ale elevilor, la
care au ocupat' locul I, prezentlnd
un dispozitiv cu laser pentru de
terminarea accelerației gravitațio
nale și a componenței orizontale a
cimpului magnetic terestru cu
aplicabilitate in prospecțiunile geo
logice. (Gheorghe Pârja).
Foto: 5.

Cristian

sint chemați să o dezvolte și să o
implementeze in viitoarea lor pro
fesiune : roboti industriali și tehno
logii robotizate, captarea, conversia
și stocarea energiilor neconvenționale, realizarea unor noi echipamen
te de calcul și automatizare, obține
rea de noi materiale cu proprietăți
superioare (oțeluri aliate, monocristale, substanțe chimice etc.), promo
varea proceselor tehnologice necon
venționale (prelucrări dimensionale
prin electroeroziune, laser, ultrasu
nete. realizarea unor etanșări cu
ferofluide, detensionarea pieselor și
compactarea fundațiilor prin utili
zarea vibrațiilor etc.).
Puternic mobilizați de tezele și
orientările cuprinse în Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu din
noiembrie 1988, de luminoasele
orizonturi pe care sie Ie deschid, comuniștii, toți cei ce
c_ își
1,1
desfășoară activitatea in centrul nos
tru universitar sînt angajați plenar
în efortul constructiv al întregului
popor pe calea construirii viitorului
său liber și fericit".
însuflețltoarele
îndemnuri adresate tineretului studios de către
secretarul general al partidului cu
ocazia deschiderii la Timișoara a
anului de Invățămint 1988—1989 au
generat In rlndul studenților din
Centru! universitar Timișoara o at
mosferă de emulație, de participa
re angajată și responsabilă la pro
cesul de pregătire profesională.
..înțelegind să se angajeze cu
toate forțele in direcția transpu
nerii în practică a tezelor de
excepțională însemnătate din gîndirea secretarului general al parti
dului, a orientărilor și indica
țiilor formulate de tovarășa Elena
Ceaușescu, organele și organizațiile
A.S.C. din facultățile și institutele
timișorene au acționat în direcția
stimulării unei pregătiri ritmice și
la nivel superior a tuturor stu
denților. a atragerii unui număr
mare de studenți spre activi
tatea de cercetare științifică în do
menii prioritare, a creșterii efi
cienței practicii productive — ne-a
spus studenta Dana Halca (anul IV.
Facultatea de științe economice),
președintele Consiliului asociațiilor
studenților comuniști din Universi
tatea Timișoara. Sub îndrumarea
organelor de partid, asociațiile stu
denților comuniști și-au canalizat
eforturile în direcția
valorificării
superioare a disponibilităților de cer
cetare și creație tehnico-științifică.
Se remarcă, in acest sens, creșterea
continuă a ponderii lucrărilor știin
țifice și de diplomă cu directă apli
cabilitate practică și a celor reali
zate pe bază de contracte. Majori
tatea temelor de cercetare derivă din
planurile naționale de cercetare știin
țifică și tehnologică și abordează
domenii de maximă actualitate ale
economiei și vieții social-politice.
Activitatea practică a studenților
se desfășoară sub imperativul reali
zării unei îmbinări armonioase intre
invățămint, cercetare și producție,
ea aducîndu-și o importantă contri
buție la dobîndirea de către studenți
a unor temeinice deprinderi profe
sionale, la cunoașterea și însușirea
căilor de creștere a eficienței eco
nomice în munca productivă și cea
de cercetare".
O contribuție esențială Ia dezvol
tarea invățămintului, la orientarea
și stimularea activității de cercetare
științifică și introducerea rapidă a
noului In toate domeniile de activi
tate o are mult stimata tovarășă
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, care, de pe pozițiile omu
lui de știință, ale ilustrului savant
de largă recunoaștere Internațională,
ale prestigiosului om politic al so
cietății noastre, învestit cu înalte
responsabilități in partid și stat,
coordonează, îndrumă șl conduce cu
inaltă competentă aplicarea in viată
a politicii partidului în" domeniul
științei, invățămintului și culturii,
factori decisivi pentru mersul ferm
al patriei pe calea progresului și în
floririi multilaterale, a bunăstării
întregului popor.
îmbinarea armonioasă a lnvăță-i
mintului cu producția și cercetarea
științifică a determinat un adevărat
salt calitativ și în desfășurarea în
tregului proces de învățămînt supe
rior agronomic, prin așezarea lui pe
baze moderne, în concordanță cu
exigențele înfăptuirii noii revoluții

Ceaușescu, savant de amplă recunoaștere internațională, prestigios om
politic, reprezintă astăzi un adevărat avanpost al muncii de formare și
educare a omului nou. cu o înaltă conștiință revoluționară, socialistă,
cu personalitate multilaterală. Spirit revoluționar, arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu in magistrala Expunere din noiembrie 1988, în
seamnă deplina înțelegere a evoluției continue a structurilor eco
nomice și sociale, a cerințelor dezvoltării întregii societăți, nivel
înalt de cunoștințe de specialitate și de cultură generală, mobili
tate în gindire. deschidere către nou, spirit creator, inalt patrio
tism, spirit de sacrificiu. Școlii de toate gradele, integrată realist și
eficient cu cercetarea și producția, ii revine așadar un rol fundamental
în formarea unui tineret revoluționar, dotat cu largi cunoștințe in toate
domeniile, educat in spiritul valorilor umanismului Socialist, capabil de
a pune în practică tezele și orientările de inestimabilă valoare ale se
cretarului general al partidului, privind obiectivele strategice ale dez
voltării societății românești în perspectiva anilor 2000, indrumările de
înaltă competență ale tovarășei Elena Ceaușescu, referitoare la rolul
hotăritor al cercetării științifice in transformarea invățămintului într-o
veritabilă forță de producție — avanpost al construcției socialismului șl
comunismului in patria noastră.

agrare, obiectiv fundamental al actualei etape de dezvoltare a societă
ții noastre.
„Organizind întreaga noastră ac
tivitate pe fundamentul trainic
al ideilor și( indicațiilor secre
tarului general1 al partidului privind
rolul și sarcinile invățămintului su
perior agricol, beneficiind de indru
mările de inaltă competență ale
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și Invățămintului, toți cei ce
lucrăm in acest domeniu ne consa
cram intreaga capacitate și putere
de muncă îndeplinirii mărețelor
obiective ale noii revoluții agrare în
patria noastră, sublinia prof. dr.
Constantin Pintllie, rectorul Institu
tului agronomic -Nicolae Bălcescu»
din București. Vasta activitate de
cercetare științifică desfășurată în
invătămintul superior agricol a fost
orientată spre soluționarea celor mai
importante probleme pe care le ri
dică noua revoluție agrară.
înscriipdu-se în preocupările de
bază ale cercetării științifice din
agricultură, cadrele didactice și studenții din institutul nostru au elaborat și au pus la dispoziția produc
ției noi soiuri de plante și linii de
animale cu potențial biologic ridi
cat. Cercetarea științifică a cadrelor
didactice si studenților a elaborat,
de asemenea, noi tehnologii care
asigură folosirea mai bună a poten
țialului agricol de care dispunem,
economisirea combustibilului, folo
sirea de noi surse de energie, în
deosebi a energiei solare, eoliene și
a biomasei. în domeniul creșterii
animalelor au fost obținute rezul
tate bune în legătură cu Îmbună
tățirea tehnologiilor de creștere și a
stării de sănătate, sporirea potenția
lului lor productiv. In cel al îm
bunătățirilor funciare, cadrele di
dactice șl studenții au participat
efectiv la proiectarea si executarea

unor sisteme de irigații și lucrări de
protecția solului.
în institutul nostru se execută cer
cetări multidisciplinare, la care sint
angajați
agronomi,
horticultori,
zootehniști, chimiști, medici veteri
nari și medici umani, cercetări refe
ritoare la acțiunea substanțelor chi
mice folosite in agricultură sub for
mă, de îngrășăminte și pesticide,
pentru menținerea calității biologice
a recoltei și evitarea poluării aces
teia și a mediului ambiant. Pu
ternica bază materială a institutului
de la unitatea proprie Belciugatele
a permis executarea unor cercetări
cu caracter de unicat, care plasează
institutul nostru pe un loc fruntaș
din acest punct de vedere. Deosebit
de importantă este contribuția insti
tutului la asigurarea pentru unită
țile agricole din zonă a semințelor
de calitate superioară. în fiecare
an, în cîmpurile Stațiunii didactice
experimentale se produc aproxima
tiv 10 000 tone de semințe din verigi
biologice superioare 'de la principa
lele culturi, rod al muncii de creație
a cadrelor didactice și studenților.
Dăm expresie caldei prețuiri și
celor mai alese aprecieri față de
activitatea neobosită, multilaterală a
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminent om politic,
savant de amplă recunoaștere șl
prețuire internațională, sub a cărei
permanentă și nemijlocită conducere
Consiliul Național al Științei și învățămintului, întregul front al cerce
tării științifice românești, specialiștii
din invățămint și producție aduc o
contribuție remarcabilă la dezvoltarea
economico-socială a patriei, la îm
bogățirea patrimoniului 'științific na
țional, la ridicarea nivelului de pre
gătire și cultură al întregului popor,
la intensificarea colaborării și coo
perării tehnico-științifice internațio
nale, a schimbului de valori mate
riale și spirituale dintre România și
celelalte națiuni ale lumii".

A învăța temeinic, a învăța permanent: cerințe
ale conștiinței revoluționare
în concepția partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea gran
dioasei opere de edificare a socia
lismului și comunismului depinde in
ultimă instanță de om. de omul nou.
constructor conștient, responsabil, cu
o solidă cultură și pregătire știin
țifică, cu o înaintată concepție des
pre lume și viață, cu o profundă
conștiință revoluționară, patriotică,
„în spiritul acestor orientări, con
siliul de conducere al Liceului in
dustrial nr. 9 din Cluj-Napoca, ne
spunea prof. Ioan Săsărman, direc
torul liceului, a situat cu consec
vență in centrul întregii activități
angajarea plenară, responsabilă, in
spirit revoluționar a comuniștilor,
a tuturor cadrelor didactice, in ve
derea creșterii contribuției formative
a procesului de învățămînt la edu
carea multilaterală a elevilor, la
înarmarea acestora cu solide cunoș
tințe, științifice, tehnice, culturale,
politico-ideologice, cu tot ceea ce
cunoașterea umană a dobindit ca
valori, cu aptitudinea de a gîndi și
a învăța in mod creator pe tot
parcursul vieții, cu un sistem înche
gat și deschis de deprinderi de stu
diu și muncă.
Liceul nostru — ctitorie a -Epocii
Nicolae Ceaușescu- —. situat pe
platforma industriala Someș-Nord,
unitate școlară vizitată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu la deschiderea anilor de
invățămint 1983—1984 șt 1987—1988,
prilej minunat de perfecționare a
întregii activități, și-a îmbogățit per
manent baza materială in pas cu
marea revoluție tehnico-științifică,
bază materială care contribuie la
temeinica pregătire a tinerei ge
nerații în meseriile prelucrător prin
așchiere, mecanic de mașini și. uti
laje, electromecanic, forjor-tratamentist, turnător, oțelar. Cei mai
mulți dintre tinerii integrați în.marea
citadelă a construcției de mașini din
orașul de pe Someș, Combinatul de
utilaj greu, s-au pregătit în cadrul
școlii noastre, care dispune acum de
toate mijloacele, așa cum ne-au lndicat lnalții oaspeți cu prilejul vizitelor de lucru. Avem în prezent 23
săli de clasă, 11 laboratoare, 12 ate
liere, o sală de sport, o bibliotecă
cu 30 000 volume din toate domeniile
cunoașterii.
Dezideratul de mare actualitate al

școlii românești contemporane, vlzind integrarea învățăfnintului cu
producția și cercetarea, a determinat
și la nivelul liceului nostru preocu
pări susținute în direcția educării
tineretului prin muncă și pentru
muncă, stimulării creativității și in
ventivității . acestuia. Călăuziți de
îndemnurile și indicațiile adresate
tinerei
generații de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de îndrumările to
varășei Elena Ceaușescu. conducerea
școlii noastre, cadrele didactice, elevii
înțeleg să răspundă acestor îndem
nuri cu rezultate cit mai bune, pe
măsura condițiilor deosebite de care
dispune școala noastră, ca ,de altfel
întregul invățămint românesc in epoca
de glorioase împliniri — «Epoca
Nicolae Ceaușescu»".
„Sînt elev în clasa a XII-a in me
seria de prelucrător prin așchiere —
ne spune elevul Liviu Popoviciu.
îmi
pregătesc
astăzi viitorul
Intr-una dintre unitățile reprezenta
tive ale invățămmtului mediu româ
nesc : Liceul industrial nr. 9, ctito
rie a «Epocii Nicolae Ceaușescu». ca
și multele unități industriale și de
cercetare realizate in această zonă a
municipiului Cluj-Napoca. în școala
în care învăț, am avut marea onoare
ca in anul școlar 1987—1988 să ne
intîlnim cu inalții oaspeți, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, cărora le datorăm minu
natele condiții create pentru învăță
tură și pregătire profesională : săli
de curs, laboratoare moderne, cabi
nete, ateliere școlare. Aici ne for
măm, așa cum ne-a cerut conducă
torul partidului și țării, ca tineri
constructori ai societății noastre de
azi și de mîine, tineri revoluționari,
capabili să aducem intreaga noastră
contribuție la înfăptuirea planurilor
și programelor minunate de dezvol
tare multilaterală a patriei noastre.
Ne sînt vii în minte îndemnurile
secretarului general al partidului,
adresate tinerei generații : „învățați, învățați și iar invățați !“. Sîntem deplin conștienti că fără cunoș
tințe solide, fără deprinderi practi
ce, fără a avea un orizont larg de
cunoaștere nu vom putea ajunge la
nivelul cerut de progresul tehnicoștiințific, al cunoașterii umane, nu
vom putea deveni constructori de
Încredere al societății românești vii
toare.
Obiectivela educației noastre se
realizează prin discipline funda
mentale, de cultură generală, prin
discipline de profil tehnic, prin prac
tica productivă, ca și printr-o
paletă foarte bogată de activități po
litico-educative, cultural-artistice și
sportive, in cercuri tehnico-aplicative, cercuri pe meserii, comunicări
tehnico-ștllnțifice, concursuri pe me
serii, conduse de cadre didactice și
specialiști cu ridicat nivel de cu
noaștere. dascăli-model, conștienți
șl conștlentizindu-ne și pe noi pas
cu pas de înalta datorie' ce ne revi. ne in producție, in viață, ca viitori
muncitori și specialiști. Mulțumim
din adincul inimilor noastre tinere
conducătorilor iubiți, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, pentru tot ceea ce fac
pentru Înflorirea necontenită a invățămlntului românesc, pentru mi
nunatele condiții de care beneficiem
pentru pregătirea noastră profesio
nală — teoretică și practică. Cu pri
lejul acestor zile aniversare, reinnoim angajamentul nostru de a urma
neabătut îndemnul adresat de secre
tarul genera! al partidului tineretu
lui studios, de a învăța șl iar a în
văța, spre binele și fericirea po
porului și patriei române, spre îm
plinirea multilaterală a personalității
fiecăruia dintre noi".

nou, apar cu pregnanță
me
ritele deosebite ale tovarășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu în înfăptuirea politicii
partidului și statului nostru de asi
gurare a largului acces la valorile
artei și culturii, pentru buna func
ționare a cadrului democratic de.
afirmare largă a virtuților creatoa
re ale poporului, ale tuturor fii
lor națiunii noastre. în calita
te de președinte al Consiliului
Național al Științei și învățămintului, tovarășa Elena Ceaușescu,
dispunind de o capacitate organiza
torică de excepție, manifestind clar
viziune. exigentă și consecvență, a
organizat pe baze noi intreaga ac
tivitate de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică, a angajat și im
plicat tot mai profund această ac
tivitate in intreaga operă de dez
voltare economico-socială a Româ
niei. „Noua revoluție in știință șl
tehnică cere din partea întregului
personal de cercetare o atitudine fer
mă, curajoasă, o viziune profund an
gajată în practica social-economieă,
înlăturarea hotărîtă a oricăror ati
tudini de rutină, promovarea unui
inalt spirit revoluționar in gindire
și acțiune, preocupare susținută pen
tru autoperfecționare, pentru ridi
carea nivelului profesional și politic,
pentru cunoașterea a tot ce este nou
pe plan mondial" — sublinia to
varășa Elena Ceaușescu in cuvintarea ia primul Congres al științei și
invățămintului.
în deplin consens cu orientărila
stabilite de conducerea partidului,
tovarășa Elena Ceaușescu a acordat
și acordă atenție deosebită școlii, învătămîntului românesc — principalul
factor de civilizație și cultură, de
formare a noilor cadre de spe
cialiști. de oameni ai muncii din
toate domeniile vieții noastre socialeconomice. Știința, învățămintul, arta
și cultura alcătuiesc, in concepția
tovarășei Elena Ceaușescu. un tot
unitar, ca domenii interferențe, con
vergente in formarea omului nou, cu
o conștiință inaintată, constructor al
celei mai drepte și mai umana
societăți.
Alături de toți cei ce muncesc,
oamenii de cultură își exprimă gindurile și sentimentele de aleasă
recunoștință și prețuire față de to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, sub a cărei nemij
locită indrumare de inaltă compe
tentă activitatea politico-ideologică
și cultural-educativă, cultura în ge
neral și-au lărgit necontenit sfera
de acțiune și cuprindere, și-au îm
bogățit conținutul și diversificat for
mele, sporindu-și contribuția la
unirea eforturilor oamenilor muncii
în opera de făurire a noii societăți,
la accelerarea ritmului dezvoltării economico-sociale, la promovarea și
afirmarea spiritului militant, revolu
ționar. novator în toate sferele crea
ției materiale și spirituale.
Materializare a inițiativei și orien
tărilor secretarului general al parti
dului, Festivalul național „Cintarea
României" a căpătat, de la o ediție
la alta, amploarea unei antrenante șl
cuprinzătoare manifestări a muncii
și creației libere, a unei acțiuni ca
talizatoare a energiilor creatoare și
artistice ale întregului nostru po
por. Semnificativ este faptul că de
la prima ediție din 1975—1977, la
care au participat peste 100 000 de
formații și cercuri artistice de amatori de la orașe și sate, la cea

de-a șaptea ediție, ce se desfășoară
în prezent, numărul colectivelor a
ajuns la 231 000, Insumînd peste
'5 000 000 de participanți. Sub îndru
marea permanentă a tovarășei
Elena Ceaușescu, marele Festival a
devenit o puternică și largă mișca
re de creație științifică, tehnică, cul
turală și artistică de masă. El se
situează astăzi la înalte cote cali
tative, aducind o contribuție spori
tă la educația politică, patriotică, re
voluționara . a oamenilor muncii, la
ridicarea nivelului pregătirii lor
profesionale, a gindirii tehnico-științifice, pentru creșterea aportului
acestora la rezolvarea eficientă a
sarcinilor economice și sociale ce le
revin in cadrul colectivelor de mun
că in care își desfășoară activitatea
de zi cu zi. „Orientarea fundamen
tală. de bază a activității politicoeducative — sublinia tovarășa Elena
Ceaușescu la Congresul al III-lea al
educației politice și culturii socialis
te — trebuie să o constituie edu
carea pentru muncă, pentru parti
ciparea activă, conștientă șl respon
sabilă la îndeplinirea sarcinilor de
producție, a planurilor șl programe
lor de dezvoltare economico-socială,
de ridicare, pe această bază, a ni
velului de trai al intregului popor".
Avem permanent in vedere că — așa
cum arăta tovarășa Elena Ceaușescu
— nivelul conștiinței revoluționare
este strins legat de ridicarea gra
dului de pregătire profesională, teh
nică și culturală. Toți cei care lu
crăm în aceste dorhenii sintem
hotărîți să acționăm astfel ca in
treaga activitate din sfera culturii
și educației socialiste să asigure
lărgirea orizontului de cunoștin
țe politice, tehnice și cultura
le al fiecărui om a! muncii, al
intregului popor. Aceste inestimabi
le indicații și îndemnuri, cu multi
plele lor semnificații și rezonanțe,
sînt menite a ridica la noi cote ca
litative întreaga activitate cultural-artistică, de educație socia
listă, căreia ii potențează sta
tutul propriu în întregul angre
naj de factori ideologici, formativi-educaționali. ce concură îrt
slujirea aceluiași nobil țel al socie
tății noastYe socialiste : modelarea
omului nou, cu un vast orizont de
cunoștințe, cu un înalt grad de cul
tură. cu o, sensibilitate deschisă tu
turor valorilor destinate a-i îmbo
găți viața spirituală, esența umană,
personalitatea. Din această perspec
tivă au fost deschise noi orizonturi
de împliniri și realizări in domeniul
literaturii, dramaturgiei, muzicii, ci
nematografiei și artelor plastice,
concretizate într-o serie de lucrări
cu un profund conținut angajant,
patriotic, inspirate din tumultuoasa
activitate de transformare revolu
ționară a patriei noastre, în pro
cesul devenirii ei socialiste. Alături
de creația profesionistă, un accent
deosebit s-a pus pe valorificarea te
zaurului nostru folcloric, pe respec
tarea autenticității acestuia, cu evidențierea specificului fiecărei zone
și regiuni; Astfel, doinele, baladele,
romanțele, minunatele noastre cîntece tradiționale și poezii populare
au fost introduse in circuitul na
tional de valori, sporindu-și farme
cul. prospețimea
și prețuirea de
care s-au bucurat și se bucură me
reu în rîndurile poporului nostru, ca
parte integrantă a vieții sale spiri
tuale.
Preocupată. în mod constant de
necesitatea ca știința să se afirme

tot mai mult ca mijloc de dialog șl
comunicare între națiuni, de răspun
derile ce revin oamenilor de știință
și cultură în făurirea unei lumi a
păcii și colaborării, tovarășa aca
demician doctor
inginer Elena
Ceaușescu, împreună cu președinte
le României, desfășoară o intensă
activitate pentru înfăptuirea unei
politici externe constructive, care
conferă țării noastre un rol activ șl
un loc demn pe arena internaționa
lă. Tovarășa Elena Ceaușescu mi
litează cu perseverență, in numele
profundului umanism ce o caracteri
zează, pentru ca oamenii de știință
și cultură să-și afirme hotărît voca
ția de exponenți ai păcii, în scopul
făuririi unei lumi mai bune și mal
drepte, fără arme și războaie, pen
tru asigurarea unui viitor luminos
copiilor noștri, tineretului întregii
planete, generațiilor mileniului trei.
„Să adresăm tuturor oamenilor de
cultură, știință si artă din Europa
și din intreaga lume — își rostește
înflăcăratul apel tovarășa Elena
Ceaușescu — chemarea de a ne uni
forțele și a lupta activ pentru
dezarmare, pentru pace și colabora
re, pentru apărarea minunatelor cu
ceriri ale cunoașterii și civilizației
umane, de a face ca ele să ser
vească întotdeauna progresului și
bunăstării popoarelor, libertății si
independenței
tuturor
națiunilor
lumii !“.
Pentru noi, ca și pentru întregul
nostru
popor,
tovarășa
Elena
Ceaușescu constituie o pildă vie de
consecvență revoluționară, de patrio
tism ardent, un luminos simbol de
, muncă și viață puse cu devotament
In slujba edificării patriei socialis
te. creșterii prestigiului ei în lume.
Admirăm această neobosită și mul
tilaterală activitate a tovarășei aca
demician
doctor inginer Elena
Ceaușescu, remarcabila putere de
sinteză și angajare in vaste și atît
de variate domenii, cu rezultate din
tre
cele mai strălucite,
grija
neobosită acordată educării șl for
mării tinerei generații In spiritul
dragostei față de patrie, partid și
popor, față de înfăptuirile impresio
nante ale socialismului.
Pentru remarcabilele și unanim apreciatele contribuții aduse la ope
ra de înălțare a patriei, de edifi
care a socialismului pe pămintul
României, pentru generozitatea orientărilor pe care ni Ie acordă in
intreaga noastră activitate, aducem
astăzi tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, cu profund
respect și nețărmurită gratitudine,
omagiul nostru înflăcărat, asigurînd-o de voința și hotărîrea noas
tră de nestrămutat de a nu precupeți
nici un efort, de a folosi întreaga
putere de muncă și creație pentru
înfăptuirea sarcinilor pe care ni le-a
încredințat.
într-un glas cu întregul nostru
popor, îi adresăm din adincul ini
mii cele mai alese sentimente da
dragoste și recunoștință, îi urăm
viață îndelungată, sănătate ș! mul
tă putere de muncă, alături de
marele bărbat al țării, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
conducătorul
partidului șl statului nostru, pentru
ca împreună să ne călăuzească, cu
aceeași vigoare și strălucire, pe
drumul mărețelor victorii și al epo
calelor realizări, pentru ascensiunea
continuă a patriei pe luminoasele
culmi ale civilizației socialiste șl
comuniste.

Cu gîndul la faptele noului an
Pentru continua promovare a noului
Am fost prezent încă
din prima zi a anului in
mijlocul muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor În
treprinderii noastre de
scule și elemente hidrau
lice din Focsani. Nu se
putea altfel, prin însăși
funcția mea de inginerșef cu pregătirea tehnică
a fabricației eram obli
gat să fiu prezent la mo
mentul intrării in fabrica
ție a celor peste 150 de
noi tipuri de produse. An
nou, premieră industrială!
Produse de inaltă tehnici
tate solicitate de econo
mia națională pentru ce
rințele interne si la ex
port, cum ar fi : pompe
hidraulice pentru motoare
diesel, distribuitoare de
aer, diferite tipuri de su
pape hidraulice, mandrine, accesorii pentru mașini-unelte speciale și al
tele. Toate sint noutăți,
toate au cerut efort de
gînd și faptă inedite,
fantezie științifică și teh
nică, fiecare constituind
un veritabil examen peri-

tru cercetătorii noștri,
pentru muncitorii noștri.
Examene severe pentru
promovarea noului. Ne-am
propus si au și fost luate
toate măsurile necesare
pentru ca. din producția
acestui an, 75 la sută să
revină produselor noi si
reproiectate. Am discutat
Si dezbătut cu toate sec
țiile acest proiect, care
înseamnă multă sudoare a
minții, in primul tind.
Este
datoria
noastră,
scopul existenței noastre
de a fi mereu in frunte
in promovarea noului —
de trei ani consecutiv în
treprinderea noastră a
cucerit „Ordinul Muncii"
clasa I ; acest fapt ne
obligă să urcăm și mai
hotărîți treptele nu ușor
de escaladat ale noului.
Vom pune accent pe im
plementarea de noi teh
nologii de mare producti
vitate si eficientă econo
mică. Iată, de exemplu :
obținerea de semifabrica
te prin matrițare, reali
zarea . pregătirii de fabri
cație pentru obținerea a

cel puțin 25 de repere
prin turnare în modele
ușor fuzibile, realizarea
tehnologiilor si pregăti
rea de fabricație pentru
prelucrarea pe mașiniunelte automate cu co
mandă numerică si centre
de prelucrare pentru cel
puțin 85 de repere si al
tele. Gindul colectivului
nostru muncitoresc se în
dreaptă și către realizarea
altor proiecte nu mai pu
țin importante — se va
crea un loc de muncă au
tomatizat la operația de
tratament termic a scule
lor de mină, dotarea cu
tehnica necesară pentru
realizarea proiectării asis
tate de calculator. Cu alte
cuvinte, preocupări con
stante pentru promovarea
noului, pentru moderniza
rea continuă a producției
in
vederea
creșterii
necontenite a calității
produselor noastre. Răs
pundem in felul acesta
îndemnurilor, indicațiilor
Si orientărilor secretarului
general al partidului făcu
te și cu prilejul noului

an prin Mesajul adresat
întregii noastre națiuni.
Este datoria noastră de
onoare, muncitorească, de
a ne îndeplini exemplar
sarcinile încredințate de
partid, de tovarășul
Nicolae Ceausescu, Ingăduiti-ml să folosesc acest
prilej si să-i adresez co
munistului din fruntea
partidului si a țării, din
partea întregului nostru
colectiv fierbintea urare
de „La mulți ani 1“ cu să
nătate, cu multă, multă
putere de muncă si crea
ție, pentru binele și feri
cirea întregului nostru
popor. Este urare din ini
mă,
cu
recunoștință
profundă exprimată de
'fiecare om muncitor al
acestui pămînt românesc
față de ctitorul României
socialiste moderne.

Andrei BORDEANU

ingîner-șef cu pregătirea
tehnică a fabricației,
Întreprinderea de scule
și elemente hidraulice
din Focșani

Să ai voința și capacitatea să crești
oameni folositori societății
Luna ianuarie, pentru
noi, laminoriștii de la
noua întreprindere de țevi
din Slatina, înseamnă un
debut de mare importan
ță : terminăm probele
tehnologice la laminorul
profilat in special pentru
producerea de țevi pentru
fabricarea rulmenților șl
vom intra in plină pro
ducție. Vede fi, suprave
ghez de la acest pupitru
automat de comandă goa
na materialului incandes
cent pe patul de rulare,
dar gindul meu iși mai
găsește timp să refacă
drumul parcurs de mine
pină la însușirea acestei
frumoase meserii. Pentru
că, mai intii, trebuie să
vă spun, am lucrat mulți
ani ca lăcătuș mecanic la
Antrepriza de construcții
hidrotehnice „Olt infe
rior" și la Întreprinderea
de construcții industriale
Slatina, participind la
construirea ofelăriei elec
trice de la Întreprinderea
de osii și boghiuri Balș.
Aici, la Balș, am făcut cu
noștință cu metalul incan
descent, M-a fascinat a-

cest proces de învingere
a metalului. Așa că, în ca
drul cursurilor de poli-,
calificare, nu am ezitat —
am ales meseria de laminorist. Și, iată, o dată cu
recrutarea de personal
pentru noul obiectiv in
dustrial ce a prins contur
pe platforma slătineană,
mi s-a încredințat condu
cerea laminorului. Sigur,
nu dintr-o dată — am
urmat o scoală de maiștri
la Întreprinderea de țevi
„Republica", din Capitală,
ceea ce-mi permite acum
să-mi iau răspunderea
să-i conduc spre tainele
meseriei noastre și pe alți
tineri. Am 30 de laminoriști in formație. Toți ti
neri absolvenți ai școlii
profesionale, pe care-i în
văț să conducă lamino
rul în producerea unei
game largi de țevi de di
ferite diametre și cu gro
simi variabile ale perete
lui. Nu uit, totodată, să le
vorbesc șl despre uriașa
investiție de tehnică și
gindire, pe lingă aceea de
utilaje și mașini, reali
zate in anii de vastă
construcție ai „Epocii

Nicolae Ceaușescu" șl tn
județul Olt, ca pe întreg
cuprinsul țării. Mă stră
duiesc, din toate for
țele mele, să le trans
mit acestor tineri tot
ce cunosc In meserie,
dar, mai ales, vreau să le
transmit pasiunea pentru
ea — mereu îmi spun că,
fiind comunist, trebuie să
ai voința și capacitatea să
crești oameni folositori
sieși și societății, în ace
lași timp. Cum ai fost tu
crescut, la rîndu-țl, de alfl
comuniști. Aceasta este o
răspundere — să crești oa
meni ! Despre ea ne vor
bește mereu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, folo
sind orice prilej, indemnindu-i pe comuniști să
fie ca niște fermenți ai
progresului tn mijlocul
maselor muncitoare. Așa
aș vrea să fiu și eu, mă
străduiesc să devin un
astfel
de
om.
Este,
daci vreți, și acesta
un proiect cu totul per
sonal, dar in slujba in
teresului general. La aces
te lucruri gtndesc mereu
și în aceste zile, in timp

ce strunesc laminorul, pregătindu-l pentru produc
ția curentă. Mă gîndesc,
totodată, cu recunoștință
la marele fiu al poporu
lui nostru, care nu-și pre
cupețește. nici un efort
pentru întinerirea necon
tenită a țării, fiindu-ne
strălucit exemplu in mun
că și în luptă. Ii dorim,
noi toți, muncitorii aces
tei întreprinderi, ca de
altfel toți muncitorii țării,
sănătate multă, un fierbin
te „La mulți ani l"; ii
urăm, de asemenea, tova
rășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu
multă forță de creație ști
ințifică, pentru continuul
progres al țării, multă
sănătate și multă fericire,
li asigurăm pe scumpii
noștri conducători că ne
vom îndeplini cu cinste și
fără nici o precupețise de
forte sarcinile importante
ce ne revin in acest nou
an.

Jon VASIICA

maistru lamlnorist,
întreprinderea de țevi
Slatina
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IDEILE $1 ORIENTĂRILE DIN EXPUNEREA MSOUII NICOIAE CEAUSESCU - EXEMPLAR iNfAPTUIÎE!
Din primele zile ale anului

ritmuri înalte de lucru
La întreprinderea de mașini grele București
In luna ianuarie, toate utilajele

vor fi livrate in avans
Dornici să continue realizările de
prestigiu obținute în producție anul
trecut, colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de mașini
grele din Capitală a pășit în cel
de-al patrulea an al cincinalului,
cum se spune, cu dreptul. Astfel, in
cadrul fabricii metalurgice s-au ob
ținut încă din primele zile ale anu
lui cantități suplimentare de otel.
De asemenea, succese importante au
obținut metalurgiștii din secția tur
nătorie forjă și tratamente termice.
Ștacheta înaltă a realizărilor de ex
cepție a fost menținută și de cele
lalte colective din cadrul secțiilor
mecanosudură, turboagregate, me
canice. Practic, în toate secțiile și atelierele s-a muncit cu dăruire și res
ponsabilitate pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan.
— Nici nu se putea altfel, a ținuți
să precizeze de la bun început to
varășul Iile Virgil, secretarul comi
tetului de partid din cadrul între, prinderii. Sectoare și obiective prio
ritare ale economiei așteaptă și con
tează pe utilajele și instalațiile pe
care noi le executăm. Tocmai de
aceea, ne-am propus ca în acest an
să muncim mai bine, mai eficient,
înțeleg prin aceasta in primul și in
primul rind o sporire a grijii fiecă
ruia dintre noi pentru calitate. Pen
tru aceasta, >am pus la punct un
sistem riguros de asigurare a cali
tății. De asemenea, am refăcut toate
graficele de execuție a produselor,
pornind de la termenul de predare
la beneficiari.
într-adevăr, parcurgînd secțiile da
producție, peste tot se poate observa
atenția deosebită acordată organiză
rii judicioase a producției, moderni
zării unor fluxuri de fabricație, in
troducerii unor tehnologii noi, avan
sate. Urmarea firească a acestor
preocupări 7 In cele patru zile care
au trecut din acest an. aici s-au
realizat peste plan 300 de tone de
piese forjate pentru export, 4 rotori
pentru termocentralele Turcenl si
Brașov.
De altfel, luna ianuarie reprezintă
pentru constructorii de utilaj ener
getic de pe platforma industrială
Berceni un adevărat examen. tn
1 această perioadă, muncitorii de aici
s-au angajat să livreze o gamă largă
de echipamente pentru turbina de
700 MW de la Cernavodă și furnituri
pentru turboagregatul de 50 MW
destinat termocentralei din Brașov.
Toate acestea se află in stadii avan
sate de execuție. Unele au fost de
acum livrate. Cert este un lucru:

toate aceste echipamente vor fi li
vrate în avans pînă la sfîrșitul lunii.
Așa cum de altfel vor fi livrate și
piesele de schimb solicitate de energeticienl.
Alături de calitate, o atenție de
osebită se acordă în întreprindere
producției de export. Comisia de
export, după cum ne spunea ingi
nerul Florea Rontea. șeful serviciu
lui producție, a întocmit grafice
pentru fiecare produs in parte, iar
urmărirea acestora se face pe fie
care schimb. Totodată, s-au înfiin
țat formații și echipe complexe de
specialiști, care realizează numai anumite operații sau produse. Este
știut că în prezent pe piața externă
este o concurență acerbă în do
meniul utilajelor energetice. Co
lectivul de aici s-a impus pe multe
piețe externe ca un bun producător
de asemenea utilaje. O demonstrează
colaborările fructuoase cu firme
bine cunoscute din S.U.A., Canada
și din alte țări. Faptul că, an de ah,
produsele cu marca I.M.G.B. sînt
solicitate tot mai mult la export se
datorează în mare parte și recepti
vității la solicitările partenerilor
străini, flexibilității in pregătirea,
lansarea, urmărirea și realizarea
fiecărui produs.
...Secția oțelărie. Directorul fa
bricii metalurgice, inginerul Sergiu
Iliescu, urmărește elaborarea unei
noi șarje. Pe față i se citește și în
cordare, și bucurie.
—- Mi-a fost pentru o clipă tea
mă'. Nu știam cum va ieși. Pentru
o clipă, o singură , clipă m-am
temut. Dar imediat ce am văzut
chipurile oțelarilor am știut că au
reușit. Bucuria care mă încearcă
acum are o justificare. Noi turnăm
oțel în cantități mari. Oțeluri înalt
aliate, oțeluri din care se con
struiesc echipamente pentru Cen
trala nuclearo-electrică de la Cerna
vodă. Fiecare gram de oțel trebuie
să fie de cea mai bună calitate. Noi
punem la dispoziția întregii uzine
piese turnate, forjate, alte semi
fabricate. Intr-un cuvint. de acti
vitatea noastră depinde modul in
care se derulează întregul ciclu de
fabricație. Nu avem deci voie să
greșim, nu avem voie să lntirziem
nici un moment.
Rezultatele obținute In primele
zile ale lunii ianuarie dau garanția
că oamenii muncii de la I.M.G.B.
vor obține și în anul 1989 rezultate
dintre cele mai bune în producție.

Gheorflhe IONITA

La întreprinderea metalurgică Bacău
Produse peste plan,

de calitate superioară
Colectivul de la întreprinderea me
talurgică Bacău a pășit în noul an cu
hotărîrea fermă de a-și îndeplini rit
mic și la un înalt nivel calitativ sar
cinile de plan ce-i revin pe acest an.
Mărturie stau faptele. In primele
zile de lucru din cel de-al patrulea
an al actualului cincinal oamenii
muncii de aici au obținut primele
succese in muncă. Astfel, numai in
două zile au fost realizate peste
prevederi circa 400 armături indus
triale din fontă pentru sectoarele
prioritare ale economiei — ener
getic, naval și nuclear. In ziua de 4
ianuarie au pornit de pe rampa de
expediție cu destinația Uniunea So
vietică primele 6 vagoane încărcata
cu circa 500 bucăți armături — pri
mele produse din acest an livrate la
export. De notat că toate acestea sînt
produse de bună calitate, competiti
ve, realizate cu eficiență ridicată, cu
un consum redus de materii prime,
materiale, energie electrică și com
bustibil. Și încă un amănunt : peste
tot, in turnătorie, in secțiile și atelie
rele prelucrătoare se muncește într-un ritm alert, media realizărilor
din primele zile fiind de aproape
două ori mai mare față de cea a rea
lizărilor zilnice din anul trecut.
Cum se explică acest ritm înalt
de producție 7 Inginerul George Buz
dugan, directorul întreprinderii, este
de părere că succesele au la bază
o mai bună organizare a producției
și a muncii, aplicarea în viață a mă
surilor tehnice și organizatorice în
scrise în programele de modernizare
și perfecționare a intregii activități.
— Avem de realizat în acest an o
producție-marfă mai mare cu 43 mi
lioane lei față de cea din 1988. din
care o mare parte pentru export —
ne spune interlocutorul. Iată de ce
am acordat o atenție sporită pregă
tirii ei încă din ultimul trimestru al
anului trecut. Chiar la începutul lu
nii decembrie am lansat în fabrica
ție întreaga producție prevăzută în
planul lunii ianuarie pentru export,
creindu-ne astfel condiții să livrăm
partenerilor externi produse chiar
din prima zi a noului an. Vrem ca in
primele două decade să îndeplinim
planul lunar de export.
Discutînd cu cadre de conducere,
specialiști și muncitori din întreprin
dere, am aflat că in acest scop au
fost luate măsuri speciale in toate
secțiile de producție. La turnătorie,
bunăoară, unde existau unele greu
tăți, au fost modernizate și automa
tizate liniile de formare și turnare, a
fost pus in funcțiune un nou cuptor
cu inducție care concură la elabora
rea fontei speciale din care se reali
zează produse pentru export. Tot aici
a fost concepută și realizată cu forțe
proprii o instalație modernă de re
cuperare a resurselor energetice se
cundare care a condus la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă ale oame
nilor și, implicit, la ridicarea calității
produselor. In secțiile și atelierele

prelucrătoare au fost instalate noi
mașini-unelte moderne cu comandă
numerică, au fost asigurate scule,
dispozitive și verificatoare cores
punzătoare care au condus la
creșterea simțitoare a producti
vității muncii și a calității produselor.
Toate produsele care se realizează
în prezent la întreprinderea băcăua
nă sînt comparabile cu produsele de
armături industriale din oricare altă
țară de pe glob. Așa se și explică
de fapt de ce un număr tot mai
mare de parteneri din Uniunea So
vietică, Republica Democrată Ger
mană, Canada și din alte țări au so
licitat însemnate cantități de armă
turi industriale din fontă pentru
diferite sectoare de activitate. Cea
mai mare parte a producției desti
nate exportului pe acest an a fost
contractată încă din trimestrul III al
anului trecut. După cum este și fi
resc, toate aceste succese obligă. Ce
se întreprinde acum în unitate pen
tru ca bunele rezultate obținute in
primele zile ale anului să fie am
plificate 7 Inginerul Dumitru Aioanei, secretarul comitetului de partid,
susține că o producție mare și de
calitate superioară nu se poate rea
liza decît cu oameni cu o pregătire
corespunzătoare. De aceea, în între
prindere toată lumea învață, perfecționindu-și pregătirea profesională.
S-a mers pînă acolo Incit omul de
concepție, specialistul să lucreze di
rect în producție, la mașină, tar mun
citorii cu o înaltă pregătire să de
vină și proiectanți. Am văzut în ate
liere muncitori care lucrează mai
întii la planșetă și apoi trec la fa
bricarea piesei respective. Muncito
rul specialist Constantin Ciorcilă, de
exemplu, a conceput și realizat agre
gate cu o productivitate de 5 ori mai
mare decît cele aflate în dotare, iar
inginerii Ion Matei și Cristian Solcan din sectoarele de concepție au
realizat noi piese și îmbunătățit teh
nologii de fabricație lucrind in pri
ma fază direct la mașinile cu co
mandă numerică. Concomitent cu
ridicarea nivelului profesional al
oamenilor. în sectoarele de produc
ție continuă aplicarea măsurilor din
programele de modernizare. La tur
nătorie, ing. Romică Stoica, împreu
nă cu alți specialiști, se preocupă de
modernizarea unui nou cuptor de
Inducție pentru elaborarea fontei, în
atelierele de prelucrare se lucrează
la dotarea locurilor de muncă cu
standuri de probă, se face reorgani
zarea pe verticală a magaziilor in
termediare de scule și piese de
schimb.
Sint fapte de muncă ce atestă, In
acest început de an, hotărîrea unui
colectiv fruntaș de a face totul pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan la toți indicatorii
Intr-un ritm rapid, la un nivel înalt
de calitate și eficiență.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Santeii"

CUM ESTE VALORIFICAT TEZAURUL LOR DE IDEI?
Dezbatere organizată de „Scînteia“ cu sprijinul Comitetului județean Brașov al P.C.R.
Dispunînd de o puternică bază tehnico-materială, industria județului
Brașov a cunoscut în anii socialismului și. cu deosebire, după Congresul
al IX-lea al partidului, ca urmare a alocării unor însemnate fonduri de
investiții, un permanent proces de dezvoltare, modernizare și diversifi
care. Aici s-au fabricat primele tractoare și autocamioane românești, iar
in prezent unitățile industriale din Făgăraș, Săcele, Rîșnov, Ghimbav,
Victoria. Zărnești. Codlea, ca să nu mai vorbim de cele din municipiul
Brașov, sint bine cunoscute nu numai în țară, ci practic pe toate meri
dianele lumii prin calitatea, competitivitatea și gradul Înalt de tehnicitate
al produselor pe care le realizează. Și tot în județul Brașov s-au format,
de-a lungul anilor, numeroși muncitori și specialiști care apoi au pus în

funcțiune multe alte unități economice de cele mal diverse profiluri în alte
zone ale tării.
Sînt toate acestea numai cîteva din argumentele care ne-au determi
nat — deloc intîmplător. avînd in vedere rezultatele obținute, precum și
disponibilitățile potențiale existente — să organizăm cu sprijinul comi
tetului județean de partid o largă dezbatere cu specialiști și muncitori din
unități industriale, de cercetare și învățămînt pe tema stimulării și va
lorificării potențialului creator al oamenilor muncii, ca resursă inepui
zabilă de dezvoltare, modernizare și ridicare permanentă a nivelului teh
nic si calitativ al producției, de creștere mai accentuată a eficientei
economice.

Față în față, posibilitățile existente

tuși, nu ne putem declara mulțumiți
cu rezultatele obținute, fie și dacă
avem in vedere numai faptul că față
de celelalte județe ocupăm locul 5
după numărul total de invenții și lo
cul 6 după indicele de creativitate,
ceea ce, față de potențialul tehnic și
uman al județului nostru, este puțin.
Explicațiile 7 Există, fără indoială,
o serie de lipsuri și in munca mem
brilor comisiei județene a inginerilor
și tehnicienilor, care ar trebui să fie
un factor mult mai stimulator in or
ganizarea și promovarea activității de
inovare, in răspindirea și aplicarea
experienței înaintate, in menținerea
in stare de funcționare a mecanisme
lor care transformă inventivitatea
potențială în inventivitate efectivă
și utilă, fără să se înțeleagă de aici
că nu s-a făcut nimic in acest sens.
Astfel, s-au organizat lunar schim
buri de experiență pentru populari
zarea celor mai recente Invenții și
inovații, iar semestrial s-a analizat
modul cum au fost aplicate în între
prinderi invențiile brevetate și în
special cauzele neaplicării unor in
venții. Anul trecut a avut loc a
XVI-a sesiune de comunicări în do
meniul creației tehnico-științifice, în
cadrul căreia s-a făcut un util schimb
de experiență între autori de lucrări:
ingineri, tehnicieni, cadre didactice
universitare, muncitori de înaltă ca
lificare ș.a. Prin strădaniile comisiei
județene a inginerilor și tehnicienilor
s-a reușit ca lucrările prezentate in
secțiuni să fie publicate anticipat în
5 volume care însumează 1180 de pa
gini. Tot pentru difuzarea cit mal
rapidă a progresului tehnic șl pen

și rezultatele obținute
Ilie Năstase, secretar al comitetu
lui județean de partid : în actualul
cincinal, care are ca trăsătură dis
tinctivă dezvoltarea intensiv-calitativă, am analizat și noi, cu mai multe
ocazii, aportul creator al oamenilor
muncii din județul Brașov la mo
dernizarea și ridicarea nivelului
calitativ al producției, la inte
grarea tehnologiilor avansate în
tehnologiile convenționale, la re
ducerea consumurilor materiale și
creșterea productivității muncii. Ia
perfecționarea formelor de orga
nizare a muncii și chiar la promo
varea unor metode cit mai eficiente
de coordonare, stimulare și valorifi
care a creativității. Ținind seama de
exigențele, sarcinile și orientările
formulate
de
tovarășul
Nicolac Ceaușescu, secretarul general
al partidului, care a efectuat 33 de
vizite de lucru in județul Brașov, ani
ajuns ia concluzia că trebuie făcut
mult mai mult pentru valorificarea
optimă a disponibilităților creatoare
ale oamenilor muncii, pentru dirijarea
mai bună a informațiilor oferite de
institutele de cercetare științifică și
inginerie tehnologică, pentru spo
rirea interesului față de promovarea
progresului tehnic la toate locurile
de muncă. Analizate separat, re
zultatele obținute ar putea să
pară bune la prima vedere. Ast
fel, referindu-ne numai la cel trei
ani care au trecut din actualul cinci
nal, pe ansamblul județului s-au
elaborat, finalizat si aplicat în pro
ducție mii de soluții organizatorice,
tehnice și tehnologice pentru creș
terea productivității muncii, redu
cerea consumurilor materiale. îmbu
nătățirea calității produselor, redu
cerea importurilor și creșterea ex
portului de produse
cu
prețuri
remuneratorii pe piețe cu o bună bo
nitate financiară.
Totodată, s-a dat un nou imbold
gindirii creatoare, ceea ce a făcut ca
in același interval de timp să se
Înregistreze sute, mii de cereri
de brevete de invenții și propuneri
de inovații, majoritatea dintre ele
fiind aplicate în producție. Pe baza
conceptului programatic formulat de
conducerea partidului am acționat și
in județul Brașov pentru integrarea
producției cu cercetarea și învățămintul pe marile platforme indus
triale de realizare a autocamioanelor,
tractoarelor și rulmenților din mu
nicipiul Brașov, pe platformele chi
mice din municipiul Făgăraș și orașe
le Victoria. Rișnov și Codlea, primind
în acest sens un sprijin neprețuit
din partea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, căreia ii adresăm din inimă
cele mai cal(le mulțumiri, precum și
respectuoase urări cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de naștere,
în cadrul etapei de masă a Festiva
lului național „Cîntarea României"
au fost organizate anual circa 1 200
acțiuni de propagandă tehnică și ști
ințifică, la care au participat peste
10 000 de oameni ai muncii, insuflînd
spiritul muncii de calitate și întărind
aplicarea principiului responsabili
tății reciproce.

La întreprinderea „Romlux"
din Tîrgoviște au fost asimila
te in fabricație noi tipuri de
corpuri de iluminat cu o mai
mare fiabilitate și consumuri
reduse de energie electrică la
beneficiari. Astfel, au fost crea
te trei modele de aparate de
preconectare pentru lămpile
fluorescente de 6, 8 și 40 W.
Prin asimilarea lor in fabrica
ția curentă s-au realizat impor
tante economii de sirmâ de cu
pru emailată și benzi de oțel
silicios. Printre alte produse noi
realizate de colectivul acestei
intreprinderi se află și corpu
rile fluorescente de iluminat
miniaturizate de 6 și 8 W, pre
cum și 10 tipuri de lămpi cu
incandescență, care, prin cali
tățile lor tehnico-funcționale,
s-au impus atît pe piața inter
nă, cit și la export.
Foto : Eugen Dichlseanu

Ce eficiență au avut acțiunile între
prinse 7 Numai prin aplicarea în pro
ducție a invențiilor și inovațiilor, de
pildă, eficiența economică obținută se
ridică la miliarde de lei. Datele se
cunosc exact, dar în mod intenționat
nu mă refer la ele, deoarece valoarea
in sine nu spune nimic sau. in orice
caz, nu prea mult. Rezultatele obți
nute trebuie să fie raportate la poten
țialul tehnic și uman de care dispun
unitățile industriale, de cercetare și
învățămînt din județul Brașov. în
medie, pe ansamblul industriei jude
țului, revin fiecărui om al muncii
fonduri fixe in valoare de peste
376 000 lei. Și trebuie să reținem că
55,3 la sută din populația activă a ju
dețului lucrează în industrie. Jude
țul dispune, de asemenea, de un
mare număr de cadre tehnico-inginerești : 14 943 in întreprinderi indus
triale, 2 599 in unități de cercetare și
380 in învățămintul superior. Atunci,
punind față în față rezultatele obți
nute cu resursele, cu disponibilitățile
existente, putem fi mulțumiți de acti
vitatea desfășurată 7 Consider că nu
întru totul. Analizînd așa și numai așa
rezultatele obținute, vom putea apre
cia însă in mod obiectiv cit de con
cret și eficient muncim, cum ne
îndeplinim fiecare dintre noi sar
cinile ce ne revin, astfel îneît
lncepînd chiar din această primă
perioadă a anului 1989 activi
tatea oamenilor muncii din județul
Brașov să se situeze la nivelul exi
gențelor formulate de secretarul
general al partidului în Expunerea
din luna noiembrie a anului recent
încheiat. Prin tot ceea ce facem vrem
să dovedim că sîntem hotărîți să ne
înscriem cu înaltă responsabilitate în
fluxul viu al progresului tehnicoștiințific, așa cum ne cere mereu
inițiatorul și creatorul de istorie
nouă, cel ce a pecetluit cu emblema
muncii sale pentru țară epoca con
temporană a României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ne anga
jăm să întîmpinăm cea de-a 45-a
aniversare a victoriei revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă, pre
cum și cel de-al XIV-lea Congres al
partidului cu noi și remarcabile fap
ta de muncă, prin care să racordăm
șt mai mult județul nostru la dezvol
tarea robustă și armonioasă a econo
miei naționale.
Redacția : Intr-adevăr, dezbaterea
noastră ar trebui să aibă ca prim
obiectiv o asemenea analiză, compa
rativă, care să pună in lumină at.lt’
elementele pozitive, cit și rezervele
existente. Sint. așadar, rezultatele ob
ținute pe măsura resurselor tehnice
și umane de care dispun unitățile
economice, de cercetare și învățământ
ale județului ?
Cont. dr. ing. Gheorghe Deliu, pre
ședintele comisiei județene a ingine
rilor și tehnicienilor : UnuJ din in
dicatorii sintetici care pot caracte
riza activitatea desfășurată 11 repre
zintă indicele de creativitate (calcu
lat in toată lumea ca număr de in
venții la 100 000 de locuitori), care
In județul Brașov a fost de 27.8 în
anul 1985. 27,1 în 1986. 28 în 1987 și
puțin mai mare în 1988, deci de
regulă peste media pe țară. To

tru a facilita cunoașterea experien
ței înaintate, comisia județeană a
inițiat tipărirea trimestrială a unul
Buletin de informare și documentare
(BIT), editat pe rind sub îngrijirea
altei intreprinderi. Anual se publică
broșura „Creația tehnico-științifică
brașoveană — Invenții, inovații, autoutilări", care popularizează cele mal
valoroase creații tehnice originale și
înlesnește astfel aplicarea lor în pro
ducție. Totodată, s-a organizat o
brevetotecă pe teme din construcția
de mașini pe lingă centrul de calcul
al Centralet industriale de autocami
oane și tractoare din Brașov. Deci,
cum se spune, cine vrea are de unde
să învețe.
Cu toate acestea. In unele unități
se manifestă o cu - totul nejustifi
cată „imunitate" la nou și in conse
cință o serie de tehnologii valoroa
se, bine cunoscute nu sint aplicate
pretutindeni unde este posibil. Așa se
face că există intreprinderi cu profi
luri de fabricație asemănătoare, dar
care folosesc tehnologii diferite — și,
evident, cu randamente diferite —
pentru realizarea acelorași tipuri de
produse. Cămășile de cilindri, de pil
dă, se toarnă centrifugal de mai mul
tă vreme Ia întreprinderea de auto
camioane. în timp ce la întreprin
derea de tractoare (n.n. — unități din
cadrul aceleiași centrale industriale)
abia acum se pune problema intro
ducerii acestei tehnologii. Titanizarea sculelor se aplică la întreprin
derea de scule din Rișnov, dar nu
se aplică la întreprinderile de auto
camioane și de tractoare din Brașov.
Iar exemplele ar putea continua.

Cum și cu ce eficiență lucrează

comisiile

inginerilor și

Redacția : Aspectele prezentate
tint edificatoare. Totuși, sînt cu ade
vărat viabile comisiile inginerilor și
tehnicienilor ? Cum resimt specialiștii
pe un plan mai apropiat, personal să
zicem, atunci cind au nevoie, activita
tea acestor comisii ? Ce ar trebui fă
cut pentru ca ele să fie și mai acti
ve, mai eficiente, mai apropiate de
cerințele specialiștilor 7
LăszlO Arpad, controlor tehnic de
calitate la întreprinderea de auto
camioane din Brașov : Comisiile in
ginerilor și tehnicienilor ar trebui,
intr-adevăr, să se implice mal direct
în activitatea de creație, să fie alături
și să sprijine mai îndeaproape mun
ca inovatorilor și inventatorilor. Eu
am realizat o invenție, patru inova
ții. iar acum am depus o nouă cerere
de brevet de invenție. Vorbesc deci in
cunoștință de cauză. In activitatea pe
care, am avut-o ca inovator sau in
ventator l-am simțit cu adevărat
alături numai pe șeful cabinetului
tehnic din întreprindere, de care am
și fost ajutat in rezolvarea anumi
tor probleme ; altcineva nu a fost
alături de mine. Iată de ce propun
ca, atunci cind Ia cabinetul tehnic se
înregistrează o propunere de inven
ție sau inovație, membrii comisiei in
ginerilor și tehnicienilor să sprijine
pe autorii acestor propuneri, bine
înțeles fără să devină coautori, in
executarea anumitor piese sau pro
iecte, in rezolvarea problemelor con
crete de care depinde finalizarea

tehnicienilor

unei idei. Un muncitor poate să aibă
o idee bună; dar să nu o poată pre
zenta exact, sub formă de schiță sau
proiect. In asemenea cazuri, dacă va
fi ajutat, va ti stimulat să se gîndească la alte propuneri pentru per
fecționarea producției. Simpozioanele
și schimburile de experiență aint
bune, dat la ele nu poate merge toa
tă lumea. De aceea, comisiile ingine
rilor și tehnicienilor ar trebui să aibă
mai mult în vedere și rezolvarea
unor probleme concrete, aparent mal
mărunte ale celor care au la un mo
ment dat o idee sau de făcut o pro
punere.
loan Eugen Popa, vlcepreședln. te al comisiei inginerilor și teh
nicienilor de la întreprinderea „Trac
torul" din Brașov : Problemele dis
cutate sint reale și au o deosebită
importanță pentru stimularea actului
creator in rîndul tuturor categoriilor
de oameni ai muncii. Cu mai mulțv
ani in urmă, comisia inginerilor și
tehnicienilor de la „Tractorul" și-a
propus să pregătească metodologic
personalul muncitor pentru stimu
larea creativității. Anul trecut am
publicat și un studiu cu caracter
metodologic, intitulat „Ghidul auto
rului de lucrări tehnico-științifice",
în care se găsesc elementele practice
necesare pentru aplicarea unei idei
tehnice noi. Totodată, am creat un
sistem de colaborare foarte larg pen
tru a aduna cele mai valoroase reali
zări obținute de celelalte unități

din țară. în fine, cred că sîntem pri
ma unitate din țară care urmărește
pe calculator cunoscuta inițiativă
„Fiecare inginer și cadru tehnic să
rezolve anual cel puțin o problemă
tehnică sau de organizare a produc
ției și a muncii in afara sarcinilor
de serviciu". Rezultatul 7 In anul
1988, circa 80 la sută din cadrele tehnico-inginerești au fost cuprinse cu
rezultate concrete in această acțiune,
care a avut o eficiență economică de
peste 41 milioane lei.
Fără indoială, nici noi nu am fă
cut tot ce era posibil pentru stimu
larea și valorificarea Întregului po
tențial creator al oamenilor muncii,
nu am găsit poate cele mai bune for
me organizatorice. La nivelul muni
cipiului și județului se ridică insă șl
alte probleme.
Activitatea acestor
comisii este obștească. Vrem, desi
gur. ca aceste comisii să fie viabile,
active, să aibă o maximă eficientă.
La nivelul municipiului ar trebui însă
ca cel puțin un om să fie scos din
producție și să se ocupe in mod per
manent de problemele acestei comi
sii. Anual se publică, după cum s-a
arătat, broșuri și cărți pe diferite
teme, dar în bugetele comitetelor
de sindicat nu sint prevăzute fon
durile necesare. Practic, toate aceste lucrări apar prin bună
voința întreprinderilor. Apoi, sta
tutul acestor comisii — care da
tează din anul 1972 — este total
depășit ; sarcinile comisiilor s-au
schimbat nu numai cantitativ, cl
și calitativ, în consens cu evoluția
bazei tehnico-materiale, cu nivelul
de pregătire al oamenilor, cu' cerin
țele dezvoltării intensive a economiei
naționale. In această ordine de idei,
cred că activitatea Consiliului Na
țional al Inginerilor și Tehnicienilor
ar trebui să se facă mal mult sim
țită la nivel teritorial.
Gheorghe Deliu : Eforturi s-au fă
cut și se fac în continuare pentru
perfecționarea metodelor de lucru.
Astfel, in vederea creșterii indicelui
de creativitate, este in curs de or
ganizare un Cabinet județean pentru
îndrumarea creației tehnicoțștiințifice, care va ajuta creatorii' să par
curgă anevoiosul drum de la idee la
punerea ei in practică, să invingă ba
rierele psihologice, gnoseologice, or
ganizatorice din calea creativității.
Totuși, trebuie să recunoaștem că nu
toate acțiunile comisiilor Inginerilor
și tehnicienilor s-au dovedit eficien
te. De ce 7 Considerăm că acest lu
cru se datorează printre altele și
faptului că la acțiunile noastre nu au
participat întotdeauna o serie da
factori de răspundere din întreprin
deri : secretari de partid, directori
tehnici, președinți ai organizațiilor da
sindicat ș.a. Ca atare, la propunerea
comisiei județene, la alegerile pe linie
sindicală de anul trecut a fost ales
in funcția de președinte ai comisiei
inginerilor și tehnicienilor directorul
tehnic sail inginerol-șef al întreprin
derii, ceea ce credem că va determi
na o îmbunătățire de ansamblu a
activității de stimulare șl valorificare
a creativității oamenilor muncii. Mai
este insă ceva. Pentru ca oamenii
muncii să știe cui șl unde să sa
adreseze atunci cind au de rezol
vat o problemă tehnică sau cind
vor să iși verifice un gînd, o
idee, așa cum s-a spus mai îna
inte. comisia județeană împreună
cu cea municipală a inginerilor șî
tehnicienilor trebuie să beneficieze da
un sediu permanent, de un cadru or
ganizatoric de Îndrumare și coordo
nare a activității. In alte județe exis
tă „case ale creației tehnice" care
Îndeplinesc acest rol. Cred
deci,
avind în vedere potențialul tehnic și
uman de care dispune, că ar trebui să
se înființeze și la Brașov o „Casă a
creației tehnice'*, unde am putea or
ganiza schimburi de experiență, ex
poziții, o brevetotecă și o bibliotecă
tehnică operațională, cursuri de inventică și robotică, multe alte ac
țiuni care să stimuleze spiritul crea
tor al oamenilor muncii.
Formarea, stimularea și valorifi
carea creativității sint, după cum se
știe, probleme deosebit de comple
xe. Ca atare, intr-un număr viitor al
ziarului vom prezenta alte aspecte re
ieșite din dezbaterea organizată la
Brașov pe această temă.

Dezbatere realizată de

Ion TEODOR
Euqen RADULESCU
Nicolae MOCANU

Rezultatele din zootehnie pot și trebuie să se ridice
la nivelul exigentelor actuale
Activitatea din zootehnia județului
Giurgiu se desfășoară in această pe
rioadă de stabulație in condiții mult
mai bune comparativ cu anul trecut.
Și aceasta pentru că, în majoritatea
unităților deținătoare de ferme zoo
tehnice. au fost depuse eforturi sus
ținute in vederea asigurării furajelor
la nivelul prevăzut, reparării cores
punzătoare a adăposturilor și di
minuării fluctuației în rîndul îngriji
torilor. Spunem „în majoritate" și nu
în toate unitățile, întrucît pe alocuri,
din păcate, se perpetuează încă o
serie de neajunsuri generate de iner

fff' '

fî

ția unor conducător! de unități care
socotesc, absolut nejustificat, că pro
blemele lor se pot rezolva de la sine.
Despre ce este vorba 7
Comitetul județean de partid și or
ganele agricole județene au luat mă
suri hotărite in direcția întăririi or
dinii și disciplinei in zootehnie. Toate
acestea, precum și (nai buna organi
zare a muncii pe timp de iarnă au
dus efectiv la obținerea în această
perioadă de stabulație a unor rezul
tate superioare față de perioada si
milară a anului trecut : producția de
lapte a sporit cu 20 la sută, unele uni

tăți agricole onorindu-șl, zl de zi, tn
întregime, obligațiile contractuale
față de fondul de stat. Rezultatul este
absolut firesc dacă avem in vedere
faptul că pentru actuala perioadă de
stabulație au fost asigurate, în plus
față de anul 1987, 15 000 tone fin,
80 000 tone suculente și 22 000 tone
grosiere. Trebuie arătat însă că, deși
pe ansamblul județului sint asigu
rate in totalitate furajele de volum,
finul nu a fost realizat decit în pro
porție de 80. la sută, deficitul fiind
acoperit cu suculente șl grosiere afla
te in excedent.
Printre unitățile care au înțeles că
numai o bază furajeră consistentă
este in măsură să ofere cheia produc
țiilor mari de lapte șl carne se nu
mără cooperativele agricole din Putineiu, Găujani, Gogoșarl, Valea Bu
jorului, Giurgiu, Braniștea, Ogrezeni
și altele, precum și întreprinderile
agricole de stat Vedea și Adunații
Copăceni, In aceste unități și în multe
altele a fost asigurat nu doar nece
sarul de nutrețuri planificat, dar sint
create toate condițiile pentru o în
grijire corespunzătoare a animalelor
pe toată perioada sezonului rece.
Nu același lucru se poate spune însă
despre unitățile cooperatiste Frățești,
Frasinu, Vlad Țepeș, Hulubești, Stoienești, Pădureni și Grădinari, unde
conducerile acestora nu au acordat
atenția cuvenită asigurării necesaru
lui de furaje, fapt ce a determinat
comitetul județean de partid și orga
nele agricole județene să procedeze
la redistribuirea cantităților de nu
trețuri aflate în excedent la alte uni
tăți. Această măsură, care necesită
timp și muncă suplimentară, este
absolut necesară In momentul de față,
deoarece animalele au nevoie de hra
nă, iar nu de justificările acelora
care, acoperindu-se cu fel de fel de
hirtii, încearcă să-și mascheze como
ditatea, nepăsarea. însă acest mod da
a rezolva problema — singurul viabil
în momentul de față — ar trebui să
constituie nu numai un prilej de me
ditație pentru cei care se fac vinovațl
de neasigurarea furajelor, ci și obiec
tul unei serioase analize din partea

organelor agricole județene, pe baza
căreia să fie luate măsurile ce se im
pun, spre a se pune capăt cu desăvirșire unor asemenea manifestări de
nepăsare. Pentru că altfel există
riscul ca și in 1989 acești oameni să
procedeze la fel, mizînd tocmai pe
mina întinsă la nevoie. Acest mod
superficial de a privi lucrurile tre
buie eliminat cu desăvîrșire, iar cel
care nu se achită de obligațiile ce le
revin să răspundă pentru faptele lor.
Așa e drept, așa e echitabil. Numai
în felul acesta nu vor mai exista uni
tăți care „uită" să însămînțeze plan
tele furajere in toamnă spre a putea
asigura hrana animalelor în primă
vară, unități care folosesc prima
coasă de lucemă (unde se obține de
obicei cea mai mare cantitate de fin)
drept masă-verde. unități care, din
lipsă de sămînță sau din alte motive,
continuă să mențină în cultură lucernierele îmbătrînite, slab productive.
Pornind mai ales de la această sta
re de lucruri deloc îmbucurătoare, dar
mai ales de la cerința de a se asigura
o sporire considerabilă a producției
zootehnice pe ansamblul județului
Giurgiu, la indicația comitetului ju
dețean de partid au fost luate mă
suri ca pentru anul agricol 1989—1990
să fie insămînțate cu plante furajere
din toamnă 9 200 hectare, față de
6 130 hectare cît erau planificate ini
țial. De asemenea, s-a trecut la spo
rirea considerabilă a suprafețelor ce
vor fi cultivate cu lucerna, astfel îneît
această plantă să dețină o pondere
de 75—80 la sută In structura cultu
rilor furajere, structură care urmea
ză a fi Îmbunătățită mai ales pe sea
ma reconsiderării unor plante rădăcinoase de mare randament, care
urmează a fi conservate și pe calea
însilozărli în amestec cu diferite re
surse de nutrețuri secundare. Sînt
măsuri ce vor duce, în final, la obți
nerea de recolte superioare de furaje
și, implicit, Ia producții zootehnice
mai mari, producții care pot șl tre
buie să se ridice la nivelul exigențe
lor actuale.
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Răspunderea propagandiștilor în ridicarea

Comuniștii, oameni exemplari
în toate împrejurările

calității învățămîntului politico-ideologic

— Știți care a fost una din satis
facțiile cele mai mari ale noastre,
ale sătmărenilor, din anul pe care de
curînd l-am Încheiat ? — Întreabă
tovarășul loan Diț, prim-secretar al
Comitetului municipal de partid Satu
Mare. Și tot dînsul răspunde : mu
nicipiul nostru a fost onorat cu ..Or
dinul Muncii" clasa I. Aș putea spu
ne că fiecare colectiv, fiecare
familie și fiecare om de la noi și-a
adus, intr-un fel sau altul, contri
buția proprie la dobindirea inaltei
distincții. Este și aceasta o ilustrare
dintre cele mai vii, dintre cele mal
grăitoare, a tezei reafirmate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la fo
rumul democrației noastre muncitorești-revoluționare : socialismul se
construiește cu poporul și pentru
popor.
De altminteri, unul din obiectivele
de seamă ale muncii politico-organizatorice desfășurate de comitetul
municipal de partid, de toate orga
nele și organizațiile de partid a
fost — și continuă să fie din ce in
ce mai mult — pătrunderea profun
dă a spiritului de partid, a spiritului
revoluționar în fiecare formație de
muncă, în fiecare cartier, adică în
mase, acolo unde se hotărăște și
soarta producției, și cea a bunei
gospodăriri.

Comunistul —
om ui acțiunii concrete
Străvechea așezare românească de
pe Someș a cunoscut o necontenită
dezvoltare in anii socialismului, în
deosebi după epocalul Congres al
IX-lea al partidului. Cele 14 mili
arde de lei investite din 1965 și pînă
!n prezent se materializează in peste
42 000 noi locuri de muncă, în spo
rirea producției industriale de 8 ori,
In peste 28 000 locuințe noi.
Hărnicie și pricepere, dragoste
față de locul natal și față de țara
natală. Cu prilejul documentării
noastre am stat mai îndelung de
vorbă cu doi secretari ai unor co
mitete de partid : maistrul Gheorghe Vezentau, de la întreprinderea
„23 August", și tricotoarea Dezsd
Magdalena de la „Tricotext". Ne-au
relatat pe larg, cu competență des
pre acțiunile organizațiilor de partid
pentru rezolvarea tot mai numeroa
selor și mai complexelor probleme
ale producției, ale calității, ale dez
voltării intensive. Și, totodată, des
pre preocuparea ca fiecare organi
zație de partid, fiecare comunist să
participe intr-o măsură mereu spo
rită la treburile obștești, la ridicarea
generală a orașului.
— Ne Îngrijim ca flecare comu
nist să fie un om de nădejde și
pentru uzină, și pentru oraș. Comu
nistul nu are două unități de măsu
ră in fapte. El nu poate fi fruntaș
in întreprindere și codaș în cartier.
Tocmai de aceea fruntașii noștri
sint și fruntașii activității obștești.
Curînd aveam să găsim numeroase
exemple care să ilustreze asemenea
ginduri. lată unul dintre acestea.
Comunistul loan Săveanu este mais
tru la întreprinderea de piese de
schimb și utilaje pentru industria
chimică. Om cu deosebite răspun
deri și în activitatea de producție,
și în cea de partid din întreprin
derea sa, cărora le dedică mult timp,
multe eforturi. în
același
timp,
este șl vicepreședinte al consiliului
popular municipal. Participă la se
siuni, la dezbateri, la adoptarea de
ciziilor, la înfăptuirea lor. Are atri
buții precise la nivelul întregului
municipiu, precum și in cartierul
Someș, in circumscripția unde este

VIAȚA DE PARTID
în municipiul Satu Mare
deputat. La întrebarea despre preo
cupările sale din ultimul timp, ne
răspunde că, în colaborare cu comi
tetele de partid, care au mobilizat
oamenii muncii din întreprinderile
orașului, au fost „puse la punct"
toate cele 42 centrale termice și
puncte termice din Satu Mare, imbunătățindu-li-se, totodată, randa
mentul în vederea economisirii
energiei. La propunerea și cu spri
jinul deputaților și al cetățenilor,
în cartierul Someș a fost lărgită și
modernizată vechea piață agroalimentară și a fost înființată încă una
nouă, Piața Rodului, au fost asfal
tate străzile Timișului, Viața Nouă,
Bistriței și altele, s-au extins locu
rile de joacă pentru copii, s-au con
struit parcaje acoperite (,,la noi din
trei familii una are automobil"),
s-au amenajat noi spații verzi, pe
acoperișuri au fost instalați capta
tori de energie solară...
— ...Dar dumneavoastră, tovarășe
Săveanu. de unde aveți atita
energie ?
— Captez și eu energia celor care
m-au ales, mi-au acordat încrederea
lor. In recenta sa Expunere, secre
tarul general al partidului
subli
niază că, in perfecționarea activității
lor, consiliile populare — fiind cele
mai largi organisme ale statului —
trebuie să acționeze in toate împre
jurările, in strinsă legătură și de
plină unitate cu toți oamenii muncii,
cu poporul. Acesta este izvorul
energiei, al forței pe care comu
niștii, in primul rind comuniștii, tre
buie s-o pună pe deplin in valoare.

Inițiativa în proporție
de masă
Străbatem Satu Mare de la un
capăt la celălalt. Orașul s-a Înălțat
frumos, pe verticală, adăugind ve
chilor valori arhitectonice altele noi,
ale timpului socialist. Peste tot sa
face ceva, se amenajează, se con
struiește. Dragostea oamenilor față
de localitatea lor o deslușești mai
ales in spiritul de inițiativă, de ac
țiune, manifestat in nenumărate
ipostaze...
...Deputatul Dan Turlea. director
al exploatării de gospodărie iocativă,
pornește de lrf premisa că dacă se
construiește mult trebuie să se și
păstreze bine, „inițiem multiple
acțiuni in această privință. Anul
trecut am realizat un film cu as
pecte
pozitive și negative. L-am.
prezentat la întllniri cu deputății și
președinții asociațiilor de locatari,
în întreprinderi. Edităm și o broșu
ră, un fel de „cod al drepturilor șt
obligațiilor" celor ce se mută intr-un apartament. Eu zic că-i firesc.
Dacă pentru un simplu aparat cas
nic primești instrucțiuni de folosire,
atunci pentru un intreg apartament
e cu atit mai necesar. Am renunțat
la sistemul preluării blocurilor de
către o comisie de recepție,
care avea o activitate formală.
Acum, recepția o facem cu toți loca
tarii, prilej cu care purtăm un dia
log ce ne ajută și pe noi să con
struim mai bine, și pe ei să folo
sească cu mai multă răspundere
spațiul încredințat. Mai ales că peste

70 la sută din populație locuiește In
case noi"...
...Leontin Horvat, secretar al or
ganizației de bază de cartier nr. 24. :
„Unii uită că și riurile, și fluviile,
și oceanele sînt alcătuite din... pică
turi. De ce să curgă degeaba un
robinet ? De ce să ardă inutil un
bec ? De ce să se risipească hîrtiile,
sticlele ? Inițiativele noastre au por
nit de la asemenea lucruri aparent
„mărunte" și am ajuns la impor
tante economii. Promovăm ferm noi
relații interumane, acel „spirit de
omenie, de cinste", de „respect pen
tru avutul general" — aspecte
asupra cărora insistă tovarășul
Nicolae Ceaușescu și care trebuie
să devină tot mai mult o conduită
comună"...
Străbatem orașul și vedem la lu
cru și alțl activiști ai obștii : mais
trul Maria Moldovan și inginerul
Vasile Morar, tehniciană Florica
Gnandt și profesoara Olga Tătărucă,
loan Stan, președintele unei aso
ciații de locatari, și mulți, foarte
mulți alții. Fiecare ne înfățișează
preocupări, acțiuni, fapte care — toa
te la un loc — ilustrează inițiativa
în proporțiile ei de masă, alcătuiesc
„cheia" care nu explică doar unele
realizări de pînă acum, ci, mai cu
seamă, deschide „porțile orașului"
către noi împliniri.

Cultivarea spiritului civic
— o permanentă sarcină
de partid
Intr-una din' zile luăm cunoștință
„pe viu", la „fața locului", de una
din acțiunile organizatorice inițiate
de comitetul municipal de partid și
desfășurată, rind pe rînd, în fiecare
zonă a orașului : „comandamentul
de cartier". Este vorba de o Întru
nire deschisă a locuitorilor, deputaților, președinților comitetelor de
cetățeni, a tuturor celor ce au „de
ridicat" vreo problemă, de făcut vreo
propunere. Desfășurată cu partici
parea unui secretar al comitetului
municipal de partid, a altor activiști
de partid și de stat, a directorilor
unităților din zonă și a altor factori
de răspundere, întrunirea prilejuieș
te un dialog viu, deschis, constituie
„punctul de pornire" al unor acțiuni,
se soldează cu rezolvarea concretă,
operativă a multor probleme.
Tovarășul Eugen Chioran. secretar
al comitetului orășenesc de partid,
ne relatează :
— Răspundem și în acest fel une
ia dintre importantele orientări din
Expunerea secretarului general al
partidului, care subliniază că „înfăp
tuirea autoconducerii și autoaprovizionării locale impune creșterea con
tinuă a răspunderii consiliilor popu
lare in buna gospodărire a orașelor
și comunelor, întărirea legăturilor
cu masele de oameni ai muncii și
participarea activă a tuturor cetă
țenilor la întreaga activitate".
Pentru traducerea in viață a aces
tei orientări am luat măsuri con-,
crete de îmbunătățire substanțială a
muncii ideologice, politico-educa
tive, de formare a omului nou,
fiind convinși că, cu cit oamenii vor
fi mai bine pregătiți din toate
punctele de vedere, du atît va fi
mai dezvoltat spiritul lor civic, de
inițiativă și participare. Ne aflăm
în' continuarea unui drum și Ia îpceputul unui nou an de muncă în care
asemenea trăsături înaintate vor
contribui hotărîtor Ia tot ce ne pro
punem să înfăptuim.

Gh. ATANASIU
Octav GRU.MEZA

Punctul de documentare al între
prinderii de organe de asamblare
din Rimnicu Sărat. Se dezbate tema
privitoare la istoria patriei și a
mișcării muncitorești. Conducătorul
dezbaterii — secretarul comitetului
de partid din cadrul întreprinderii,
tovarășul Romeo Dobrin. Participanții — cadrele de conducere din în
treprindere care urmează să conducă,
in calitate de propagandiști, dezba
terile in diferite organizații. Discu
ția decurge firesc. Rind ,pe rînd sintabordate probleme precum etnogeneza poporului român, dovezi ale
continuității sale pe aceste melea
guri, necurmata sa luptă pentru li
bertate, misiunea istorică a mișcării
muncitorești și revoluționare din
patria noastră, realizările din anii
socialismului, cu deosebire din epoca
de glorioasă istorie revoluționară
inaugurată de Congresul al IX-lea.
Participanții relevă bogăția de idei
din Expunerea secretarului ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la marele forum
democratic din 28 noiembrie anul
trecut ; cu deosebire, sint desprinse
semnificațiile prezentării evoluției
poporului nostru din cele mai vechi
timpuri și pină astăzi, învățămintele
pe care istoria multiseculară a ro
mânilor le reliefează cu deosebită
forță. în dezbatere se subliniază deo
potrivă caracterul nociv al unor teo
rii neștiințifice, jocul periculos al
falsificării istoriei, cerința combate
rii unor teorii in contradicție eu
adevărul, deformante despre istoria
poporului, despre realizările patriei
noastre socialiste.
...Am înfățișat mai pe larg des
fășurarea acestei dezbateri
pentru
că ea proiectează o lumină edifica
toare asupra unei experiențe bune
existente la Întreprinderea citată, ca
și la alte unități din oraș în buna
pregătire a propagandiștilor. Dată
fiind importanța temeinicei pregătiri
a propagandiștilor în buna desfășu
rare a învățămîntului politico-ideolo
gic, am inițiat o anchetă de opinie
axată pe această temă.
Prestigiul propagandistului oferit
multe garanții pentru ridicarea efi
cienței invățămintului politico-ideo
logic. Care sint elementele esențiale
ale acestui prestigiu ?
„Cind asiști Ia un curs, imediat
observi dacă propagandistul și-a li
mitat pregătirea la simpla lectură a
unei consultații —■ ne spunea to
varășul Marin Cruceru, directorul
cabinetului orășenesc pentru activi
tatea ideologică și politico-educativă.
Dezbaterea este „legată" unilateral
de materialul documentar care i-a
stat la bază, posibilitățile temei de
a oferi răspunsuri, de a contribui la
lămurirea diferitelor probleme, in
clusiv a unora legate de activitatea
concretă, subestimate deseori. De
aceea, in efortul de a spori eficiența
educativă și practică a invățămintu
lui politico-ideologic, ne-am propus
în primul rind să lărgim orizontul de
cunoaștere al propagandistului. Acest
lucru se impune cu atît mai mult in
momentul de față cind urmea
ză să studiem pe tdt parcursul
anului
Expunerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu din 28 noiembrie,
document cu valoare programatică,
ce îmbogățește in mod autentic stra
tegia construcției socialiste.
Aurel Sultan
(întreprinderea de
garnituri de frînă și etanșare). Aș
relua această idee privind temeinica
pregătire a propagandiștilor. Mi se
pare că este mai corect și mal cinstit
atunci cind ți se pune o întrebare
să recunoști dacă nu cunoști bine
problema, să asiguri pe cel ce a
adresat-o că la o proximă ocazie
răspunsul va fi dat. Dar nici nu poți
repeta acest lucru foarte des, fără
ca prestigiul tău să nu fie afectat.
De pildă, a avut loc mărirea retribu
țiilor. Oamenii intreabă, cer lă-

LOCALITĂȚILE PATRIEI PE COORDONATELE CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE
Prima cunoștință cu localita- •
tea o facem înainte chiar de a
cobori pe peron, înainte de a respira
aerul acestui oraș cu o lungă, frămintată și nu de puține ori norocoa
să istorie. De la fereastra trenuluicursă 1 585, aburită de respirațiile
noastre, orașul nu e mai mult decit
o trainică gară de cimpie, cu zidurile
fumegoase. Istoria o consemnează
implicit : prima cale ferată publică
din România, dată în folosință in
anul 1857, lega localitatea aceasta,
Jimbolia, de Timișoara.
Ținem în mină un caiet prețios,
pe coperta căruia, cu modestie, stă
scris : „Istoricul orașului Jimbolia.
Lucrare cronologică întocmită de
Vaștag loan". Autorul, astăzi pen
sionar, ne oferă — citindu-i lucrarea
riguros documentată, plină de far
mecul discret al iubirii de urbea na
tală, de dorința exhaustivității (e
consemnată, bunăoară, data de 12
aprilie 1930, cind în Jimbolia a fost
proiectat primul film sonor șl, mult
mai tirziu, ziua în care s-a deschis
primul magazin alimentar cu auto
servire, dar și anul 1958 în care s-a
instalat în oraș primul aparat TV) —
oferă, spuneam, o prețioasă so
luție demersului nostru publicistic
spre anul 2000 : aceea de a o porni
din vreme, de demult,- pe firul isto
riei. Oamenii — ca și localitatea —
s-au plămădit cu fiecare generație ;
iar dacă Jimbolia are astăzi chipui
nou pe care i-1 vedem, lucrul acesta
se datorează cetățenilor el, celor care
o ridică „in rînd cu țara".
Magdalena Hariton nu cunoaște
toate datele cuprinse in lucrarea
cronologică a istoriei orașului.
— Eu mă ocup cu viața, cu flori
le. cu viitorul, ne mărturisește.
In sera unde lucrează pregătește ră
sadurile de flori pentru oraș. Miinile
ei lucrează cu o rapiditate îndelung
exersată, ea are timp să se gindească la cite toate. Pentru ea. orașul
va fi, în anul 2000, o grădină —
„floare lingă floare". Alții vor pre
găti atunci răsadurile. Cit timp va
pregăti cineva răsaduri de flori,
orașul va respira, va dăinui —
aceasta e încredințarea Magdalenei
Hariton, mamă a cinci copii și bu
nică, o „fefheie simplă", așa cum
tulburător se autodefinește.
ORAȘUL E AȘEZAT PE O MINA
DE AUR. — Pe o mină de aur... ?
îl privesc cu neîncredere pe Eugen
Baziliuc,
primarul
localității.
Zimbește :
— Mă gindesc la așa-numita argilă
albastră, care se prelucrează in
moderna noastră întreprindere de
produse ceramice. Ea reprezintă și
va reprezenta In viitor foarte mult
pentru noi. Mă mal gindesc la apa
geotermală — o altă „comoară" sub

terană. Avem, pînă în prezent, un
număr de 3 puțuri geotermale. Le
folosim pentru încălzirea locuințelor
(sistemul este aplicat, cu bune rezul
tate, celor 800 de apartamente con
struite in blocuri), a spitalului oră
șenesc, a consiliului popular, a incin
tei Centrului de cultură și creație
„Cintarea României". Le folosim în
industria orașului. Am pus la punct,
de asemenea, un sistem de refolosire a apei geotermale — a celei
obținute la ieșirea din retur. Ne
gindim serios la folosirea gazelor
degajate din cele 3 puțuri despre
care vă vorbeam. Aceasta, precum și
construirea a încă două astfel de
puțuri ar duce, în viitorul apropiat,
la independența energetică a orașu

atit timp cit n-am vorbi despre
aurul care sînt oamenii, munca lor,
dorința lor de mai bine. Avem pe
teritoriul urbei .trei întreprinderi,
de interes republican, care reprezin
tă. in multe privințe, cartea noastră
de vizită : amintita întreprindere de
produse ceramice, întreprinderea de
nasturi și mase plastice și întreprin
derea de încălțăminte. Alături de
ele, cu o pondere deloc neglijabilă
în economia orașului, figurează și
altele, intre care aș aminti, numai
pentru rezultatele în multe privințe*
de excepție, cooperativa meșteșugă
rească „Viitorul", care dezvoltă și
ea, la rindul său. o serie de îndelet
niciri. de tradiții locale. Avem
aproape 15 000 de locuitori — între

A-ți construi orașul,
a-ți construi propriul destin
---------- ÎNSEMNĂRI DIN JIMBOLIA ---------lui, a întregii zone. Facem șl vom
face, desigur, tot ceea ce depinde
de noi. Pentru finalizarea acestei
inițiative însă avem nevoie de spri
jinul și mai susținut al întreprinderii
de proiectări Timișoara, cu
care
colaborăm. Șl pentru că ne aflăm la
capitolul atît de important al ener
giei neconvenționale, trebuie să sub
liniem că, in această privință, avem
și alte realizări. In zootehnie, bună
oară. folosim biogazul și intenționăm
să generalizăm această experiență in
toate sectoarele, pînă la sfirșitul
lunii septembrie a acestui an.
Energia solară se utilizează la noi
încă din anii trecuți, cu o deosebită
eficiență, la întreprinderea de pro
duse ceramice, de exemplu, unde
este destinată uscării produselor ;
intenționăm să extindem folosirea
acestei forme de energie și în alte
sectoare : pentru încălzirea bazei de
agrement a orașului, în diferite in
stituții, în cantine, în creșe, în gră
dinițe. Toate aspectele despre care
vă relatez, care țin de prezent și
de viitorul imediat, vor fi la nivelul
anilor 2000 o realitate „cu vechime"
temeinică. Energia neconvențională
este pentru noi, de fapt, energia
viitorului, o chestiune de lungă per
spectivă. Vă spuneam, la începutul
convorbirii noastre, că orașul e
așezat pe o mină de aur ; sper să
fi reușit să vă conving de adevărul
acestei metafore. I-aș spune Jimboliei „Orașul așezat pe o mină de
aur", dar ar fi un nume incomplet,

ei ti numărăm și pe copiii de astăzi,
cetățenii de miine.
VIITORUL SE DESLUȘEȘTE LIM
PEDE. TOTUL E SA ȘTII SA PRI
VEȘTI. — A vorbi despre orașul in
care te-ai născut, în care trăiești și
muncești, a încerca să ți-1 închipui
în perspectiva (din ce in ce mai
apropiată) a anilor 2000 înseamnă
implicit a vorbi despre tine, despre
propria ta edificare — spune Con
stantin Lăzăroniu. (De cite ori are
drum la IPROTIM, zăbovește și la
etajul doi, în fața machetei cu viito
rul chip al orașului). Vicepreședin
tele Consiliului popular din Jimbolia
e de formație inginer constructor ;
Jimbolia anului 2000 există deja in
sufletul său. Se plimbă uneori prin
orașul acesta al viitorului : mai în
dreaptă perimetrul cite unui cartier,
mai înlocuiește un bloc cu altul, mai
sădește o floare.
— Nu sînt un visător, dimpotrivă 1
se apără, parcă. Constantin Lăzăro
niu. Viitorul oraș se deslușește lim
pede ; totul e să știi să privești.
Privesc Jimbolia ca un constructor...
Nu exagerez dacă afirm că astăzi
localitatea noastră e un șantier.
L-am împărțit, pe planșele noastre,
în patru sectoare ; îl urmărim etapă
cu etapă, investiție cu investiție.
Avem in vedere o serie de moder
nizări, de noi dotări social-culturale,
de alte, numeroase, lucrări edilitare.
Dar nu construim numai blocuri In
orașul nostru, ci șl oameni. Ne con

struim propriul destin ; construind,
ne autoconstruim.
A TRĂI FRUMOS. A TRAI BINE.
Discuția cu Ana Mișcoci, inspectoare
în cadrul serviciului învățămînt al
întreprinderii de nasturi și mase
plastice, ne-a luminat o revelatoare
ipostază a felului de a fi al oameni
lor de aici :
neliniștea creatoare,
dorința permanentă de autodepășire,
căutarea febrilă a noului.
— încă din cursul anului trecut am
introdus in sectorul de mase plas
tice 18 produse noi, presupunînd teh
nologii noi, iar in sectorul de nasturi
avem, numai în acest an, 71 de mo
dele noi. In sine, cifrele acestea nu
spun, unul nespecialist, foarte mult.
Pentru noi însă, ele au greutate.
Vorbesc despre preocuparea pentru
modernizare. pentru diversificarea
producției, despre mobilitatea profe
sională a personalului nostru (despre
policalificare, cu alte cuvinte), despre
gradul de conștiință al personalului
muncitor.
— Vorbind despre oameni — cum
vor munci, cum vor trăi interlocu
torii noștri în anul 2000 ?
— Ne-am obișnuit să vorbim des
pre anul 2000 ca despre un reper într-un viitor îndepărtat. Dar adevă
rul e că ne apropiem din ce în ce
mai mult de el. Mă întrebați cum
vom munci. Depinde numai de noi,
de tot ce realizăm astăzi în dome
niul modernizării și automatizării, ca
munca in anul 2000 să devină, în
toate sectoarele, una preponderent
intelectuală. Cum vom trăi ? Tot
munca va oferi premisele unui trai
din ce în ce mai bun. Eu cred că
vom trăi complet, multilateral, că
vom avea mai mult timp de noi șl
de semenii noștri. Vom trăi frumos...
UN „DA" SI PENTRU ORAȘUL
CARE RENAȘTE. Tinerii Vasile
Călin (muncitor la întreprinderea de
ceramică) șl Viorica Fux (laborantă)
iși unesc, în iarna aceasta, destinele.
O iubire împlinită, un „da" rostit de
unul către celălalt, un „da" rostit
pentru orașul care, întors spre sine
de la o vreme, renaște cu fiecare zi,
pentru orașul care, la rîndul său, a
devenit o iubire împlinită.
104 perechi au pornit împreună în
viață, ca soț și soție, in cursul anu
lui trecut la Jimbolia; 557 de copii
s-au născut în cursul anului trecut,
la Jimbolia.
Oamenii se gindesc cu răspundere,
cu maturitate, cu seninătate la vi
itorul lor, al orașului in care trăiesc,
muncesc și iubesc, iși îndreaptă pri
virile cu îndrăzneală înspre orizon
tul anului 2000, trăiesc, muncesc și
Iubesc intr-un fel și in contul aces
tuia, creindu-i solide premise. Anul
1989 abia a început.

Leila MUNTEANU

muriri. Nu e bine, nu este de loc
indicat să răspunzi că această pro
blemă va fi discutată Ia tema res
pectivă. Cred că lucrurile se cer
lămurite pe loc. Fără îndoială că
âceastă solicitudine nu trebuie să
genereze o discuție, să spunem, la
intîmplare. Avem teme de dezbătut
într-o ordine anume și nu putem re
nunța sub nici un m'otiv la însușirea
unui fond de idei, a unor teze teo
retice din documentele partidului.
De multe ori încep
dezbaterea
punind întrebarea „Ați citit ziarele
din ultimele zile ? V-a reținut ceva

de materialul documentar necesar
bunei desfășurări a învățămîntului și
a întregii munci polilico-ideologice.
De pildă, planșele existente erau com
pletate cu date din viața și realiză
rile județului, orașului și a între
prinderii. La întreprinderea I.G.F.E.
s-a găsit un sistem ingenios în care
datele referitoare la viața întreprin
derii sînt trecute pe niște planșe,
care se derulează pe un rotor. Este
suficient să derulezi acest mecanism
pentru a te pune la curent cu prin
cipalii indicatori, cu stadiul realiză
rii planului.

Din activitatea unor organizații de partid
din Rîmnicu Sărat
atenția cu deosebire
Și așa dis
cuția se infiripă, oamenii iau cuvintul firesc. Alte resorturi ale presti
giului ? Buna pregătire metodologică,
în care includ obligatoriu buna cu
noaștere a participanților, a fondului
lor de timp, a posibilităților de pre
gătire. Exigența și îngăduința se cer
și ele îmbinate în funcție de parti
cularitățile participanților. Dar esen
țial este să creezi un climat de
dezbatere in care cursanții să știe
că pot
adresa
întrebări, că pot
lămuri problemele mai puțin clare.
Pregătire, cunoaștere, stăpinire a
problemelor. Toate acestea te duc la
o altă problemă : participarea cadre
lor de conducere, ca propagandiști,
la învățământul politico-ideologic.
De multe ori se acuză lipsa de. timp.
Ce părepe aveți in această privință ?
Romeo Dobrin, secretarul comite
tului de partid de la I.O.A. învățămintul este conceput și trebuie să asi
gure cadrul optim de dezbatere a
problemelor politice actuale și strîns
legat de aceasta a problemelor cu
privire la înfăptuirea pianului. Din
această perspectivă, cadrele de con
ducere se dovedesc a fi propagan
diștii cu cea mai mare audiență în
rindul cursanților.
Există după părerea mea o nevoie
de înțelegere teoretică a multor pro
bleme. De multe ori cite un cursant
îmi spune aproape a reproș : „iar
discutăm despre mecanismul economico-financiar?", „Discutăm, răspund,
pentru a înțelege și lămuri mai bine
lucrurile". Nu ne putem reprezenta
răspunderile, drepturile și obliga
țiile de ordin practic dacă nu clari
ficăm temeinic problemele de ordin
teoretic. Și acest lucru nu este va
labil doar la această temă, ci și la
democrație, la rolul conducător al
partidului, pentru a nu mai vorbi de
temele mai aplicate, cu caracter eco
nomic.
In intreprinderile rimnicene am înt.ilnit puncte de documentare politico-ideologice spațioase, dispunînd

Totuși, citeva observații se cuvin
făcute. Documentarea, mai ales pen
tru învățămîntul politico-ideologic, se
cere făcută temeinic, permanent. Ce,rînd la punctele de documentare res
pective materialul documentar lă
tema in dezbatere, ni s-a oferit o
consultație sau documentul primar.
Dacă această muncă ar fi fost făcu
tă temeinic, dacă era condusă de o
metodologie clară, ar fi existat un
fișier care îți „spunea" cu operativi
tate ce materiale există și unde pot
fi ele găsite.
în investigațiile noastre am fost
Însoțiți permanent de secretarul de
resort al comitetului orășenesc, to
varășa Viorica Dediu. Ne-am putut
da seama, astfel, nu numai de felul
cum sint cunoscute realitățile din
unități, ci și de pasiunea reală care
se depune în desfășurarea muncii
de propagandă la nivelul orașului.
Iar pasiunea, și aici, am spune mai
ales aici, unde se lucrează cu con

științe și atitudini, unde se urmăreș
te modelarea unor convingeri, este
secretul succesului. Am putut con
stata aceasta și in dotarea punctelor
de documentare politico-ideologică,
in operativitatea cu care propaganda
vizuală este împrospătată, in mo
dalitățile ingenioase prin care acti
vitatea politică de masă se inte
grează în munca și viata colectivelor
din diferite unități. Dar mai ales am
putut observa acest lucru în modali
tățile multiple prin care propagan
diștii sînt ajutați să-și perfecționeze
pregătirea, să-și consolideze presti
giul. De aceea ni s-a părut că opinia
formulată de tovarășa Dediu
în
această privință — opinie inspirată
de prevederi statutare clare — poate
figura drept concluzia a acestei
dezbateri. „Propagandistul este figu
ra centrală a învățămîntului politicoideologic, dar nu putem uita nici un
moment că eficienta dezbaterilor nu
poate fi lăsată doar pe seama sa. In
ultimă instanță, birourile organiza
țiilor de bază, comitetele de partid
răspund de buna desfășurare a Invățămîntului
politico-ideologic.
iar
secretul reușitei constă în buna co
laborare între organele de partid și
propagandiști. In modul cum aceștia
sint sprijiniți să-și perfecționeze
pregătirea, să aducă în dezbateri pro
blemele esențiale ale colectivelor.
Garanția succesului rezidă în buna
funcționare a acestei conlucrări, și
tot ceea ce am realizat bun. ca și
tot ce mai avem de perfecționat
provine din modul cum decurge
această conlucrare. Iată de ce întă
rirea șl permanentizarea ei figurea
ză drept o condiție de prim ordin a
sporirii eficientei educative și prac
tice a dezbaterilor."

Ierna, la Sinaia

Paul DOBRESCU
Stelian CH1PER

Foto : E. Dichlseanu

Inițiativa autentică se măsoară
în calitatea actului de cultură
Un sumar bilanț după faza de
masă a celei de-a 7-a ediții a Festi
valului muncii și creației „Cintarea
României" relevă că in județul Ba
cău, cum ne spune tovarășul Petru
lenășoaie, președintele comitetului
județean de cultură și educație so
cialistă, activitatea s-a desfășurat la
un nivel superior, cantitativ și ca
litativ, față de edițiile precedente.
Astfel, numărul oamenilor muncii
participanți la diferite manifestări a
sporit cu circa 100 000, cel al forma
țiilor artistice și cercurilor de crea
ție cu aproape 200, iar al artiștilor
amatori și creatorilor de artă cu
peste 10 000. Au avut loc, in această
perioadă, peste 15 000 de manifestări
politico-ideologice și cultural-artistice, al căror conținut a urmărit să
contribuie la educarea patrioticrevoluționară. materialist-științifică,
etică și cetățenească. Cit au contri
buit ele, efectiv, la această operă
educativă răminc să o dovedească
faptele oamenilor, rezultatele muncii
lor, comportamentul in viața so
cială, civică și personală. Fapt este
că programele de activități au ofe
rit acțiuni ancorate mai strins in
viața localităților, că multe mani
festări au „coborit" de la centru la
locul de muncă, în întreprinderi șl
cooperative agricole de producție.
Cu ce rezultate ? Iată o altă între
bare Ia care faptele urmează a da
răspunsul.
La această dată, faza de masă a
festivalului s-a încheiat, dar acti
vitatea continuă. La centrele de cul
tură și creație „Cintarea României"
din Bacău, municipiul Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Tirgu Ocna, la clu
burile minerilor și petroliștilor din
Comănești și Moinești, ca și la că
minele culturale au loc în aceste
zile simpozioane, mese rotunde, ex
puneri, recitaluri de poezie patrio
tică și spectacole artistice oferite oa
menilor muncit Atît în unitățile
culturale, ■ cit și in întreprinderi,
șantiere sînt organizate manifestări
complexe în scopul educării poli
tice, ideologice, patriotice și revolu
ționare a maselor, pentru cunoaș
terea și însușirea sarcinilor reieșite
din documentele programatice ale
partidului, în vederea mobilizării lor
Ia realizarea sarcinilor de plan.
Este datoria organelor șl organiza
țiilor de partid să vegheze ca aceste
manifestări să fie mai pline de
conținut, să se bucure de o largă
participare, să satisfacă cerințele
oamenilor, atit pe cele recreative, cit
șl pe cele educative, profesionale,
instructive.
Așezămintele de cultură din cen
trele muncitorești de pe văile Trotușului și Bistriței au găzduit sim
pozioane și expuneri de teme ca
„Tezele din aprilie — un vast pro
gram de perfecționare a vieții economico-sociale in patria noastră".
„Concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la evo
luția vieții internaționale actuale".
Acțiunile politico-educative cu spec
tacole artistice, dialogurile pe aceeași
scenă, intitulate „Omagiu Republi
cii, omagiu președintelui" și „Țării
— conștiința și fapta", desfășurate
la căminele culturale din toate cele
12 consilii unice agroindustriale,
vor să se constituie în tot atitea
momente de afirmare a spiritului
revoluționar pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor economice, pen
tru creșterea gradului de conștiință
a tuturor oamenilor muncii de la
sate. „Acționînd în spiritul tezelor
și orientărilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în ma
gistrala Expunere făcută la ședința

canu corespunde realității. Fapt ce
va fi, neîndoios, confirmat și de
juriile fazelor superioare ale festi
valului și, mai presus dc orice, de
modul în care spectatorii, oamenii
muncii invitați Ia aceste programe
le vor recepționa. Să sperăm că ele
vor întruni aprecieri, confirmînd
astfel opinia bună a organizatorilor
și factorilor responsabili. Pentru a
da posibilitate tuturor formațiilor
artistice, precum și tinerilor inter
preți de a se manifesta plenar, în
tot timpul anului, comitetul jude
țean de cultură și educație socia
listă a organizat „Toamna culturală
băcăuană", „Retorta de cristal", „Pri
măvara tinerelor talente", „Dialo
guri culturale buhușene", tabere de
creație, consfătuiri cu meșterii și
creatorii populari și alte asemenea
acțiuni de amploare, la care parti
cipă mii de oameni ai muncii.
Pornind de la faptul că în condi
țiile revoluției tehnico-științifice și
ale noii revoluții agrare nu se poate
concepe participarea maselor la
activitatea de creație fără o temei
nică pregătire culturală și profesio
nală, în județ au fost organizate în
perioada de iarnă, atît la Ț așe cit
și la sate, peste 7 000 de cu uri de
perfecționare, la care participi, circa
200 000 de oameni ai muncii. In ca
drul cercurilor tehnico-științifice din
întreprinderi, care au funcționat în
faza de masă a festivalului, au
participat 78 500 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni, care au soluționat
aproape 6 000 teme, constituind tot
atitea invenții, inovații și raționali
zări, cu o eficiență de 470 milioa
ne lei.
muncesc în fiecare zonă și locali
Pentru sporirea forței de influen
tate sint insuficient solicitați la
țare a actului cultural-educativ,
acțiunile
cultural-educative.
Or,
s-au permanentizat manifestările de
pentru a ridica nivelul de cultură,
tip complex, la sus.ținerea cărora
de cunoaștere al maselor este ne
participă, prin diferite forme, mu
cesar să se utilizeze întregul poten
zeele, bibliotecile, cinematografele
țial științific și cultural, să se ape
și celelalte instituții din județ.
leze cu mai multă consecvență la
Complexul muzeal județean, bună
cunoștințele și ideile celor mai buni,
oară, a organizat în faza de masă a
celor mai capabili. In același timp,
festivalului peste 1 000 de simpozi
trebuie să se dezvolte și să se păs
oane, seri muzeale, expuneri, dezba
treze creația specifică poporului nos
teri, expoziții la care au participat
tru, aceea care face gloria fiecărui
circa 50 000 de oameni ai muncit Cu
loc in care trăiesc și muncesc oame
nii acestor meleaguri. în faza de
toate aceste rezultate, o analiză fă
masă a actualei ediții a festivalului
cută la nivelul județului a scos în
evidență că in faza de masă nu au
s-au afirmat un important număr
de creatori și interpreți, care și-au
fost puse in valoare toate forțele și
mijloacele
cultural-educative de
dedicat munca și creația cinstirii
patriei și partidului, marilor înfăp
care dispun satele și orașele Jude
țului. Căminele culturale din Coțotuiri ale socialismului. Ei au creat
fănești, Oncești, Roșiori, Vultureni,
lucrări inspirate din realitățile și
Brusturoasa, de exemplu, au avut o
din munca celor în mijlocul cărora
prezență neînsemnată in cadrul fes
trăiesc, au interpretat cu însuflețire
tivalului, iar formațiile artistice sa
cîntece patriotice, au combătut cu
pregătesc doar pentru fazele de con
convingere, in cadrul programelor
curs, restul timpului considerindu-se
brigăzilor artistice, mentalitățile îna
in ‘ vacanță. Comitetul județean de
poiate. Făcînd un bilanț al dezvol
cultură și educație socialistă a luat
tării mișcării artistice de amatori,
măsuri concrete pentru îmbunătă
tovarășa Aurica Pașcanu, șefa secto
țirea activității și în comunele res
rului muncă politică de masă din
pective, activiști culturali cu munci
secția de propagandă a comitetului
județean de partid, ne informează că
de răspundere ajutînd in permanen
ță căminele culturale și formațiile
numărul formațiilor a crescut în
artistice în organizarea și desfășu
această ediție cu circa 100, îndeosebi
rarea unor activități bogate în con
în sectoarele productive : forestier,
ținut. Este demn de remarcat, da
petrolier și industria ușoară. Ca ur
asemenea, că în aceste zile la sate
mare, numărul formațiilor și cercu
activează
brigăzi științifice complexe
rilor de creație a ajuns la 3 450, cu
și specializate, au loc șezători, sa
77 000 de interpreți și creatori. S-a
desfășoară invățămintul agrozoo
apreciat că peste 80 la sută din
tehnic de masă. Evident, există po
numărul formațiilor participante la
sibilități ca activitatea din faza de
faza de masă pot căpăta dreptul de
masă să fie permanentizată în toate
a concura și la cea județeană :
desigur, dincolo de faptul că cifrele • localitățile rurale și urbane din ju
deț, pentru ca întreaga activitate
nu spun totul despre eficiența ac
politico-ideologică să se desfășoare
tivității in acest domeniu, este de
presupus că o asemenea apreciere
ritmic, în strînsă legătură cu cerin
țele oamenilor muncii.
se bazează pe calitatea și actualita
tea programelor. Noi nu le-am vă
Gheorqhe BALTA
zut pe toate, dar sîntem încredințați
corespondentul „Scintell*
că aprecierea tovarășei Aurica Paș

plenară din noiembrie 1988 milităm
pentru ca toate instituțiile de cul
tură, toți factorii educaționali din,
județul nostru să răspundă in mă
sură tot mai mare cerințelor de
educare patriotică, revoluționară a
maselor de oameni ai muncii, de
formare a omului nou, constructor
al socialismului, de ridicare a gra
dului de conștiință al tuturor cetă
țenilor" — ne spune președintele co
mitetului județean de cultură șl
educație socialistă.
Desigur, în
acest * scop, se acordă o aten
ție deosebită îmbogățirii conținutu
lui tuturor activităților politicoeducative, se pune un accent deo
sebit pe acțiunile vizind mobilizarea
maselor la indeplinlrea sarcinilor de
producție. Pentru aceasta este ne
cesar să se acționeze pentru unirea
tuturor forțelor de, care dispune fie
care localitate. In această direcție
este mult loc pentru mai bine, căci,
după rum se știe, adesea specialiștii,
oamenii deosebiți care trăiesc și
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Panoramic sucevean
• La Uzina de con
strucții și reparații utilaje și piese de
schimb din Vatra Dornei a fost realizată
mașina de frezat si
rindeluit „Dorna 410".
Aceasta are o greuta
te cu 15 la sută mai
mică față de mașinile
similare. în plus, are
un variator de turație
pentru avansul mate
rialului, ceea ce-i con
feră o productivitate
sporită. Performante
le Înalte ale mașinii
au determinat o serie
da parteneri externi
să incheie contracte
pentru livrarea ei in
acest an.
• Aplicarea unor
tehnologii moderne de
prelucrare a lemnului
în secțiile de indus
trializare, ceea ce a
condus la obținerea unor sortimente de ca
litate superioară, ur
mărirea zilnică a ni
velului realizărilor și
promptitudinea în li
vrarea produselor —
sint principalele căi
prin care forestierii
suceveni
acționează
pentru
Îndeplinirea
exemplară a planului
la export. Astfel, ei
au reușit să realizeze
cu mult Înainte de
termen
prevederile
planului pe 1988 și să
expedieze suplimentar
partenerilor de peste
hotare produse in va
loare de circa 50 mi
lioane lei.
• Oamenii muncii
din unitățile econo
mice ale județului știu
că una dintre sursele
de asigurare cu mate
rii prime, materiale șl
energie o constituie
reducerea consumuri
lor specifice. Acționind
In această direcție,
el au reușit să econo
misească in 1988 aproape 700 tone me
tal, 6 675 tone com
bustibil convențional,
27 549 MWh energie
electrică și 2 000 mc
lemn. Cu rezultate
deosebite se Înscriu
întreprinderile de re

parații auto, de utila
je și piese de schimb,
de tricotaje „Zimbrul"
din Suceava, între
prinderea de tricotaje
„Bucovina" din Ră
dăuți și întreprin
derea forestieră de
exploatare și trans
port.
• Exploatarea rațio
nală și buna întreți
nere a instalațiilor, ca
urmare a unei temei
nice pregătiri profe
sionale a oamenilor,
precum și asigurarea
ritmică a bazei mate
riale au avut ca efect
funcționarea grupului
energetic nr. 1 al ter
mocentralei de la Su
ceava cu o putere me
die superioară celei
proiectate.
• Teatrul
popular
din Vatra Dornei și-a
sărbătorit 22 de ani da
bogată și rodnică ac
tivitate. în acest răs
timp au fost puse in
scenă peste 60 de pie
se de teatru și au fost
susținute sute de spec
tacole în fața oame
nilor muncii din oraș
șiy din alte localități
ale județului și țării.
Piesele de teatru cu
care Teatrul popular
din Vatra Dornei s-a
prezentat In edițiile de
pînă acum ale Festi
valului național „Cîntarea României" s-au
bucurat de succes, situîndu-1
pe locuri
fruntașe. Actorii ama
tori de aici — mineri,
muncitori, cadre di
dactice și medicale,
lucrător! în domeniul
turismului și comerțu
lui — care au fost
prezenți la festivalul
de teatru „Oameni ai
zilelor noastre" de la
Bistrița,
au primit
premiul pentru „Cel
mai bun spectacol de
vatoriftcare a come
diei românești con
temporane".
• Eforturile depuse
pentru
valorificarea
potențialului
hidro
energetic al Județului
s-au materializat In

punerea In funcțiune,
pină in prezent, a 31
centrale hidroelectrice
de mică putere și microhidrocentrale.
Acestea au produs, in
1988, cu peste 10,4 mi
lioane kWh mai mult
decît era
prevăzut.
Energia electrică obți
nută suplimentar poa
te asigura consumul
casnic al întregului
județ pe timp de o
lună sau funcționarea,
pe aceeași perioadă de
timp, a tuturor unită
ților Combinatului mi
nier Gura Humorului.
• De cîteva zile a
ieșit de sub tipar
„Ghidul etnografic și
turistic al Muzeului
din Rădăuți". Pe lin
gă o prezentare su
gestivă a unor date
legate de Istoricul In
stituției și conținutul
expoziției de bază
„Tehnici populare bucovinene", acesta cu
prinde și un capitol
cu privire la obiecti
vele de interes etno
grafic din zona Ră
dăuți — instalați! teh
nice tradiționale, mori
de apă, ferăstraie,
pive și altele.
• Tînărul
colectiv
al Teatrului municipal
Suceava a prezentat în
cei patru ani de exis
tență 14 premiere, care
au fost prezentate atlt
la jîediu, cît și in În
treprinderi, in satele
județului șl în alte
localități din țară.
• în județul Sucea
va, în anii socialis
mului s-au construit
peste 60 000 de apar
tamente, cele mal
multe dintre ele in
perioadg
inaugurată
de Congresul al IXlea al partidului. în
fățișarea orașelor și
satelor din această
parte a țării a cunos
cut profunde prefaceri
înnoitoare. în aceeași
perioadă, numai în lo
calitățile urbane, re
țeaua comercială a
crescut cu
peste
100 000 metri pătrați.

Sava BEJINARIU

BISTRIȚA : înnoirea și modernizarea producției
în toate unitățile economice «la
Județului Bistrița-Năsăud continuă
să fie aplicate măsurile din progra
mele de organizare și modernizare
a producției și a muncii, punindu-se un accent deosebit pe înnoi
rea produselor, astfel incit activi
tatea din 1989 să se desfășoare sub
semnul eficienței economice spori
te. Un exemplu elocvent îl consti
tuie munca pe care au desfășu
rat-o și o desfășoară specialiștii șl
muncitorii de la întreprinderea
mecanică din Bistrița, care au reu
șit să modernizeze 12 familii de

produse de mecanică fină și optică.
Numai pe seama acestei activități
s-a reușit economisirea a 44,4 tone
aluminiu. 23,9 tone oțel. 1,6 MWh
energie electrică, precum și alte În
semnate cantități de alamă și teflon,
în spiritul sarcinilor stabilite de
secretarul general al partidului, incă
de la Începutul acestui an s-a tre
cut la reproiectarea altor produ
se, precum și la asimilarea de pro
duse noi, toate la nivel tehnic
mondial, destinate atlt pieței inter
ne, cit și partenerilor de peste ho
tare. (Gheorghe Crișan).

SIBIU : O noua centrală hidroelectrică
La Gura Rîului au fost finalizate
lucrările la centrala hidroelectrică
de mică putere amplasată pe ma
gistrala de alimentare cu apă a mu
nicipiului Sibiu. Dispunind de o
putere instalată de 1,7 MW, cen
trala valorifică potențialul energe
tic al debitului de apă transportat
de conductele de alimentare, avind
posibilități de a prelua integral și

cinema
O „Știința, tnvâțămlntul, cultura —
factori de progres șl civilizație" ;
Un oaspete la cină: PATRIA (11 86 25)
_ 9’ 11* 13’ 15’ 17’ 19
• z'lmbet de soare : SCALA (11 03 72)
— 9: 11: 13; 15; 17; 19
• Chirița
in
Iași :
CULTURAL
(83 53 13) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (30 51 40) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Miracolul: ARTA (213186) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• Moromeții : LIRA (317171) — 9;
12; 15; 18
• Evadarea: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : TIM
PURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Hanul dintre dealuri : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 10
• Ce se tnttmplă, doctore?: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30;
17,30; 19.30
4> Program de desene animate — 9 ;
Neînfricatul Mio șl 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; !3; 15; 17; 19
• Patrula de
noapte :
COSMOS
(27 54 95) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Transport secret : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde rlurlle curg repede t GIU-

debitele excedentare. Pe linia ace
lorași preocupări de valorificare a
potențialului energetic al apelor,
in acest an se vor executa lucrări
de modernizare la microhidrocentralele de la Tălmaciu, Sadu-sat și
Rășinari, ceea ce va conduce la
realizarea unei producții de ener
gie hidroelectrică anuală de 88 mi
lioane kWh. (Ion Onuc. Nemeș).

LEȘTI (17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Te Iubesc, aprilie : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : A douăsprezecea noapte — 18;
(sala Amfiteatru) : Campionul — 18 ;
(sala Atelier) : Autograf — 18
• Opera Română (13 18 57) : Bărbierul
din Sevilla — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Me
lodii, melodii — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18 : (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet
— 17
• Teatrul Mic (14 70 81) ; O scrisoare
pierdută — 18,30
• Teatrul
Foarte
Mia
(14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Sfintul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „Nottara"
(59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovli — 17,30; (sala
Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Giuleștl (14 72 34. sala Ma
jestic) : Așteptam pe altcineva — 18:
(sala Giuleștl, 18 04 85) ; Regina balu
lui — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(15 56 78, sala Savoy) : Ml se pare că
mă-nsor — 18
• Ansamblul
artistic , „Rapsodia
Română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15 ; Cintă, cloclrlie — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Vrăjitorul din Oz — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala
Victoria) ; Boroboață — li
• Circul București (10 41 95) : Stelele
circului — 18,30

ALEXANDRIA :

In funcțiune — o nouă
capacitate de producție
Pe platforma industrială a între
prinderii de rulmenți Alexandria
— una dintre marile ctitorii ale
„Epocii Nicolae Ceaușescu" — am
consemnat un important eveni
ment : intrarea în funcțiune a unei
noi capacități de producție. După
cum ne-a informat inginerul-șef
cu probleme de investiții, Marcel
Lăzărcscu, pe noile linii tehnologi
ce se vor realiza rulmenți radiali
cu bile pe un rind, produse cu
înalți parametri tehnici și de ca
litate destinate Industriei electro
tehnice. industriei de autoturisme
și industriei aeronautice, precum
și numeroșilor parteneri externi,
în prezent, pe baza unor progra
me de.măsuri tehnice și organiza
torice, se acționează in vederea in
tensificării montajului a noi ma
șini și utilaje de mare complexita
te, efectuării probelor tehnologice
pe alte linii de fabricație, urmărindu-se astfel finalizarea în termenul
prevăzut a ultimelor obiective de
investiții din programul privind
dezvoltarea și dublarea Capacității
productive a acestei mari și mo
derne unități a industriei construc
toare de mașini. (Stan Ștefan).

Folosirea
surselor de energie
neconvențională

HARGHITA:

Potrivit programului de dezvol
tare a activităților de mică In
dustrie și prestări de servicii pen
tru populație, și in județul Har
ghita se face dovada unor preo
cupări susținute pentru asigurarea
condițiilor optime activității de
morărit și panificație. în acest an
se vor construi 8 mori, ce se vor
adăuga celor 60 existente in co
mune. Toate morile vor funcționa
pe baza utilizării surselor de energie neconvențională. De aseme
nea, tot în mediul rural se vor da
in folosință 17 noi brutării. în ul
timele luni ale anului trecut au
început să funcționeze brutării in
localitățile Cristur. Suseni, Plăieșii
de Jos și altele. (Nicolae Șandru).

ORADEA : Sporește

zestrea tehnică
întreprinderea chimică „Sinteza*
Oradea și-a întregit zestrea cu o
nouă capacitate destinată produce
rii unor pigmenți anorganici. Uti
lată cu linii tehnologice moderna,
de Înalt randament,, realizate de
industria românească, noua capa
citate furnizează oxid verde de
crom și oxid roșu de fier pentru
unitățile producătoare de lacuri și
vopsele. Semnificativ este faptul că
fabricația oxidului roșu de fier asigură valorificarea superioară a
șlamurilor de la întreprinderea „Alumina" din municipiul de pe Crișul Repede. (loan Laza).

VASLUI :

Noi dispensare
medicale

Pentru a veni in sprijinul cerin
țelor oamenilor muncii și a îm
bunătăți asistenta lor sanitară, în
localitățile urbane vasluiene au fost
înființate și date în folosință, în
anul trecut, noi dispensare me
dicale încadrate cu personal de
înaltă calificare și dotate cu tot
ce este necesar pentru asigurarea
unor consultații de maî bună ca
litate. Astfel de dispensare medica
le s-au înființat la Vaslui. Bîrlad,
Negrești și Huși, fiind situate în
noile ansambluri de locuințe. (Pe
tru Necuia).

Un milion de tone de legume timpurii
(Urmare din pag. I)

Cele mai mari restanțe Îs au între
prinderile de profil din București,
Buzău, Iași, Focșani, Sf. Gheorghe și
Năsăud. Este adevărat că în ultimele
zile aprovizionarea cu sticlă s-a îm
bunătățit, dar restanțele nu au fost
lichidate in întregime. Totodată,
există unele neajunsuri legate de
nerespectarea sortimentului la acest
produs. Astfel, in loc de geam tras,
unor unități cultivatoare de legume
timpurii le-a fost livrată sticlă secu
rizată, care are un preț de cîteva ori
mai mare decît al celei obișnuite și,
în plus, îngreunează serele și feres
trele răsadnițelor. Trebuie să se înțe
leagă cu toată claritatea că legume
timpurii nu se pot realiza decît în
condițiile asigurării spațiilor prote
jate care să le pună la adăpost in
fața Intemperiilor și care să asigure
plantelor o dezvoltare rapidă și vi
guroasă. Iar in cazul de față este
vorba nu de orice producție, ci de
o cantitate totală de un milion de
tone legume care să asigure buna
aprovizionare a populației. Iată de
ce, conducerile unităților industria
le care au sarcini in ce privește asi
gurarea materialelor necesare au da
toria să ia măsuri ferme in ve
derea livrării materialelor stabilite
la termen, astfel Incit de pe acum
să se poată trece la pregătirea spa
țiilor necesare obținerii de răsaduri,
precum și producerii de legume
timpurii.
Concomitent cu 'măsurile avind ca
«cop asigurarea bazei materiale ne
cesare producerii de răsaduri pentru
legumele timpurii, este necesar să se
treacă neintîrziat la efectuarea tutu
ror pregătirilor necesare. Se deta
șează cu prioritate lucrările de re
parare și amenajare a solariilor și a
răsadnițelor, transportarea biocombustibilului, pregătirea amestecurilor
de pămînt și procurarea semințelor.
Toate lucrările trebuie efectuate po-

SCHI. Pe Muntele Pohorje, din aprdpierea orașului iugoslav Maribor,
s-a disputat o probă de slalom spe
cial contind pentru „Cupa mondia
lă" la schi alpin feminin. Primul
loc a fost ocupat de elvețiană Vreni
Schneider, cronometrată in două
manșe cu timpul de r22”65/100, ur
mată de Monika Maierhofer (Aus
tria) — 1’23’’81/100 și de Tamara
McKinney (S.U.A.) — l’24”14/100. Din
cele 71 schioare prezente la start, au
terminat întrecerea doar 30.
VOLEI. în finala turneului inter
național feminin de volei de la Lon
dra. echipa R.P. Chineze a Întrecut
cu scorul de 3—0 (15—12, 15—7, 15—3)

Ioan HER TEG

nivelului de trai
Pentru creșterea
»
(Urmare din pag. I)

prin micșorarea raportului dintre'
retribuția maximă și minimă pe
economie, grija societății noastre
pentru tinăra generație, pentru cei
aflați în primii ani de activi
tate. De altfel, în 1988, retribu
ția minimă pe economie a sporit de
la 1 500 la 2 000 Iei lunar, adică cu 33
la sută, ceea ce reprezintă cea mai
mare majorare din toți anii con
strucției socialiste din țara noastră.
Tot în 1988 s-a aplicat prima
etapă de majorare a pensiilor de
asigurări sociale de stat pentru
munca depusă și limită de vîrstă
de pină la 1 500 lei lunar, mărindu-se, de asemenea, pensiile inva
lizilor de război și pensia minimă
pentru pierderea capacității de
muncă, gradul II de invaliditate.
De aceste măsuri au beneficiat pes
te 800 000 de persoane, care au în
casat în plus în 1988 suma de
300 milioane lei.
Efortul financiar pentru acope
rirea tuturor acestor majorări de
retribuții și pensii se cuvine apre
ciat cu atit mai mult cu cit țara
noastră a reușit, in același timp, să
achite și o bună parte din datoria
sa externă, România propunindu-și
să lichideze în scurt timp această
datorie, în condițiile aplicării con
secvente a politicii sale realiste de
creștere susținută a venitului na
țional,
în acest an, de la 1 martie, se va
trece Ia ultima etapă de majorare
a retribuțiilor, care va cuprinde
toate categoriile de personal cu re
tribuții mai mari de 2 250 lei lunar.
De aceste majorări vor beneficia
peste 3,4 milioane de oameni ai
muncii, veniturile suplimentare
obținute de întregul personal mun-

citor din economie în 1989 urmînd
să se ridice la 24,4 miliarde lei. Tot
în acest an, la 1 martie, urmează
să se aplice etapa a doua de majo
rare a pensiilor de asigurări sociale
de stat pentru munca depusă și li
mită de vîrstă cuprinse intre
1 501—3 000 lei lunar, veniturile
pensionarilor urmînd să sporească
în 1989 cu circa 2 miliarde lei.
în legătură cu aplicarea măsuri
lor de majorare a retribuțiilor șl
pensiilor se cuvine făcută mențiu
nea că, in spiritul umanismului po
liticii partidului nostru, atlt majo
rările din 1988, cît și cele din acest
an nu afectează drepturile de alo
cație de stat pentru copii șl nici
chiriile, mențlnindu-se neschimba
te pînă la 31 august a. c. contribu
țiile lunare pentru copiii din creșe
și grădinițe.
Avind deplina convingere că acti
vitatea productivă este singura sur
să și singurul suport al bunăstării,
toate colectivele, toți oamenii mun
cii, întregul popor sint chemați
ca, incă din primele zile ale
lui 1989, să acționeze cu toa
tă hotărîrea, așa cum a cerut
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
Mesajul de Anul Nou „pentru
creșterea productivității muncii,
ridicarea calității și nivelului tehnic
al producției, reducerea cheltuieli
lor de producție și materiale, pen
tru creșterea, pe această cale, a
eficienței economice și rentabilită
ții în toate sectoarele de activita
te". Este conaiția sine qua non a
creșterii veniturilor populației, a
realizării suportului material pen
tru aplicarea in continuare a mă
surilor de majorare a retribuțiilor
și pensiilor.

Mihai IONESCU

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

tV
19,06 Telejurnal
19,25 Pe drumul Înfăptuirii noii revolu
ții agrare. Griul in cultură Inten
sivă
19,45 înalt exemplu de dăruire patrioti
că, revoluționară pentru ttnâra
generație (color). Documentar
20,05 Laureați ai Festivalului național
„Cintarea României" (color)
20,35 File de glorioasă istorie (color)
O Pecețl ale continuității civiliza
ției românești
20,55 Film artistic (color). Comandă ur
gentă. Producție a Casei de filme
unu. Premieră TV. Cu : Remus
Mărglneanu, Dan Condurache, Va
lentin Uritescu. Mircea Anghelescu. Petre Nicolae, Alexandru Dobrescu. Nicolae Praida. Scenariul :
Doru Matei. Regla : Doru Matei
91,30 Idei In acțiune. Asumarea răspun
derii comuniste
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Filmul românesc
peste hotare
în anul 1988 cinematografia ro
mânească a fost reprezentată prin
filme artistice de lungmetraj, do
cumentare șt de animație la un im
portant număr de manifestări in
ternaționale de profil, între care
festivalurile de la Karlovy Vary —
Cehoslovacia, Leipzig — R.D.G.,
Cracovia — Polonia, Oberhausen —
R. F.G., Los Angeles și Chicago —
S. U.A., Montreal — Canada, Sanremo — Italia. Santarem — Portugalia
ș.a. Filmul românesc prezent peste
hotare s-a bucurat de aprecieri, fiind
răsplătit cu distincții în cadrul fes
tivalurilor internaționale de la Sanremo — Italia (rezervat filmului de
autor), Tomar (destinat filmului
pentru copii și tineret) și Santarem
— Portugalia.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. • în perioada 5—15 ia
nuarie se va disputa în Olanda pri
ma ediție a Campionatului mondial
de fotbal in sală, sub egida Fede
rației
internaționale
de
fotbal
(F.I.F.A.). Cele 16 echipe prezen
te (majoritatea insă nu cuprind ju
cători din prima ligă a campiona
telor naționale) au fost împărțite în
4 serii : grupa A — Olanda, Dane
marca, Paraguay, Algeria ; grupa B
— Ungaria, Brazilia, Arabia Saudită, Spania ; grupa C — Japonia, Bel
gia, Canada, Argentina ; grupa D —
Italia, Zimbabwe, S.U.A., Australia.
• în urma unei anchete în rindul
cititorilor săi, revista italiană „Tutto
Sport" a, desemnat pe „cel mai bun
fotbalist al tuturor timpurilor", pri
mul loc fiind ocupat de brazilianul
Pele. urmat de Alfredo di Stefano
și de Diego Armando Maradona.

trivit unor grafice cu termene exac
te, pentru a se crea condițiile ne
cesare insămințării spațiilor des
tinate producerii răsadurilor la
termenele prevăzute: 25—31 ianua
rie pentru varză timpurie, cono
pidă, gulioare ; 10—20 februarie
pentru tomate timpurii și castraveți;
celelalte legume urmînd a fi insămînțate eșalonat, potrivit graficelor
Întocmite de specialiști. Prin urmare,
chiar din aceste zile trebuie să se
lucreze din plin, cu toate forțele la
pregătirea spațiilor necesare produ
cerii răsadurilor pentru legumele
timpurii. De asemenea, trebuie efec
tuate toate celelalte pregătiri de care
depinde sporirea randamentului In
legumicultura : fertilizarea terenuri
lor cu îngrășăminte organice, repa
rarea canalelor și a instalațiilor de
Irigat, pregătirea aracilor și altor
materiale de șusținere a tomate
lor etc.
Realizarea unei producții timpurii
de legume, in cantități mari și In
tr-un sortiment variat, astfel incit
să fie satisfăcute nevoile de consum
ale populației și alte cerințe ale eco
nomiei naționale, impune ca, sub
directa Îndrumare a organelor șl or
ganizațiilor de partid, conducerile
unităților agricole și organele de spe
cialitate să acționeze ferm pentru în
deplinirea programului aprobat.
Este necesar să se acționeze pentru
îndeplinirea, punct cu punct, a preve
derilor din program, lncepind cu pro
ducerea răsadurilor și continuing cu
însămînțările și plantarea legumelor
în cîmp, cu îngrijirea culturilor șl
livrarea produselor. Trebuie făcut to
tul cu responsabilitate și pasiune in
vederea realizării integrale a preve
derilor din program privind sporirea
producției de legume timpurii, aceas
ta fiind în interesul atlt al producă
torilor, cît și al consumatorilor, al
economiei țării.

formația Cehoslovaciei. în meciul
pentru locul 3, Peru — Polonia 3—1
(15—6, 15—4, 6—15, 15—11).
I
TENIS. în orașul australian Ade
laide a început primul turneu in
ternațional masculin de tenis con
tind pentru ediția din acest an a
„Marelui premiu". Iată primele re
zultate : Johan Anderson (Austra
lia) — Broderick Dyke (Australia)
5—7. 6—4, 6—4 ; Aleksandr Volkov
(U.R.S.S.)
— Andrei Cesnokov
(U.R.S.S.) 6—3, 6—1 ; Wally Masur
(Australia) — Glenn Layendecker
(S.U.A.) 6—4, 7—5 ; Mark Koevermans (Olanda) — Simon Youl (Aus
tralia) 6—4, 6—2.

AUTOMOBILISM. Etapa a 6-a a
Raliului Paris — Dakar, disputată in
plin deșert, In Niger, a revenit, in
mod surprinzător, echipajului condus
de Italianul Klaus Seppi (pe „Mer
cedes 600"), umiat de cel al france
zului Patrick Tambay (pe „Mitsu
bishi"). La motociclete, primul s-a
clasat francezul Gilles Lalay („Hon
da"). In clasamentele generale n-au
survenit modificări : la automobile
conduce echipajul belgianului Jacky
Ickx („Peugeot"), în timp ce dintre
motocicliști primul este Italianul
Franco Picco („Yamaha"). Pină in
prezent au abandonat în această di
ficilă competiție mal bine de ju
mătate din vehiculele prezente la
start : 71 de automobile și 65 de
motociclete.

„Financial Times"

Vremuri tulburi in Irlanda de Nord
INEGALITĂȚILE SOCIALE — PRINCIPALA SURSĂ A CONFLICTULUI
Aproape nu este zi în care presa
Internațională să nu relateze despre
noi incidente singeroase în Irlanda
de Nord. în legătură cu evenimen
tele din această provincie a Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, ziarul londonez „Finan
cial Times" a publicat nu de mult
un amplu articol intitulat „Ulster :
Două decenii de tulburări", în care
se arată :
La Belfa>st, în camera de control
de la sediul Poliției Regale din Ul
ster (Ulster este numele Irlandei de
Nord folosit în mod curent în cercu
rile politice din provincie — N.R.), un
întreg'perete este acoperit cu o hartă
statistică uriașă. Această hartă ilus
trează o parte din istoria ultimilor 20
de ani în Irlanda de Nord. în partea
superioară a hărții este tipărită data
de 5 octombrie 1968 — care mar
chează primul marș pentru drepturi
cetățenești, organizat la London
derry, și începutul unei perioade cu
noscute ca perioada „tulburărilor",
în partea inferioară a hărții este ti
părită o cifră : 2 699 — numărul per
soanelor ucise in cursul violențelor
din ultimii 20 de ani. Printre cei
uciși se numără 254 membri al for
țelor de poliție din Ulster. 410
membri al forțelor armate britanice.
178 membri ai Regimentului pentru
apărarea regiunii Ulster și 1857 de
persoane civile.
Lista victimelor — continuă ziarul
— nu redă însă decît o singură fa
țetă a situației din Irlanda de Nord,
unde In majoritatea timpului viața
merge înainte... normal. Pentru că,
in ciuda statisticilor sumbre orivlnd
uciderile și atacurile cu bombe. în
această provincie a Marii Britanii
se înregistrează cea mai scăzută
rată a criminalității din întregul
Regat Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord. în Anglia se
înregistrează peste 7 000 delicte
grave la 100 000 de locuitori, in
Scoția cifra este de 9 000. în timp ce
în Irlanda de Nord ea depășește cu
puțin 4 000.
Acești 20 de ani de conflicte au
demonstrat, în primul rind, rezisten
ța poporului Irlandei de Nord. Majo
ritatea oamenilor sint serios îngrijo
rați de problema șomajului. Rata șo
majului în Irlanda de Nord — care
se ridică la 16 la sută din forța de
muncă — este cea mai Înaltă din
Marea Britanie. în unele zone, mai
ales in ghetourile din nordul si ves
tul Belfastulu! și la Londonderry,
rata șomajului depășește 70 la sută.
Majoritatea populației din Ulster
se simte izolată și neînțeleasă : eve
nimentele ultimilor 20 de ani nu au
făcut decit să întărească aceste sen
timente.
Ceea ce se pare că se dă uitării

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo
gia comunică timpul probabil pentru
intervalul 5 ianuarie, ora 20 — 8 ia
nuarie, ora 20. tn țară : Vreme relativ
caldă. Cer variabil tn jumătatea de nord

este faptul că acest capitol din is
toria Irlandei a început cu o mișcare
populară, în general pașnică, pentru
reforme limitate șl modeste. La
B octombrie 1968, cinci grupări lo
cale, in principal catolice, s-au În
trunit la Londonderry in semn de
protest Împotriva condițiilor mizere
de locuit, precum și Împotriva mo
dului in care corporația locală era
manipulată de către majoritatea
unionistă (protestantă — N. R.).
Participanții la marșul de protest
erau, in cea mai mare parte, repre
zentanți ai grupărilor catolice mo
derate.
La început, conducătorii unionlștl
au cedat in privința unora dintre re
vendicări. Atitudinea lor s-a Înăsprit
însă rapid. Participanții la marșuri
au fost atacați de grupuri unioniste,
în timp ce autoritățile stăteau de-o
parte. Demonstranții au ridicat bari
cade, mai întîi la Londonderry, apoi
la Belfast. Au izbucnit ciocniri vio
lente, iar în august 1969 s-a făcut
apel la Intervenția armatei.
Moderații au fost înlăturați : în
tabăra naționalistă. I.R.A. (Armata
Republicană Irlandeză, din oare fac
parte elemente ale populației catoli
ce) și-a revendicat mișcarea pentru
drepturi civile, folosind-o drept plat
formă pentru atingerea, indiferent
de' mijloace, a scopului urmărit — o
Irlandă unită (respectiv unirea Ir
landei de Nord, care in prezent face
’parte din Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord, cu Repu
blica Irlanda — N. R.). Cei mai fer
vent! adepți ai unioniștilor (astfel
sint numiți protestanții care se pro
nunță pentru menținerea unității
Irlandei de Nord cu Marea Britanie —
N. R.) considerau că orioe concesie,
cît de mică, făcută naționaliștilor le
pune existența în pericol. Taberele
s-au radicalizat : „Nu ne dăm bă
tuți" — aceasta a devenit chemarea
la luptă.
Autoritățile au luat atitudine — șl
au exagerat. Rezultatul : „Duminica
sîngeroasă" de la Londonderry, în
1971, cînd trupele militare britanice
au deschis focul și au ucig 13 de
monstranți. Arestul preventiv a fost
instituit în același an și toți cei bănuiți de terorism au putut fi închiși
fără proces.
Atacurile cu bombe șl schimburile
de focuri s-au întețit. Anul următor,
cînd s-a stabilit guvernarea directă
a autorităților de la Londra, a fost
de departe cel mai cumplit an din
Întreaga perioadă a „tulburărilor",
numărul celor uciși ridieindu-se la
467.
Multe dintre scopurile inițiale ale
marșurilor de protest de la finele
anilor ’60 au fost atinse. John Hume,
lider al Partidului Social Democratic
și Laburist, cu predominanță cato

lică, membru al parlamentului brita
nic, reprezentant al circumscripției
Foyle, din Londonderry, declară :
„Londonderry este de nerecunoscut
față de acum 20 de ani. Situația lo
cuințelor s-a schimbat. Vechea
manipulare politică a dispărut". A
apărut Insă problema șomajului. în
1974, în timpul uneia dintre cele mai
violente perioade din Istoria recentă
a Irlandei de Nord, rata șomajului
în această provincie a Marii Britanii
depășea doar cu puțin peste 5 la
sută pe cea din restul țării. Acum,
circumscripția pe care o reprezintă
Hume în parlament înregistrează
una dintre cele mal Înalte rate ale
șomajului din Marea Britanie — 30
la sută.
în privința menținerii ordinii. Po
liția Regală din Ulster, care a fost
însărcinată.
inoepîntl din 1977, să
mențină securitatea în Irlanda deNord, s-a transformat într-una din
tre cele mai profesionale și sofisti
cate forțe polițienești din lume. în
1968 ea cuprindea 3 000 de membri
neînai-mați. Numărul membrilor săi
se ridică în prezent la peste 8 000,
cărora li se adaugă alti 3 000 de
membri în rezer.vă, toți înarmați.
Bugetul poliției din Ulster'depășește
un milion de lire pe zi. Forțele ar
mate din Irlanda de Nord numără
peste 10 000 de soldați, plus 6 500 re
cruți locali.
I.R.A. a devenit însă și ea mult
mai sofisticată, iar infiltrarea în această organizație a devenit tot mai
dificilă. Reprezentanții armatei auajuns să admită că I.R.A. nu va pu
tea fi învinsă pe plan militar. Sir
John Hermon, șeful Poliției Regale
din Ulster, a declarat că, în prezent.
I.R.A. este mai bine structurată și
mai învăluită in secret decît Mafia.
Tabloul este deprimant. Grupările
cane doresc reconcilierea încearcă să
apropie comunitățile (catolică și pro
testantă). In cartierele proletare din
Belfast însă, unde copiii catolici și
protestanți se jucau împreună acum
20 de ani. fiecare tabără s-a retras
de mult in propriul său ghetou.
Atacurile sectariste continuă. Unii
politicieni încearcă să găsească o
cale de ieșire din impas. Dar acor
dul anglo-irlandez din 1985, prin
care se permitea o Influență limitată
a Dublinului asupra afacerilor Irlan
dei de Nord prin intermediul con
sultărilor și prin înființarea unui se
cretariat comun, a fost considerat
de unele cercuri drept un progres
semnificativ. Nu s-a produs însă nici
o schimbare in atitudini. Multi na
ționaliști rămîn extrem de cinici în
privința acestui acord, declarind că
singura schimbare care s-a produs
a fost faptul că s-au Intensificat
măsurile de securitate și persecuții
le — scrie in încheiere ziarul.

a țării tn a doua parte a intervalului,
unde, local, vor cădea precipitații sub
formă de ploaie, lapovițâ șl ninsoare,
în restul teritoriului, cer mai mult
senin. Vînt slab pină Ia moderat cu in
tensificări de scurtă durată In nordul
ți nord-estul țării; Temperaturile maxi
me vor fl cuprinse Intre zero și 10
grade, iar cele minime. In general, intre
minus 7 șl plus 3 grade. Se va produce.

local, ceață, asociată șl cu depunere de
chiciură In centrul țării șl izolat In
celelalte zone. In nord-vest, în a doua
parte a intervalului, izolat polei. In
București : Vreme relativ caldă. Cer
variabil, vînt slab pînă la moderat.
Temperatura maximă va fl cuprinsă
intre 4 și 7 grade, cea minimă între
minus 3 șl zero grade. Dimineața, ceață
slabă.
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• SOARE CONCENTRAT. sPe-

• STIMULATOR PENTRU PLAN
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cialiștii firmei „Arco Solar" din S.U.A. au
realizat o baterie solară cu elemente avind
suprafața de aproape un metru pătrat,
Aceasta transformă in energie electrică 11,2
la sută din energia solară captată. Revista
„Science Impact" apreciază că, în curînd,
baterii solare cu componente noi și cu randament de conversie sporit vor fi produse
in serie. Alte laboratoare americane au
reușit să ridice experimental randamentul
bateriilor solare la 31 la sută. In cazul In
care panourile au fost iradiate cu raze
solare concentrate de circa 500 de ori.
„Science Impact" subliniază insă că realizarea practică a unor baterii cu randament
atit de mare este deocamdată foarte costisitoare, comparativ cu sursele tradiționale
de energie electrică. „Se apropie insă ziua
cînd energia solară va deveni, grație unor
noi descoperiri științifice, principala furnizoare de energie electrică a lumii", conchide revista citată.

TE. Geologi din R.F.G. au făcut o intere
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santă constatare. Prospectlnd terenuri pe
trolifere, ei au observat că, acolo unde
există gaze naturale, plantele de deasupra
zăcămlntului cresc mai repede și se dez
voltă mai bine. Bazindu-se pe această ob
servație, ei au efectuat experiențe de ferti
lizare a solului cu ajutorul gazului natural.
Efectele evidente de stimulare a plantelor
sint explicabile prin faptul că gazul natu
ral este constituit în special din metan,
iar metanul permite înmulțirea acelor mi
croorganisme din sol care-1 transformă In
bioxid de carbon, gaz pe care, altfel, plan
tele il primesc prin intermediul apei și al
hranei. însăși înmulțirea microorganisme
lor respective prilejuiește o mai bună apro
vizionare a plantelor cu substanțe mine
rale nutritive din soL

• FOLII CERAMICE. u
de metaloceramică din Sofia «-a realizat
un nou tip de folie ceramică, pe baza unei
originale metode de formare a unor pro
duse ceramice cu formă complexă, grosi
me redusă și o înaltă clasă de precizie.
Folia ceramică crudă poate fi decupată și
modelată astfel incit să ia forma dorită, iar
apoi se usucă la o temperatură de 1500
grade Celsius.
Noua tehnologie permite evitarea proce
sului de presare, materialul ceramic astfel
obținut prezentînd proprietăți fizice foarte
bune, densitate optimă, rezistentă dielectrică superioară și rezistență la frecvente
de pină Ia un megahertz. Noile folii cera
mice se întrebuințează la executarea gar
niturilor pentru utilaje cu frecvențe foarte
Înalte, module de semiconductor! și subansamble pentru diferite aparate electrice.
Specialiștii bulgari speră să obțină la acest
tip de ceramică o superconductibilitate ter
mică deosebită.

• INSTANTANEE MAGNETI
CE. In Japonia a fost pus la punct un
aparat de fotografiat electronic perfecțio
nat. Acesta realizează, cu ajutorul unul
disc, o Înregistrare magnetică a imaginii,
care poate fl reprodusă instantaneu pe
ecranele de televiziune ori pe hirtie foto
grafică. Specialiștii japonezi speră ca acest
tip d<£ aparat de fotografiat electronic să
devină. In scurt timp, un redutabil rival al
celui clasic, care utilizează filme conținind
săruri de argint.

• CHIRURGIE DE

VIRF.

Un

grup de ingineri și de medici din Uniunea
Sovietică au realizat un instrument chirur
gical care imbină două tehnici de vlrf, res
pectiv acțiunea ultrasunetelor cu cea a fri
gului avansat, folosit și pînă acum pentru
Înlăturarea tumorilor maligne. Unul din

principalele avantaje pe care le prezintă
utilizarea noului instrument este că mar
ginea țesuturilor supuse inciziei îngheață
instantaneu, în timpul operației, impiedicind producerea de hemoragii, iar ultra
sunetele distrug celulele maligne înghețate.
Un dispozitiv electronic reglează intensita
tea ultrasunetelor și a temperaturilor scă
zute. Curățirea microemițătorului acustic
se realizează din interiorul instrumentului,
c.u ajutorul azotului lichid.

• SALUBRIZARE CU... BAC
TERII. Oceanologl șl chimiști din Cuba
au izolat, in apele de coastă ale tării, zece
noi specii de bacterii cu proprietăți biodegradabile. Se preconizează ca în viitor
aceste bacterii să fie folosite pentru dimi
nuarea vlscozitățil petrolului extras in
această țară, precum și pentru fabricarea
de produse destinate epurării apelor rezi

duale șl curățirii golfurilor și a rlurilor
afectate de poluare.

®

CALCULATOR

PORTRE-

TIST.
Marea Britanie a fost pus la
punct un aparat care, cuplat cu un calculator, permite reproducerea electronică a
oricărui portret, pornind de la o simplă
descriere. Aparatul, bazat pe o tehnică
electronică de identificare facială, poate
reproduce circa 20 de milioane de fizionomii diferite, deocamdată insă numai de
bărbați de rasă albă. Realizatorii lui speră
însă ca în scurt timp să reușească și reproducerea portretelor de femei, iar, uiterior, a persoanelor aparținînd altor rase.
Se apreciază că portretele-robot astfel ohținute vor fl de folos mai ales pentru identificarea răufăcătorilor, poliția re.curgind,
pină în prezent. Ia- ajutorul unor desena- '
tori ca să-și procure aceste prețioase
imagini.

DIN ORIZONTURILE CU£
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Sdiimii de mesaje la nivel înalt
româno-cubanez
HAVANA 4 (Agerpres). — Din
partea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și a tovarășei Elena
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Fidel Castro Ruz. prim-secretar
al Comitetului Central al Partidului
Comunist din Cuba, președintele
Consiliului de Stat șl Consiliului de
Miniștri ale Republicii Cuba, un
cald salut prietenesc și cele mai
bune urări de sănătate și de noi
succese în activitate, precum și de
prosperitate poporului cubanez.
Mulțumind, tovarășul Fidel Castro
Ruz a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu un cordial salut,
im,preună cu urări de multă sănă
tate și succes în activitate, de
prosperitate și fericire poporului
român.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Fidel Castro Ruz a tovarășei Lina
Ciobanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,

viceprim-ministru al guvernului,
conducătorul delegației de partid și
guvernamentale române care parti
cipă la festivitățile prilejuite de cea
de-a XXX-a aniversare a victoriei
revoluției cubaneze.
Cu acest prilej, au fost evocate cu
satisfacție relațiile bune de co
laborare pe multiple planuri dintre
cele două partide și țări, exprimindu-se dorința dezvoltării și adîncirii
lor, în spiritul înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel, în inte
resul și spre binele popoarelor ro
mân și cubanez, al cauzei socialis
mului și păcii.

★
Tovarășa Lina Ciobanu s-a întîlnit
și a avut convorbiri cu tovarășii
Rosa Elena Simeon și Yolanda Fer
rer, membri supleanți ai Biroului
Politic al C.C. al P.C. din Cuba,
precum și cu Antonio Esquivel,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții cubaneze
în comisia mixtă guvernamentală
de colaborare economică și tehnicoștiințifică româno-cubaneză.

IN SPRIJINUL SOLUȚIONĂRII CONFLICTELOR REGIONALE
PE CALEA TRATATIVELOR
Un an de intensă activitate la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Pe parcursul anului 1988, Consi
liul de Securitate al O.N.U. s-a în
trunit în cadrul a 55 de ședințe, din
tre care 25 au fost consacrate situa
ției din Orientul Mijlociu și subiec
telor privind această regiune a lumii,
inclusiv situației din teritoriile arabe
ocupate, deportării de către autorită
țile îsraeliene de ocupație a mai
multor palestinieni din Cisiordania
și Gaza și mandatului Forței Interi
mare a O.N.U. in Liban (UNIFIL)
informează Departamentul pentru
Informații al forului mondial. De
asemenea, Întrunirile au avut drept

scop examinarea unor probleme le
gate de situația din sudul Africii —
politica de apartheid promovată de
autoritățile de la Pretoria, apelurile
vizînd oprirea execuției unor acti
viști de culoare în lupta antiapartheid, problema accesului Namibiei la
independență. Alte ședințe au avut
ca obiect conflictul dintre Iran și
Irak, problema Insulelor Falkland
(Malvine), plîngerile Nicaraguel îm
potriva S.U.A., mandatul Forței
O.N.U. de menținere a păcii în Ci
pru (UNFICYP), problema Saharei
occidentale.

Precizări înaintea intilnirii la nivel înalt a țărilor
din America Centrală
HAVANA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a declarat că țara sa va
acționa pentru ca viitoarea întîlnire
a șefilor de stat centroamericani să
dea rezultate concrete în favoarea
păcii în regiune — informează agenția Efe. La o conferință de pre
să desfășurată la Havana, referindu-se la actuala situație politică latino-americană, el a arătat că regiu
nea se află în fața unui nou și
crescînd fenomen al dialogului des
chis între națiuni.
MANAGUA 4 (Agerpres). — Vice
președintele Republicii Nicaragua,
Sergio Ramirez, a confirmat desfășu
rarea unei reuniuni a miniștrilor re
lațiilor externe ai celor cinci țări
centroamericane la Managua, în zi
lele de 12 și 13 ianuarie, in vederea
stabilirii agendei de lucru a lntîlnirii

președinților din statele respective,
care Va avea loc la San Salvador
în zilele de 15 și 16 ianuarie.
Pe de altă parte — relatează agenția Prensa Latina — vicepre
ședintele nicaraguan a afirmat că
„reluarea dialogului cu elementele
contras nu ar avea valoare reală pînă
cind viitorul guvern american, ce
urmează să fie instalat la 20 ianua
rie, nu își definește politica sa față
de această problemă". „Dacă este o
politică de pace, înțelegere șl dialog
cu Nicaragua, sîntem dispuși să re
luăm imediat dialogul direct cu Sta
tele Unite, întrerupt în 1585“ —
< a spus el.

SAN SALVADOR 4 (Agerpres). —
Peste 1 000 de persoane — civili, mi
litari șl insurgenți — și-au pierdut
viața anul trecut In Salvador, Infor
mează agenția 6alpress-Notisal.

începerea activității Misiunii Națiunilor Unite
de verificare in Angola
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Misiunea Națiunilor Unite de ve
rificare în Angola (UNAVEM),
Instituită la cererea Angolei și Cu
bei, a început să-și exercite în mod
oficial prerogativele, ce vor consta în
supravegherea retragerii unităților
militare cubaneze de pe teritoriul
angolez — a anunțat un purtător de

cuvînt al O.N.U. Retragerea unită
ților militare cubaneze din Angola,
conform prevederilor acordului tri
partit de normalizare a situației din
Africa de sud-vest, semnat la New
York, urmează să înceapă la 1 apri
lie 1989, concomitent cu declanșarea
procesului de decolonizare a Nami
biei în termenii Rezoluției 435 a
Consiliului de Securitate al O.N.U.

Avioane de vinătoare americane
au doborit două avioane libiene
Jamahiria Libiana a cerut convocarea
de urgență a Consiliului de Securitate
Jamahiria Libiană a anunțat că
două avioane libiene au fost doborite miercuri în Marea Mediterană
de către avioane ale S.U.A. Potrivit
unui comunicat oficial al Biroului
popular de legături externe libian,
citat de postul de radio Tripoli, for
țele americane au lansat miercuri,
la 11,03, „un atac premeditat" îm
potriva celor două avioane care
„efectuau un zbor de recunoaștere
de rutină și au fost doborîte" în
apele internaționale.
Biroul popular de legături externe
l-a însărcinat pe reprezentantul li
bian la O.N.U. să înainteze „o plîngere urgentă" Consiliului de Securita
te în legătură cu „agresiunea comisă
miercuri dimineața de Statele Unite

împotriva a două avioane de cerce
tare libiene și să solicite convocarea
de urgență a Consiliului pentru exa
minarea acestei agresiuni", transmite
agenția JANA.
★

Un comunicat oficial al Casei Albe
confirmă că două avioane de vinătoa
re americane au doborît două aparate
libiene. Incidentul s-a produs în
partea răsăriteană a Mediteranei,
unde portavionul american „Ken
nedy" efectua „manevre de rutină".
„Avioanele americane au fost ame
nințate de cele libiene pe cind des
fășurau operațiuni de rutină in spa
țiul aerian internațional, la nord de
Tobruk", a precizat Casa Albă.
(Agerpres)

Împotriva escaladării încordării în Marea Mediterană
tngriforarea opiniei publice italiene in legătură cu Intenția
S.U.A. de a trimite un grup de nave militare în această zonă
ROMA 4 (Agerpres). — Intenția
Statelor Unite de a trimite în Marea
Mediterană un grup de nave militare
stirnește . îngrijorarea profundă a
opiniei publice italiene — relatează
agențiile A.D.N, și T.A.S.S. Astfel,
conducerea organizației antirăzboi
nice „Asociația pentru pace", care
grupează în rîndurile sale oameni de
cultură, activiști pe tărîm politic și
obștesc, oameni de știință, a cerut
parlamentului țării să nu permită

acestor nave să intre în apele terito
riale ale Italiei. De asemenea, s-a
cerut retragerea tuturor flotelor mi
litare străine din Mediterană și
transformarea acestei mări într-o
zonă denuclearizată. Pe de altă parte,
într-o declarație a Federației inter
naționale pentru ocrotirea Meditera
nei, se relevă că planurile Adminis
trației americane duc la escaladarea
încordării în această zonă a planetei.

Reuniunea biroului de coordonare
al mișcării de nealiniere
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Biroul de coordonare al mișcării
de nealiniere, reunit la sediul din
New York al Națiunilor Unite, a
examinat probleme legate de pregă
tirile pentru Conferința statelorpărți la protocolul de la Geneva din
1925 și a altor state interesate pri
vind interzicerea folosirii armelor
chimice, care va avea loc la Paris
între 7 și 11 ianuarie.
Biroul de coordonare s-a pronunțat
pentru participarea largă a țărilor
nealiniate la lucrările conferinței de
la Paris și a exprimat regretul în
legătură cu campania de amenințare
cu folosirea forței declanșată de
S.U.A. împotriva Jamahiriei Arabe
Libiene.
Biroul a examinat, totodată, o serie
de aspecte privind pregătirile pentru
aplicarea planului O.N.U. de acorda
re a independenței Namibiei în con
formitate cu Rezoluția 435 a Consiliu

lui de Securitate al O.N.U. șl cu
prevederile recentului acord tripartit
vizînd normalizarea situației din
Africa de sud-vest, transmite agen
ția T.A.S.S.
NICOSIA 4 (Agerpres). — La Ni
cosia va avea loc in perioada 13—16
ianuarie o reuniune a Comitetului
special pentru sporirea eficienței
mișcării de nealiniere. Acest orga
nism a fost înființat în urma reco
mandărilor conferinței ministeriale
care a avut loc în septembrie anul
trecut in capitala cipriotă. Membri
ai comitetului amintit sînt reprezen
tanți ai statelor nealiniate care au
găzduit pînă acum reuniuni la nivel
înalt ale organizației, Concluziile la
care vor ajunge particlpanții la apro
piata întrunire vor fi prezentate
viitoarei reuniuni la nivel înalt a
țărilor nealiniate, care va avea loc în
acest an la Belgrad.

Inflația și șomajul în țările occidentale
LONDRA 4 (Agerpres). — Potrivit
unui studiu, realizat de ziarul „The
Financial Times", în următorii doi
ani economia Marii Britanii se va
caracteriza prin rate ridicate ale in
flației și mari deficite ale balanței
conturilor curente.
ROMA 4 (Agerpres). — La 7 Ia
nuarie se va desfășura reuniunea li
derilor principalelor trei centrale
sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L.
și U.I.L.
Cu acest prilej, vor fi examinate
protestele oamenilor muncii din
Italia față de majorarea prețurilor
la o serie de produse, măsură adop
tată de guvern în ultimele ziie ale
anului trecut. Este de așteptat ca cei
trei lideri sindicali să fixeze data de
desfășurare a unei greve generale în
semn de protest împotriva scumpirii
vieții — informează agenția ANSA.
Pe de altă parte, se anunță că la
Napoli a avut loc o demonstrație de
protest împotriva planurilor guver

namentale de reducere a locurilor de
muncă în sectorul siderurgic.

COPENHAGA 4 (Agerpres). —
Un raport preliminar al Ministerului
danez al Economiei arată că în 1988
produsul național brut al țării a
crescut cu 0,5 la sută, pentru anul
1989 anticipîndu-se o rată de creș
tere de 0,8 la sută. O problemă se
rioasă a economiei daneze, relevă
documentul, continuă să fie șoma
jul. Numărul celor fără un loc de
muncă reprezenta la sfîrșitul anului
8,8 la sută din populația activă.

TOKIO 4 (Agerpres). — Actuala
conjunctură economică ar putea an
trena, în Japonia, o creștere a infla
ției în anul fiscal 1989, a relevat
directorul executiv al Băncii centra
le din această țară. El- a arătat, între
altele, că, în noiembrie, indicele de
creștere a prețurilor la produsele
importate a ajuns la 7,4 la sută față
de aceeași lună a anului precedent.

Pentru reunificarea
pașnică a Coreei
Propunere a R.P.D. Coreene
vizînd convocarea unei întîlniri consultative cu partici
parea personalităților din
Nord și Sud
PHENIAN 4 (Agerpres). — în
actualele condiții, singura cale
realistă pentru soluționarea cu succes
a problemei reunificării Coreei este
convocarea unei întîlniri consultati
ve politice, cu participarea personali
tăților din Nord și Sud reprezentind
toate partidele politice și grupările,
toate păturile populației, a arătat Hă
Dam, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Comi
tetului pentru reunificarea pașnică
a patriei, într-o declarație pentru
presă. Propunerea în acest sens a
fost făcută in mesajul de Anul Nou
al secretarului general al C.C. al
P.M.C., președintele R.P.D. Coreene,
Kim Ir Sen, a subliniat Hă Dam,
menționînd că, în cadrul intilnirii
consultative, vor putea avea loc atît
convorbiri
multilaterale, cit și
bilaterale.
După cum s-a arătat în declarația
transmisă de agenția A.C.T.C., orga
nizarea sau nu în acest an a ma
nevrelor militare „Team Spirit" în
Coreea de Sud va constitui o piatră
de încercare și va demonstra in ce
măsură
autoritățile
sud-coreene
doresc confruntarea Nord-Sud ori
reducerea încordării. Aceasta va
avea in mod inevitabil un efect
serios asupra perspectivei dialogului.

Evoluția complexului
orbital „Mir“
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Echi
pajul de la bordul complexului știin
țific orbital „Mir" a început o serie
de experimente si observații astro
nomice, utilizind telescopul în ultra
violet „Glazar" instalat pe modulul
specializat „Quant". Timp de mai
multe zile,, informează
agenția
T.A.S.S., cosmonauții Aleksandr Vol
kov, Serghei Krikalev si Valeri Po
liakov vor efectua cercetări astro
nomice, fotografiind anumite zone ale
„cerului".
Comandantul și inginerul de bord
Iși încep cea de-a doua lună de ac
tivitate la bordul stației „Mir", in
timp ce medicul expediției cosmice,
Valeri Poliakov, marchează cinci luni
de activitate pe orbită. Volkov si Kri
kalev i-au schimbat pe Vladimir Ti
tov și Musa Manarov, care au stabi
lit un nou record de „longevitate" la
bordul unei stații orbitale — un an
de zile in stare de imponderabilitate.
Aceștia, reveniți pe Terra, se află
sub permanenta supraveghere medi
cală in perioada de readaptare la
condițiile gravitaționale.

WASHINGTON 4 (Agerpres). —
La Washington au început lucrările
celei de-a 101-a legislaturi a Con
gresului S.U.A.
După alegerile din noiembrie anul
trecut, Partidul Democrat dispune în
Senat de 55 din cele 100 de locuri și
în Camera Reprezentanților de 259
locuri din totalul de 433. Partidului
Republican îi revin 45 de mandate în
Senat și 174 in Camera Reprezen
tanților.
în cuvîntarea rostită la deschiderea
lucrărilor, Jim Wright, președintele
Camerei Reprezentanților, a lansat
un apel partidelor republican și de
mocrat să sprijine lupta pentru re
ducerea uriașelor deficite, bugetar și
comercial, cu care se confruntă Sta
tele Unite.

„Foarfecă" reducerilor bugetare în universitățile din R.F.G.

De ani de zile, de fapt din 1968, cind au avut loc marile mișcări
studențești, învățămintul - domeniu de importanță vitală pentru dezvol
tarea fiecărei națiuni - traversează, în-țările capitaliste occidentale, o
perioadă de crize și frămintări, datorită faptului că se numără printre
primele victime ale măsurilor de austeritate, de reducere masivă a aloca
țiilor bugetare.
Un exemplu îl constituie și starea de lucruri din R.F.G. Situația din
domeniul invățămîntului - lipsa de cadre, numărul insuficient al sălilor
de curs și laboratoarelor - generează profunde nemulțumiri în rîndul
studenților șl profesorilor, culminind cu organizarea unor mari acțiuni de
protest și demonstrații publice. Date fiind amploarea șl implicațiile
acestei probleme, revista „DER SPIEGEL” i-a consacrat, recent, o suită
de articole, însoțite de grafice șl fotografii, care dezvăluie dificultățile cu
care se confruntă deopotrivă studenții și cadrele didactice.

Strategia
supraviețuirii...
„Universitățile din R.F.G. — scrie
revista — sînt amenințate de un
colaps. Starea generală paralizează
cercetarea și procesul de învățămînt.
Studiile universitare cer stăpînlre
de sine șl răbdare, ele aduc dezamă
giri șl frustrare atît studenților, cît
și profesorilor. La Koln, 180 de pro
fesori universitari din specialita
tea economia industriei sint nevoiți să corijeze pe semestru nu mai
puțin de 18 000 lucrări scrise. Cine a
căzut la un examen, abia peste
două semestre îl poate repeta.
în institutele de invățămînt su
perior din R.F.G. nu o mai scoți la
capăt fără o -strategie a supravie
țuirii». Studenții din Regensburg
duc cu ei scaune pliante, deoarece
au renunțat să mai «vîneze» în
zadar un loc liber în sălile de curs.
Studenții în drept din KSln s-au
utilat cu binocluri spre a putea des
cifra, de la o distantă de 40 metri,
cele ce scriu pe tablă profesorii.
Sesiunea facultăților de științe
economice a proclamat «starea de
urgență» pentru toate institutele de
invățămint
superior din R.F.G.
«Cercetarea și învățămintul sînt
amenințate serios» — avertizează
Hinrich Seidel, președintele confe
rinței rectorilor vest-germani.
Fiecare scaun in sălile de cursuri

și seminaril are teoretic doi solicitanți. Institutele superioare de în
vățămînt — apreciază ziarul „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" — se află în
fața unui fiasco.
Din cauza situației excepționale,
universitățile recurg la mijloace
neobișnuite. La Erlangen-Ntirnberg,
prelegerile sînt ținute duminica, iar
lucrările scrise sint programate în
pavilioanele tîrgului din localitate.
Evident însă, acolo unde lipsesc
fondurile, nu ajută bunele intenții.

...Și tactica
descurajării
La Universitatea din Milnchen,
zece profesori se ocupă de 2 200 studenți în germanistică. «Sîntem pur
și simplu incapabili de a face față
situației», declară decanul Elmar
Seebold. Președintele Universității
din Miinchen, Wulf Steinmann, vor
bește deschis de o «strategie a mi
zeriei» a autorităților de resort din
regiune, avînd drept scop să lase
ca situația să se înrăutățească «ast
fel ca studenții să renunțe ei Înșiși
la studii».
în acest timp, alocațiile landu
rilor pentru institutele de învățămînt superior sînt reduse sistema
tic. Universitatea din landul Saxonia de Jos, de pildă, trebuie să re
nunțe, pînă în 1991, Ia 371 posturi
de cadre didactice".

Revista prezintă în continuare
aspecte ale condițiilor de locuit ofe
rite studenților. „Și în acest dome
niu — scrie „Der Spiegel" — poli
ticienii ce se ocupă de resortul
educației și invățămîntului s-au de
barasat de răspunderi. Autoritățile
federale nu mal participă din 1981
la finanțarea căminelor de studenți,
landurile au sistat intre timp toate
planurile de construire a noi că
mine. Un program comun al landu
rilor. și federației (guvernul fede
ral) este mai urgent ca niciodată.
Peste 90 la sută din cei care stu
diază sint nevoiți să încerce să în
chirieze o locuință particulară. La
începutul semestrului, mii de stu
denți au fost cazați în gări, corturi
sau in cabane pentru tineri".
Reducerea
alocațiilor
bugetare
pentru sectorul învățămîntului este
atotcuprinzătoare. „Dacă în 1981 —■
notează revista „Der Spiegel" —
799 000 de studenți șl elevi primeau
ajutoare din partea statului, acum
numărul lor s-a redus la 341 000".

împrumuturile sînt condiționate
de starea materială a părinților.
„Republica Federală Germania —
constată agenția D.P.A. — este
singura țară industrială care pro
movează față de studenți politica
acordării de împrumuturi". Aparent,
un sprijin — dar in acest fel tinerii
absolvenți ies din facultăți direct
îndatorați pentru ani și ani, după
terminarea studiilor, datorii agra
vate de incertitudinea angajării și
găsirii unui loc de muncă... în le
gătură cu acest aspect, ziarul
„NORDSEE ZEITUNG" remarcă :
„în fapt, trebuie pusă întrebarea
dacă este Încurajator pentru tinerii
absolvenți ai facultăților să pă
șească în viața profesională împo
vărați de un munte de datorii, eva
luate pentru fiecare caz în parte la
mii de mărci".
Drept încheiere a anchetei efec

tuate, revista „Der Spiegel" citează
dintr-o lucrare, elaborată în 1968 de
Jiirgen Mollemann, pe atunci stu
dent, acum ministru federal al edu
cației : „Este foarte simplu să men
ții un popor neemancipat și să-1
lipsești de capacitatea de spirit
critic dacă ii sînt reduse posibili
tățile de instruire".
Și un ultim semnal despre starea
de spirit din universitățile vestgermane. Agenția D.P.A. transmi
tea la 15 decembrie 1988 :
„Peste 10 000 de studenți din 40
de localități din Republica Fede
rală Germania, unde se află uni
versități și facultăți, au protestat
zilele trecute împotriva situației
mizerabile prezente a învățămintului superior. Centre ale demon
strațiilor de protest au fost orașele
Hamburg, Frankfurt pe Main,
Koln".

Cei mai afectați studenții din familii
modeste
După cum remarcă presa vest-germană, în timpul celor cinci ani de
guvernare, actualul cabinet de coa
liție de la Bonn a redus și, treptat,
a anulat alocațiile bugetare desti
nate sprijinirii elevilor și studenți
lor aparținînd familiilor cu venituri
modeste. Analizînd situația, un grup
de experți a ajuns la concluzia că
„la nici un alt capitol bugetar nu
s-au operat reduceri atît de masive
ca cele din domeniul educației".
De la venirea la putere a actualului
guvern de la Bonn, bugetul educa
ției a fost micșorat cu un miliard de
mărci, apreciază „Der Spiegel", care
susține că și fondurile din care sînt
acordate împrumuturile pentru stu
dii (rambursabile după absolvire)
au fost «amputate» cu 2,5 miliarde
mărci.

• Situația rămîne încordată în teritoriile arabe ocupate • O
declarație a președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.
• Demers al Libanului la O.N.U.
în teritoriile arabe ocupate si
tuația continuă să fie încordată, fiind
semnalate noi ciocniri între de
monstranții palestinieni și armata
israeliană. Potrivit agenției WAFA,
numeroase persoane, intre care co
pii, au fost rănite. Tribunalele mi
litare israeliene au condamnat șapte
palestinieni la închisoare pe diverse
termene, sub învinuirea de împo
trivire față de autorități. De ase-i
menea, au fost confiscate noi su
prafețe de terenuri aparținînd pa
lestinienilor din Cisiordania.
(Agerpres)
BAGDAD 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, a exprimați
hotărîrea poporului palestinian de a
continua revolta în teritoriile ocu
pate pînă la încetarea ocupației și
la instaurarea unui stat' palestinian
liber și independent. într-o declara
ție difuzată cu prilejul celei de-a
24-a aniversări a Zilei revoluției
palestiniene de postul de radio
„Vocea revoluției palestiniene", ci
tată de agenția China Nouă, el a
subliniat că nu pot exista nici pace,
nici stabilitate în Orientul Mijlociu
fără recunoașterea drepturilor na
ționale ale poporului palestinian.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al Li
banului la Națiunile Unite a adre
sat secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, o scrisoare
in care informează că în anul care a
trecut forțele armate aeriene ale Is
raelului au efectuat 27 de atacuri

împotriva teritoriului libanez, în
urma cărora au fost uciși 69 de li
banezi și palestinieni și au fost răniți
locuitori pașnici. De asemenea, în
cursul acestor raiduri au fost pro
vocate mari daune avuției naționale,
iar numeroși cetățeni au fost ne
voiți să părăsească zonele devenite
obiect de agresiune neîntreruptă din
partea forțelor armate israeliene.
Guvernul libanez — relevă docu
mentul citat de agențiile T.A.S.S. șl
Efe — cere Adunării Generale și
Consiliului de Securitate ale O.N.U.
să întreprindă măsuri urgente pen
tru a se pune capăt acestor acte de
agresiune și a obliga Israelul să res
pecte obligațiile ce-i revin ca stat
membru al O.N.U. și să îndeplineas
că rezoluțiile Consiliului de Secu
ritate, care stipulează retragerea to
tală și necondiționată a trupelor is
raeliene de pe teritoriul libanez.

RIAD 4 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Riad, unde efec
tuează o vizită oficială, ministrul
britanic de externe, Geoffrey Howe,
a cerut Israelului să dea un răs
puns constructiv ultimelor iniția
tive ale Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei — relatează agenția
T.A.S.S. Israelienii trebuie să fie
gata să studieze propunerile pales
tiniene înainte de a le respinge —
a spus el, arătînd că trebuie să pri
meze negocierile, și nu violența.
MANAMA 4 (Agerpres). — Repre
zentanța Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei din Bahrein a fost
ridicată la rang de ambasadă, s-a
anunțat oficial la Manama.

Crește mișcarea de protest împotriva
represiunilor din R.S.A.
PRETORIA. — în Republica SudAfricană se intensifică represiunile și
teroarea împotriva populației majo
ritare și a tuturor celor care se pro
nunță pentru abolirea discriminării
rasiale. După cum transmit agențiile
de presă, recent a fost interzisă
activitatea altor patru organizații
antiapartheid. Pe baza așa-numitei
„legislații de urgență", guvernul mi
noritar sud-african a interzis din iu
nie 1986 și pînă in prezent 21 de ase
menea organizații.
Pe de altă parte, membri ai or
ganizației tribale extremiste „Inkatha". aflați în slujba regimului ra
sist de la Pretoria, și-au intensificat
acțiunile teroriste împotriva popu
lației africane. în ultimele zile, în
cursul ciocnirilor violente dintre
acești extremiști ' șl populația din
provincia Natal, cinci africani au fost
uciși, iar opt răniți.
în acest context, in țară se în
mulțesc luările de poziție în favoarea
încetării politicii de apartheid, în-

tr-un interviu acordat revistei „Fi
nancial Mail", industriașul Raymond
Ekerman s-a pronunțat pentru eli
berarea deținuților politici, anularea
stării de urgență și crearea condi
țiilor pentru dialog între guvern șl
populația majoritară. El a arătat că
a sosit timpul să se recunoască „o
cetățenie unică" pentru toți sudafricanli.
ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). —
Secretarul general ăl Organizației
Unității Africane (O.U.A.), Ide Oumarou, într-o declarație dată publi-cității la Addis Abeba, reluată de
agenția A.P.S., relevă că cele două
probleme cu care se confruntă Afri
ca în anul 1989 sînt perpetuarea re
gimului de apartheid și marea da
torie externă care sufocă economiile
țărilor de pe continent. El a reafirmat
că, în acest an, se impune creșterea
solidarității cu mișcarea pentru eli
minarea sistemului de discriminare
rasială în R.S.A.

Deschiderea noii legislaturi
a Congresului S.U.A.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
DER SPIEGEL

ORIENTUL MIJLOCIU

O demonstrație de protest, la Johannesburg, Împotriva interzicerii activității
unor organizații antiapartheid

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt_____
CONSULTĂRI. La Viena a avut
loc, miercuri, o nouă întîlnire în
cadrul consultărilor dintre repre
zentanții statelor participante la
Tratatul de la Varșovia și cei ai
țărilor N.A.T.O. în vederea elabo
rării mandatului viitoarelor trata
tive referitoare la reducerea tru
pelor și armamentelor convențio
nale din Europa, de la Atlantic la
Ural.

GUVERNUL FILIPINEZ inten
ționează să soluționeze, incă în
cursul acestui an, problema bazelor
militare americane din țară — a
declarat ministrul filipinez de ex
terne, Râul Manglapus. Arătînd că
acordul cu S.U.A. asupra bazelor
va expira in 1991, ministrul fili
pinez a spus că țara sa analizea
ză și posibilitatea lichidării acestor
baze.

REÎNTOARCERE. De la lansarea
I politicii de reconciliere națională,
peste 180 000 de persoane au reveI nit în Afganistan — informează aI genția Bakhtăr.
«
i
PROBLEMA INSULELOR MAL
VINE (FALKLAND). Argentina a
1 reafirmat poziția sa privind solu
ționarea prin mijloace pașnice, prin
I negocieri cu Marea Britanie, a
I problemei
suveranității
asupra
Insulelor Malvine (Falkland). Un
I comunicat oficial dat publicității la
Buenos Aires exprimă, de aseme
nea, voința autorităților argentinieIne de salvgardare a intereselor lo
cuitorilor din Malvine.
NOUL PREȘEDINTE AL REPUI BUCII SRI LANKA, Ranasinghe
I Premadasa, a afirmat — în cadrul
unui interviu — că printre princiI palele obiective pe care și le-a pro
pus ca șef al statului figurează reinstaurarea păcii în țară, crearea
unei atmosfere propice desfășurării
I diferitelor activități și eliminarea
< sărăciei.

Desenul din revista „Der Spiegel” are următoarea legendă : „Retrageți-vă, totuși, puțin, oameni buni, și faceți loc pentru profesor II!”

I
POLUARE. Municipalitatea maI drilenă a introdus „stare excepțio
nală" în legătură cu poluarea mult
peste limitele admise a atmosferei
din capitala Spaniei. Din cauza lip
sei complete de vînt, gazele rezl-

duale produse de întreprinderile
orașului staționează deasupra Madridulul, în amestec cu praf fin de
nisip provenind din Sahara. în oraș
s-au interzis încălzirea locuințelor
cu cărbune și păcură, în tot cursul
zilei, precum și circulația automobilelor pe 42 de străzi centrale.

MASURI
REPRESIVE
LA
KWANJU. Administrația corporației sud-coreene „Punsan Metal" a
dispus închiderea temporară a în
treprinderii sale din apropierea
orașului Kwanju, unde 3 000 de
muncitori au declarat luna trecută
grevă in semn de protest împotri
va înrăutățirii condițiilor for de
viață și de muncă. Decizia se înscrie pe linia încercărilor adminis
trației de a pune capăt acțiunii
oamenilor muncii și intervine după
arestarea a 34 de muncitori.
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„ANUL ENERGIEI". Potrivit zlaruiui „La Suisse", 1989 va fi declarat in Elveția „anul energiei". Pro
blemelor energetice li se va acorda
o atenție sporită, parlamentul preconizind să vo.teze un amendament
la Constituție în privința orientărilor în domeniul energetic. Pentru
a reduce dependența energetică de
străinătate, guvernul a cerut cetă
țenilor reducerea consumului de
energie cu 10—15 la sută.
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SONDAJ DE OPINIE. 75 la sută
din cetățenii austrieci care au participat la un sondaj de opinie, organizat de Societatea de studii de
științe sociale, au respins ideea aderării Austriei la C.E.E. în cazul în
care aceasta ar însemna renunțarea
la statutul de neutralitate a țării —
informează agenția A.P.A.
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EXPEDIȚIE. Folosind avioane
americane care zboară la mare inălțime, o echipă compusă din oameni
de știință americani si europeni a
început cercetări pentru a stabili
cauzele care au determinat discontinuitatea in stratul de ozon deasu
pra Polului Nord. La mijlocul lunii februarie, expediția, care și-a
început activitatea in orașul Sola,
de pe coasta de vest a Norvegiei, va
avea primul răspuns la întrebarea
cit de mare este spărtura in stra
tul de ozon.
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