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Cauză și în același timp efect al diversificării ofertei de mărfuri și specializării accentuate in producție, schimbul de valori materiale pe piața internațională cunoaște în ultima perioadă o creștere fără precedent. Intr-adevăr; astăzi nici o țară, oricit de bogată in resurse, nu se poate dezvolta în afara unui schimb tot mai activ de valori pe piața internațională, in confruntare creatoare și stimulativă cu realizările de virf ale altor țări.In condițiile in care dezvoltarea pe multiple planuri, cantitativă și calitativă a comerțului exterior constituie una din componentele fundamentale ale politicii economice a partidului nostru, preocuparea pentru creșterea volumului și a eficienței acestei activități trebuie să stea în centrul atenției tuturor colectivelor de oameni ai muncii, al factorilor de răspundere din întreprinderi, centrale și ministere. în acest sens, după cum este cunoscut, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut în mod deosebit tuturor unităților din economie, organelor și organizațiilor de partid să acorde in continuare o atenție specială realizării producției pentru export, livrării ia termen și în condiții de bună calitate a fondului de marfă prevăzut in contractele cu partenerii externi.Desigur, legăturile comerciale cu alte țări nu sint un scop in sine, ci o pirghie a progresului multilateral al țării, o formă de valorificare tot mai bună a potențialului productiv al națiunii. Este limpede că pentru sporirea contribuției fiecărui colectiv de oameni ai muncii la realizarea echilibrului financiar și valutar al țării, ca expresie a echilibrului de ansamblu al economiei, este necesar să sporească nu atit volumul, cit eficiența exporturilor, competitivitatea produselor românești pe piața internațională.Una din pîrghiile esențiale în acest scop o reprezintă reducerea costurilor de producție, a cheltuielilor legate de obținerea fiecărui produs. De bună seamă, există o largă paletă de posibilități în acest sens, diferențiate de la o întreprindere la alta, de la o ramură la alta. Citeva direcții de acțiune sint însă valabile in egală măsură pentru toate unitățile, constituind in același timp orientări fundamentale și pentru dezvoltarea de perspectivă a întregii economii, pentru o participare tot mai activă a țării noastre la circuitul mondial de valori materiale.Cea mai importantă dintre acestea este legată de introducerea fermă în producție a cuceririlor teh- nico-științifice, mergind, fără nici o exagerare, pină la transformarea științei într-o componentă a activității de zi cu zi din fiecare întreprindere. De altfel, aceasta este și rațiunea pentru care a fost lansată, in urmă cu aproape trei ani, o acțiune de amploare și semnificații ma

jore — programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Realitatea a demonstrat că în numeroase unități și ramuri care au fructificat intens acest cadru au fost obținute rezultate spectaculoase in creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de fabricație, îmbunătățirea performanțelor și competitivității produselor. Și, ca un reflex firesc, în aceste unități a sporit nu numai volumul, ci și eficiența exportului.Cu toate acestea, analize întreprinse în diferite ramuri și sectoare de activitate au relevat că efectele obținute pe seama programelor de modernizare sint departe de a fi mulțumitoare. Una dintre principalele cauze reieșite din investigațiile efectuate, ca și din sondajele și anchetele „Scînteii" se referă la insuficienta coordonare interdepartamentală a acțiunilor de modernizare. Astfel, tehnologii de înalt randament sau produse deosebit de competitive nu au fost finalizate la timp ca urmare a întîrzierilor înregistrate in asimilarea in producție, in diferite ramuri conexe, a unor componente- indispensabile noilor tehnologii. Se impune prin urmare o coordonare mai bună în cadrul ministerelor și centralelor a termenelor de finalizare —. cel puțin pentru obiectivele de modernizare de largă anvergură.

EXPflHTScurtarea intervalului cercetare- proiectare-producție este o altă pirghie de valorificare superioară a potențialului tehnico-științific existent. O invenție, de pildă, oricit de ingenioasă și eficientă ar fi, nu-și demonstrează avantajele decît in producție, prin aplicarea și extinderea raDidă a utilizării ei. Altminteri, rămîne un simplu exercițiu al minții, fără efecte pe plan practic. Este o îndatorire patriotică a fiecărui colectiv de oameni ai muncii ca, în calitate de titular al unui număr — mai mare sau mai mic — de brevete de invenție să acționeze cu hotărire pentru aplicarea lor in producție. în această acțiune trebuie mai activ antrenate și institutele de cercetare și proiectare, grăbindu-se astfel implementarea ' și extinderea noilor descoperiri.Așa cum a subliniat adeseori conducerea partidului, cercetătorul trebuie să fie mai mult prezent și în producție, lingă mașina pe care a gindit-o, pină cînd aceasta atinge parametrii proiectați, lingă produsul pe care l-a conceput, pină cind acesta este fabricat și utilizat așa cum trebuie. Conducătorul atelieru- 
______________ Eugen RADULESCU 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Produse noi, 
tehnologii 
moderneColectivul întreprinderii „Vulcan" din Capitală a obținut peste plan, de la începutul anului, o producție în valoare de peste 55 milioane lei. De cu- rind se aplică aici cu bune rezultate noile tehnologii de prelucrare a suprafețelor laterale la transportorul de zgură, sudura automată in substrat de flux, detensionarea prin vibrații a pieselor turnate din fontă. Un alt domeniu in care noutățile tehnologice sint aplicate cu un grad sporit de eficiență economică il reprezintă fabricația de echipamente pentru prelucrarea țițeiului, produse care se exportă. Dintre ele poate fi menționat noul tip de unitate de pompaj, la fabricarea căruia s-au diminuat considerabil consumurile din metal, în condițiile creșterii randamentului in exploatare.în imagine : un aspect de muncă din secția a doua mecanică grea, unde muncitori și specialiști ai unui colectiv mul- tidisciplinar de creativitate, printre care sudorul Florea Va- sile, inginerii Viorel Cazan și Gheorghe Moise, lăcătușul Marin Toader si maistrul Nicolae Boancă, analizează posibilitățile de utilizare a unor noi soluții tehnice la un utilaj pentru extracția țițeiului. (Eugen Di- chiseanu).
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plinirea aspirațiilor poporului român
în „Epoca Nicolae Ceaușescu*Secole de-a rîn- dul românii și-au dorit imperios recunoașterea plenară a Identității lor naționale, constituită Intr-o istorie îndelungată, saturată de lupte pentru libertate și neatârnare, de contribuții remarcabile la progresul umanității, marcată de o mare forță creatoare Si de o combustie spirituală irepre- sibilă. Plămădită in decursul a două milenii, această identitate a fost conturată strălucit si neconfundabil de cărturari si ginditori de seamă, de istorici, filozofi, sociologi, precum și de artiști naționali cu renume universal. Estompată în perioada dogmatismului, sărăcită, deformată, redusă la dimensiunile unui portret- robot creionat din linii sumare, rudimentare, ea este reevaluată total in „Epoca Ceaușescu". nu numai prin reconsiderarea operelor ce o caracterizau, ci printr-o abordare nouă a esenței sale, una sintetică, unitară, îndrăzneață, exhaustivă. în spiritul materialismului istoric.Cel mai fervent cercetător si pro- motor al identității naționale s-a relevat a fi insuși conducătorul partidului și statului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui bogată si fertilă operă .este impregnată de ardoarea edificării unui adevărat monument menit să întruchipeze contemporanilor si viitorimii statura impozantă a poporului român, fizionomia sa de o expresivitate impresionantă. însuși Programul partidului se constituie el insuși și intr-o lucrare științific-omagială despre entitatea noastră națională, definind partidul, menirea sa istorică, pe fundalul grandios al aspirațiilor și idealurilor naționale in indelungata lor devenire istorică. Proclamarea identității fără retioente. falsă modestie sau complexe de un fel sau , altul este o premisă a însăși demnității naționale a poporului român. Virtute capitală, rod al conștiinței de sine, demnitatea se cucerește nu numai printr-un efort de conservare a valorilor intrinsece, ci si prin . unul de autodepăsire. Ea nu se poate .afirma o dată pentru totdeauna, se reafirmă în fiecare epocă istorică, raportîndu-se la mereu noile comandamente sociale, proprii si universale.Unirea din 1918 a fost un act al voinței naționale de cea mai înaltă demnitate, care a pus capăt dependentelor parțiale fată de alte state și națiuni și a proclamat autodeterminarea noastră globală. Ceea ce decurgea din unire era desfășurarea, în condiții superioare, a forțelor demiurgice ale poporului pentru crearea unei civilizații avansate. Fără îndoială, desăvirsirea unității statale nu a rămas fără efecte pe planul dezvoltării sociale ; sint cunoscute prooesele pozitive generate în sfera forțelor si relațiilor de pro
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de studii social-politice de pe lingă C.C. of P.C.R.ducție. a structurii societății, a manifestării politice si culturale. Dar burghezia, care se afla la putere, nu a fost la înălțimea momentului, pentru a cărui împlinire acționase. Vin- zînd bogățiile naționale monopolurilor străine, supunind țara unei exploatări suprastatale și acceptind consecințele economice și politice care decurgeau de aici, punind in circulație, și susținind cu toată seriozitatea, vocația de stat „eminamente agrar" a României, ea a lezat demnitatea poporului. Politica promovată in spiritul acestor orientări a reprezentat un prejudiciu grav adus națiunii, fiind în fapt o declarație de neîncredere în capacitatea maselor populare de a-și pune in valoare resursele materiale, inteligența, talentul, hărnicia, pentru micșorarea decalajelor față de capitalismul avansat al Europei occi-, dentale, o atitudine retrogradă, dovadă de miopie și incapacitate politică de guvernare.Congresul al IX-lea a readus la ordinea zilei nu numai conceptul demnității ; naționale, reabilitîndu-1. curățindu-1 de aluviuni ideologice eronate, dar a definit tactic si programatic drumul .exercitării- in fapt a acesteia, în concordanță cu imperativele epocii. Niciodată in istoria noastră bimilenară nu s-a produs o mai mare mobilizare de energii, .nu" s-a format cadrul unei mai spectaculoase desfășurări de forte, ca in perioada care a trecut de Ia’Congresul al IX-lea. Demnitatea națională a românilor avusese ocazia să se manifeste de multe Ori. de-a lungul secolelor, pe cimpul de luptă, pentru apărarea gliei, a limbii, a libertății...» a ființei proprii, dar intr-un iureș făuritor de civilizație materială si spirituală nouă, niciodată câ acum. Aspirația unei atare renașteri, a unei relansări de asemenea anvergură pe orbita progresului material a existat de totdeauna si. cu deosebire, in împrejurările înfăptuirii marii uniri, dar. din păcate, au lipsit forțele propulsoare, catalizatorul, unificatorul si organizatorul disponibilităților de muncă, de schimbare si înnoire, de creație ale poporului.S-a spus că burghezia nu a avut timpul material să realizeze o asemenea operă, după unire, deoarece a intervenit războiul si apoi răsturnarea ei de la putere. în lumina noii experiențe istorice, apare clară falsitatea acestui raționament.. A- proximativ aceeași perioadă a avut la_ dispoziție Partidul Comunist Român de la Congresul al IX-lea. de cind la conducerea sa a venit, tovarășul Nicolae Ceausescu, pentru a crea, literalmente, o nouă bază teh

nico-materială a societății. In răstimp tot de 23 de ani, poporul român ă reușit să construiască o vastă rețea industrială pe tot cuprinsul țării — și cine a văzut recent expoziția națională, la ultimul tîrg internațional, în rotonda din Piața Scînteii, a putut căpăta imaginea concentrată a ceea ce produce azi România ca urmare a giganticului efort de industrializare realizat în „Epoca Ceaușescu". Cărui român nu-i stîrnește uimire admirativă și un îndreptățit sentiment de mindrie faptul câ in statui nostru, încă țărănesc la ieșirea din ultimul război, cind peste 80 la sută din populație lucra la țară, prestind o agricultură anemică, manuală, se fabrică acum aparate electronice, mașini-unelte cu program cibernetic, nave maritime și aeriene, automobile, toată gama de utilaj agrar, variate bunuri de consum, dintre,care confecțiile — exemplul e luat la întîmplare — pot figura, și chiar figurează, fără cea mai mică sfială, in pretențioasele vitrine pariziene ?Chemarea la vasta campanie de construire a noilor mijloace de producție. adresată in 1965 de tovarășul Nicolae Ceaușescu poporului, corespundea unei necesități imoerioase si punea o problemă esențială : Dacă pierdem acum prilejul, această pierdere nu o vom mai putea recupera niciodată si urmașii nu ne vor ierta. Nu se făcea decit să se exprime vechi si profunde aspirații naționale, precum si convingerea pă stă în puterea românilor să realizeze cel mai greu program ce li se propusese vreodată, să facă într-uh. timp scurt un mare salt istoric. Partidul, in frunte cu secretarul său general, a constituit forța politică vizionară. cutezătoare, consecvent revoluționară. înarmată ideologie, temeinic organizată, care a condus pas cu pas acest iureș, bine canalii zat spre depășirea impedimentelor si atingerea telului.în fata victoriilor dobindite. subliniind că strategia dezvoltării societății noastre e justă, corespunde legităților si cerințelor obiective, secretarul general al partidului avertizează asupra pericolului automul- tumirii. atrăgi.nd atenția că realizările nu sint, totuși, pe măsura posibilităților poporului. „Tezele din aprilie" reamintesc ideea notorie că nimic nu a fost rezolvat o dată pentru totdeauna, legea progresului im- punindu-ne să perfecționăm tot timpul ceea ce am realizat. Situindu-se pe primul plan necesitatea de a ține pasul cu ritmul rapid al înnoirii industriale pe plan mondial, se stabilește obiectivul îmbunătățirii periodice a structurii producției, mate- rializînd fără pauze autocontcmpla-
(Continuare în pag. a V-a)

Cind soluțiile potrivite 
poarta semnătura colectivuluiSiluete grațioase Încremenite la jumătatea unui gest, fizionomii diverse, expresive, mișcare în nemișcarea tăcută a porțelanului... Iată o țărancă din Argeș brodind cu aerul cel mai firesc al femeii aplecate peste lucrul de mină ; iată o balerină trăind cu intensitate bucuria dansului, iată chipurile de bătrini și de tineri, de bărbați și de femei, de copii cuminți si de copii puși pe șotii... Apoi, concurind prin finețe și rafinament, porțelanurile pentru Extremul Orient sau pentru Saxonia, cești și farfurii și boluri și vaze pe care miini de artiști anonimi* au făcut să înflorească cîmpii și livezi, chipuri și simboluri într-o desâvirșită armonie... Cineva ne povestea, în urma unei călătorii în Țara Soarelui Răsare, cu cită bucurie a descoperit că. în faimoasele lor magazine de porțelanuri, japonezii caută cu mult interes produse cu marca — zic ei — „Omulețul". E de fapt simbolul binecunoscutei fabrici ce semnează cu inițialele ARPO, marca amintind intr-adevăr de un omuleț stilizat : întreprinderea de porțelan de menaj Curtea de Argeș.Ne-am aflat in mijlocul acestui tinăr colectiv în ziua cînd avea loc adunarea generală a oamenilor muncii. în sală — cei peste 160 de reprezentanți ai oamenilor muncii dezbă- teau probleme legate de planul pe anul în curs și de fundamentarea planului pe anul viitor. Aceiași oameni, pe care i-am văzut plăsmuind din ipsos forme menite să ne incinte privirea, discutau acum, cu maturitate, tot ce înseamnă, dincolo de artă, activitate» acestei întreprinderi.

„Dincolo de artă", firește. Arta, măiestria, plusul de frumusețe sint in firea lor și a lucrurilor, se poate spune. Nu e muncitor la „Porțelanul" care să nu dorească să se întreacă pe sine și ne „spun" acest lucru produsele lor, pe care le-am admirat prin- zind viață pe fluxul de fabricație și mai apoi, ca într-o gală a perfecțiunii, în 
| DIN ACTUALITATEA* S^LI^ A^RII

• reportaje • însemnări •

însemnări de la adunarea generală 
a oamenilor muncii de la întreprinderea 

de porțelan Curtea de Argeș

expoziția amenajată în incinta întreprinderii. Nu ne-a mirat faptul că, dintre toți cel care au luat cuvîntul, nimeni nu s-a referit la reușite, nici la dificultățile pe care o industrie ce se confundă cu arta le presupune inerent. în schimb, aproape că n-a fost vorbitor care să nu releve cel puțin un aspect din activitatea secției, a atelierului pe care-1 reprezintă, unde se poate mai 
bine și, ceea ce e mai important, să demonstreze 
cum să se poată mai bine. Se vedea limpede că oamenii muncii din fiecare atelier, secție, de la fiecare post de lucru, meditaseră îndelung la problemele legate de specificul activității lor, că ei, cei ce primiseră mandatul pentru adunarea generală, erau cu 

adevărat purtătorii de cu- vint ai microcolectivităților din întreprindere.— Poate n-am reținut noi exact — am abordat-o mai tîrziu, după încheierea adunării, pe tovarășa Elena Firu, secretarul comitetului de partid și președinte al C.O.M. — Întreprinderea „stă" bine cu planul ? ! Am reținut din darea de seamă că aveți chiar depășiri, 

atit la producția-marfă, cit și la producția fizică, toate comenzile la export au fost onorate cum se cuvine... Mai mult, reprezentantul centralei de resort, ca și unul din secretarii comitetului județean de partid, prezențl la adunare, în cu- vintul lor, au avut numai aprecieri Ia adresa colectivului. Și totuși, cuvintele reprezentanților colectivului au echivalat, cam toate, cu cite o severă autocritică...— Noi, calitățile ni le cunoaștem și- ne face plăcere, cum și firesc este, dacă altcineva, din afara colectivului, se referă la ele. Dar, să știți, autone- mulțunrrea constituie spiritul tuturor ședințelor noastre : nu ne adunăm să ne îmbătăm cu laude, nu ne pierdem timpul cu au

toaprecieri care, oricum, n-ar avea nici o finalitate. Orice ședință atunci e „de lucru" cînd se aduc în discuție probleme și se adoptă, pe loc, soluții.Așa se face că recenta adunare generală a adoptat numeroase soluții privind organizarea unei demarări dinamice și a unei derulări corespunzătoare a activității pe anul 1989, o suită de măsuri privind organizarea și modernizarea proceselor de producție pentru creșterea, in continuare, a productivității muncii, introducerea de noi tehnologii și a progresului tehnic, alte măsuri privind reducerea consumurilor specifice pentru recuperarea tuturor materialelor rezultate din procesele de producție, precum și măsuri vizînd îmbunătățirea condițiilor de muncă, de viață.în cuvîntul lor, comuniști precum Ion Bîrsan, Vasile Nicolae, Epure Ion, Maricela Popa, Marin Dina, Vasile Ionescu, Petre Ma- tache, Genelia Niculae, George Dumitrescu s-au referit, în detaliu, la modul in care văd ei, concret, la locurile de muncă, in ce fel aceste măsuri pot și trebuie să prindă viață, propunînd pe loc soluții, oferindu-se să sprijine di.n răsputeri materializarea lor." Te-ai fi așteptat, cum se mai întîmplă de obicei, ca reprezentantul centralei să fie asaltat cu cereri de materiale, și așa mai departe. S-au prezentat politicos mulțumiri, cineva a spus chiar . că, în materie de aprovizionare — punc-
Anica FLORESCU 
Gheorqhe C1RSTEA
(Continuare in pag. a IV-a.
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program revoluționar de munca pentru partid, pentru popor
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Omul nou, cu un larg orizont cultural — iată o u- nitate indisolubilă, profund semnificativă pentru epoca noastră.Nu putem vorbi de cultură dacă nu facem apel la trecut, la prezent și nu încercăm a investiga viitorul.Eminescu, cel la care datori sintem a ne referi ori de cite ori vrem să definim un element al gindi- rii șl simțirii noastre omenești și românești, socotea cultura drept „educația minții". Adică exercițiul fecund al creierului și spiritului uman, în scopul creației, al îmbogățirii naturii și al înfrumusețării vieții. Cultura e rodul și floarea civilizației. E tot ce a putut și poate crea omul mai înalt, mai reprezentativ, mai util și mai frumos, mai aproape de suflet și de veșnicie. în istorie n-au intrat, la loc de cinste, decit oamenii și popoarele creatoare de cultură. Paul Langevin, mare om de știință, socotea cultura un mijloc, o metodă de a rămîne uman în ciuda automatismelor meseriei și a constringeri- lor sociale. Omenirea n-ar fi ceea ce este azi fără civilizația și cultura egipteană, greacă, chineză, roma

nă. fără ansamblurile altor culturi mai mărunte, venite în arena istoriei fiecare cu specificul lor. Cultura începe cu Homer și arta micenlană. cu Mahabharata și arta chineză, cu geometria lui Euclid și fizica lui Arhimede. Și nu se va opri
Omul nou, om cu un larg 

orizont cultural
nici la științele matematice și fizice, care ajută extraordinara aventură cosmică actuală, nici la formele artei abstracte, ci va căuta, mereu, căi și forme noi de manifestare, de creație, de investigare, de a- firmare a potențialului intelectual și moral al omului. înfrîngerile. reculurile nu par a fi decît reluări de pe trambulina noului avînt.Sociologii susțin că fenomenul cultural nu-i pro

dusul unui singur om, oricit de dotat, ci e rezultanta unei colectivități ; nu se creează numai prin efortul unei singuri generații, ci al unui șir de generații. Cultura însumează valori științifice, instituții comune care plămădesc.

însumează și cimentează bunuri, cuceriri spirituale, morale, materiale sau artistice; ea, cultura, încununează șl dă personalitate unei generații, unui popor, unei țări. Generația lui Pericle și-a însumat, sintetic,. geniu! creator de cultură : știința, filozofia, literatură, arte plastice în Acropolea Atenei secolului cinci. Burkhardt spune undeva că expresia cea mai pură și mai simbolică a artei, știința gîndirii, culturii 

renascentiste se întruchipează în statuia lui David ieșită din geniul și dalta lui Michelangelo. Mergind mai departe cu enumerarea am putea spune că Tour Eiffel este expresia concretă a civilizației din epoca modernă, cînd oțelul 

devenise rege, iar matematica regina științei și a gîn-( dirii umane. Și nu știm dacă întruchiparea sintetică a culturii și civilizației sfîrșitului de veac XX nu va fi rachetodromul cu rampele lui de lansare și cu îndrăznețele navete spațiale, care, in fond, însumează efortul unei lumi de oameni de știință, de artiști, de creatori de civilizație și cultură. Dar nici o civilizație, nici o cultură nu se poate crea 

și propaga fără mijlocul esențial de exprimare : limba. Poate și de aceea popoarele își cultivă, își definesc. își valorifică și își apără graiul ca pe un dat inalienabil, fără de care nu se pot concepe. Din acest punct de vedere, limba română, genial creator și ve- hicuiator de civilizație și cultură, a fost, este și va fi apărată și slăvită de fiecare dintre noi ca cea mai de preț moștenire de la străbunii străbunilor noștri.Limba românească este forța culturală care a înfruntat și biruit multiple ingerințe și oprimări ale stăpinirilor străine. Nu s-a lăsat strivită nici de slavonă, nici de maghiară, nici de turcă sau neogreacă. Și aceasta pentru că a reprezentat cu fidelitate spiritul, cultura, simțirea, idealurile poporului român, ale întregului popor, care și-a stabilit granițele statului la limitele spațiului de funcționare a graiului său. Prin limbă ne făurim, ne întreținem și ne difuzăm cultura și civilizația. Prin grai ne procurăm cea
Dumitru ALMAȘ

(Continuare in pag. a V-a)
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
fprogram revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

Cercetarea socială face parte ;ntegismtă din procesul istorie de înfăptuire a obiectivelor Programului de făurire a soctetățjil socialiste multilateral dezvoltate,' este o componentă de prini ordin a programului ideologic al partidului nostru, un element dinamic al demersului neîntrerupt de perfecționare a întregii vieți sociale, i Anulide referință istorică 1965, anul gloriosului Congres al IX-lea al partklultii; a marcat începutul unui proces de integrare a valorilor naționale -in opera de regindire creatoare a programelor de bază ale construcției socialiste, a procesului de făurire a unui destin socialist corespunzător tradițiilor; condițiilor și neeesitățilot economico-sociale și spirituale ale poporului român. Nu este o simplă' coincidență faptul că sociologia românească de astăzi a renăscut în climatul de efervescență creatoare a gindirii social-politice generat de Congresul al IX-lea al partidului, de opera teoretică a tovarășului Nicolăe Ceaușescu, avînd în uriașul proces de înnoire revoluționară a teoriei și practicii construcției socialiste un teren propice de afirmare, împreună cu celelalte științe sociale, economice și politice. România a fost prima dintre țările socialiste europene în care se relua firul întrerupt al sociologiei și al altor științe, act care constituia expresia unei deschideri curajoase, istorice :. ruptura cu dogmatismul, cu sterilitatea- gindirii sociale și politice, cu îndepărtarea ei periculoasă de solul, ffreșc pe care trebuie să crească și la a cărui împrospătare trebuie să contribuie mereu — solul realităților istorice, și naționale. Re- instituirea, pe baze noi, marxiste a sociologiei — care a deținut un loc de prestigiu în cadrul marilor tradiții ale științei și culturii naționale — a făcut parte din procesul istoric de restituire, în consonanță cu marile cerințe ale procesului revoluționar, ar patrimoniului nostru național în ceoa ce are el mai valoros, mai avansat și mai durabil. Așa cum se va sublinia în Tezele clin aprilie. ..socialism»! se înfăptuiește în mod diferit de la o țarii la alta, într-o etapă sau alta a dezvoltării societății. legile obiective și principiile socialismului științifie se aplică diferențiat de fiecare partid la condițiile și realitățile concrete din țara respectivă**.Această viziune a înrădăcinării profunde a revoluției și construcției socialiste în logica dezvoltării realităților și a cerințelor istorico-națio- i nalry obiective va da un nou impuls și va deschide largi orizonturi revoluționare gindirii sotiale și politice românești, va crea un nou cadru pentru dezvoltarea cercetării sociale, inclusiv in domeniul sociologiei.O trăsătură definitorie a contextului istoric deschis de Congresul al IX-lea o constituie faptul că știința în totalitatea ei dobîndește un nou statut social, creindu-se astfel bazele pentru stimularea gindirii și cercetării creatoare în domeniul științelor sociale, pentru depășirea ■ abordărilor dogmatice și simplificatoare ale problemelor dezvoltării economico-sociale. pentru creșterea rolului oercetării în explorarea căilor, formelor și metodelor de soluționare adecvată a x problemelor dezvoltării armonioase a tuturor sectoarelor de activitate și perfecționării relațiilor sociale.însemnătatea deosebită, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, a aprofundării cunoașterii realităților noastre istorice și actuale, a studierii în spirit dialectic și revoluționar a problemelor construcției socialiste, abordărilor originale în științele sociale va fi subliniată cu consecvență de secretarul general al partidului in toată această perioadă de istorice innoiri revoluționare : „Avem nevoie — sublinia' tovarășul Nicolae Ceaușescu — in domeniul economiei, filozofiei, sociologiei, istoriei, dreptului de cercetări cu adevărat științifice, care să ofere material pentru concluzii in vederea soluționării problemelor dezvoltării so

cietății noastre; Cercetătorii din domeniul • științelor’ sociale trebuie să contribuie la lăi țurirea problemelor, la ințclegcreai fenomenelor actuale, căutînd aceasta :lțu numai în tomuri care, firește, au ămportanța lor teoretică. Răspunsurile la problemele -• zilei de azi ei treibuie să le găsească în primul rind în1 viață 1 Numai asa își vor face datofcfe de oameni de știință comuniști» pe vor dovedi în stare să ajute ojlerei conștiente de făurire, a societățlll. nai*:.
Este meritul» istoric. al secretarului generai td partidului, tovarășul Nîco'Ve Ceaușescu, de a fl elaborat", iii cadrul ’strategiei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.■’în . patria noastră, o concepție nouă șl un. amplu program revoluționar: pentru, dezvoltarea cercetării nociaje pe un plan superior, pentru împletirea strînsă a acesteia cu pcadtica socială și sporirea contribuției ■ ei la aprofundarea teoretică, intr-o viziune prospectivă și veritabil: națidtriiă, a problemelor teoretice și practice ale edificării so-

Rolul cercetării
in cunoașterea proceselor 

dezvoltării sociale
cietății socialiste,. In cadrul înfăptuirii acestui amplu și novator program al dezvoltării economico-sociale, cercetarea socială, inclusiv cea sociologică, s-a îmbogățit cu noi concepte și note definitorii, a do- bîudit atributele unei fizionomii teo- retico-metodologice adecvate realităților și problematicii actuale a societății noastre socialiste. Trecerea construcției socialiste într-o nouă etapă istorică, bazată pe strategia dezvoltării multilaterale, integrate și armonioase a tuturor subsistemelor sociale, a impus aprofundarea cercetărilor sociale, extinderea cercetărilor fundamentale destinate cuprinderii în sinteze macrosociale a schimbărilor structurale din întreaga viață economică 'și socială, multiplicarea cercetărilor referitoare la noile mecanisme ale dezvoltării, precum și întărirea dimensiunilor prospective ale cercetării. înscrierea programelor de cercetări sociale în planul național unic de dezvoltare econo- mico-socială a țării și apoi în programul național de perspectivă al cercetării științifice și tehnologice, de introducere a progresului teh- nico-științific în economie va determina îmbunătățirea orientării, coordonării și a structurii tematice a acestor cercetări, precum și sporirea treptată a eficienței lor practice. ' ‘O realitate socială complexă și în rapidă transformare revoluționară, cum este cea specifică edificării socialismului, a oferit cercetării noastre sociologice un adevărat laborator viu de investigație, evaluare și generalizare teoretică asupra proceselor sociale fundamentale ale noii dinamici sociale. Integrată obiectivelor și sarcinilor programului ideologic al partidului, cercetarea sociologică și-a concentrat eforturile spre o problematică acoperind priorități de interes național, procedîndu-sc la studierea complexă a marilor, procese și fenomene sociale ale acestei epoci de uriașe, prefaceri revoluționare. în ultimii ani, in programele de cercetare sociologică s-a accentuat preocuparea pentru descifrarea mecanismelor schimbării sociale la 

nivelul societății în ansamblu sau al unor subsisteme ale acesteia^ precum și pentru generalizarea transformărilor calitative și a unor fenomene noi.Datorită specificului său tepretico- metodologic, sociologia s-a dovedit deosebit de. receptivă la studiul concret al unei multitudini de procese sociale, reușind să descrie și să explice formele lor concrete, dinamice și contradictorii de manifestare.. De pildă, cercetările sociologice au sintetizat o serie de tendințe noi ale procesului de. reproducere și. creștere a clâsei muncitoare. în perspectivă istorică și sincronă, investigațiile sociologice au relevat succesiunea și parțiala suprapunere a unor „cicluri socioumane** specifice de muncitori : agrar, urban, școlar și intelectual. A fost operaționalizat prin cercetări concrete- conceptul- de muncitor productiv colectiv, care include și categorii intelectuale, in absența cărora procesul de producție modelat de revoluția tehnico- științifjcă devine de neconceput. Dinamică ascendentă a acestui proces a 

fost subliniată cu claritate în Tezele din aprilie, ca și în Expunerea tovarășului, Nicolae Ceaușescu din 23 iunie a.c„ documente programatice care acordă un rol de primă mărime științei în procesul de construire a socialismului și comunismului.Evidențierea transformărilor calitative din interiorul clasei muncitoare, precum și in relațiile ei cu celelalte clase și categorii sociale, confirmă, prin argumentele cercetării concrete, justețea concluziilor teoretice ale partidului nostru privind afirmarea și mai puternică a clasei muncitoare ca forță socială hotărîtoare a societății noastre, ca forță fundamentală a progresului general al societății contemporane și a transformărilor revoluționare.In Tezele din aprilie și în Expunerea la Consfătuirea cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico-educative, in vederea creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață economico-socială — documente în care sint sintetizate opțiunile teoretice și politice fundamentale ale partidului nostru in problemele capitale ale construcției socialiste și ale evoluției mondiale — secretarul general al partidului trasează un a- devărat program pentru îmbunătățirea cercetării sociale, pentru creșterea aportului acesteia în prospectarea procesului de perfecționare a întregii vieți economico-sociale in etapa actuală și în perspectivă. Intr-un moment decisiv al înfăptuirii obiectivelor modernizării globale de tip socialist a societății românești și a realizării cerințelor unei dezvoltări de tip calitativ și intensiv a întregii vieți economico-sociale este din nou evocată, în contextul îmbunătățirii generale a activității din domeniul științelor sociale, necesitatea dezvoltării și perfecționării cercetării sociologice. Motivația unui efort mai susținut pentru ridicarea pe o treaptă superioară a cercetării sociale, in speță a celei sociologice. este intr-adevăr complexă. Țara noastră a realizat îndeosebi prin ritmurile puternice de creștere economică din ultimele două decenii un înalt nivel al infrastructurii sale tehnico-econo- 

mice, comparabil în unele sectoare cu ceL atins in țările, industrializate ale lumii. De asemenea, printr-un consecvent proces de revoluționare a structurilor sociopolitice, în România socialistă a fost edificat un nou mecanism economico-social, un larg sistem al democrației revoluționare și al autoconducerii muncitorești, unic in felul său.în noua etapă dominată de afirmarea generală a revoluției tehni- co-științifice in întreaga eeonomie și viață socială, in fața cercetării sociale stau noi și importante obiective. Accentuarea dimensiunilor calitative, intensive, educaționale și culturale ale dezvoltării, importanța excepțională a imbunătățirii și creșterii eficienței în intreaga activitate speială, asigurarea unei depline concordanțe între structurile instituționale, mecanismele sociale si desfășurarea conduitelor tuturor catego- r ilor de populație — probleme mai complexe și mai dificile decit cele ale instituirii noilor structuri — angajează: în modul cel mai profund cercetarea socială, impunind trecerea acesteia într-o etapă superioară, depășirea răminerilor în urmă. întărirea funcțiilor teoretice; aplicative și educative ale tuturor științelor sociale.Participarea instituțiilor de cercetare la concretizarea, direcțiilor dezvoltării, pe baza orientărilor cuprinse în documentele partidului, oferă un cadru adecvat pentru măsuri care să asigure creșterea mai puternică a contribuției cercetării sociale la anticiparea unor noi metode și căi de acțiune destinate accelerării procesului de dezvoltare intensivă și de perfecționare a ansamblului vieții economico-sociale.Direcțiile fundamentale ale schimbărilor pe care le va cunoaște societatea noastră socialistă în perspectiva anilor 2000, noile ■ priorități și perspective care se conturează în cercetarea socială, în interacțiunea dintre aceasta și acțiunea socială, înnoirea profundă a mecanismelor dinamicii sociale, așezarea pe baze științifice a întregii activități de modernizare a vieții economico-sociale și a procesului de formare a unui nou tip de personalitate umană necesită un corp de specialiști și profesioniști în sociologie și alte științe sociale și umane cu mare valoare aplicativă, care să lucreze în învățămint, cercetare și producție.O cale fertilă pentru îmbunătățirea cercetării in științele sociale — ca și în celelalte domenii științifice — constă in identificarea unor forme mai avansate și mai eficiente de integrare cu practica sociaiă și politică. cu producția, cu diferite sectoare ale activității economico-sociale. Potrivit concluziei formulate de secretarul general al partidului, cadrele din institutele științifice trebuie să participe efectiv la activitatea organismelor existente la nivelul unităților economico-sociale, centralelor. ministerelor, pentru a contribui direct la efortul de perfecționare a activității . economico-sociale pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Aplicarea acestei indicații, valabile pentru toate ramurile științifice, în domeniul cercetării sociale este de natură să contribuie la creșterea valorii teoretice și aplicative a acesteia și, pe de altă parte, Ia promovarea unui suflu nou in toate științele sociale, la depășirea tratărilor generale, cu caracter livresc, la finalizarea practică a cercetărilor.Pornind de la tezele si concluziile, de la analizele profund științifice cuprinse în expunerile secretarului general al partidului — strălucite exemple de sinteză teoretică creatoare cu privire la stadiul actual al societății noastre, la direcțiile de perfecționare a ansamblului vieții sociale — cercetarea sociologică va putea aduce hontribuții, deopotrivă relevante sub aspect științific și utile practicii sociale, la realizarea obiectivelor procesului de făurire a societății socialistă multilateral dezvoltate în țara noastră.
Pro», univ. dr. Ion URAGAN

fost respectatelui au unor
zare

producției, duratei

In politica economică a partidului și statului nostru, la temelia căreia este așezată concepția novatoare, profund științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, un loc important i! ocupă preocuparea pentru perfecționarea organizării și conducerii activității la toate nivelurile economiei, Îndeosebi în verigile de bază — întreprinderi și centrale. Secretarul general al partidului a. acordat acestor probleme o atenție deosebită în Tezele din aprilie, subliniind cerința expresă de a fi luate măsuri ferme în direcția modernizării și perfecționării întregii activități, pentru întărirea autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării.O bună, organizare, care să pună deplin in valoare potențialul productiv al unităților economice, este hotăritor condiționată de activitățile de concepție, de proiectarea întreprinderilor în ansamblul lor, a noilor obțective de investiții, a produselor și tehnologiilor de fabricație. Un- proces de producție se desfășoară eficient dacă in proiectarea și desfășurarea cerințele principii de baza ca ; pțoporțipna- litatea, ritmicitatea și continuitatea. Planul general de organi- a unității, amplasarea verigilor de producție, iar in cadrul acestora a liniilor tehnologice și u- tilajelor sau locurilor de muncă, determină, fluxurile tehnologice șl de materiale, volumul de muncă și cheltuielile de manipulare, cu implicații directe asupra ritmicității șl continuității ciclurilor de fabricație, stocurilor de producție neterminată, asupra costurilor.Una din cauzele utilizării incomplete a capacităților de producție constă in diferențele de capacitate sau productivitate existente între diferite verigi productive (locuri de muncă, linii tehnologice, ateliere, secții). Locurile înguste și excedentele de capacitate, discrepanța intre potențialul productiv al utilajelor de producție și capacitatea de transport și manipulare, depozitare etc. sint rezultatul nerespectării principiului proporționalităț.ii. Desigur, modificările in structura sortimentală, asimilarea de noi produse, introducerea de procedee și tehnologii perfecționate, variațiile determinate de fiabilitatea utilajelor și echipamentelor etc. pot duce la schimbarea condițiilor de echilibru, a proporțio- nalității existente. Se pun astfel probleme de integrare optimă a noilor elemente, de neutralizare a celor negative. de adaptare a sistemului de organizare la schimbările ce intervin. Perfecționarea organizării apare astfel ca o activitate permanentă.în unele unități economice se manifestă tendința î’.e a explica rezultatele slabe și activitatea mai puțin bună integral prin cauze externe, de regulă invocindu-se lipsa resurselor materiale. Mergînd pe o asemenea cale se slăbește, intr-o anumită măsură, preocuparea pentru punerea în valoare a acestei resurse inepuizabile care este organizarea și conducerea științifică. Studii efectuate in unități industriale in domeniul organizării transDortu’ui uzinal. de exemplu, au relevat neajunsuri aparținind aproape integral organizării și conducerii acestui sector. Activitățile de transport și manipulare necorespunzătoare, în condițiile unor capacități de transport excedentare, sînt rezultatul fie a unei organizări structurale inadecvate, fie al necunoașterii precise a volumului de transport, a însăși capacității de transport. Linsa unui sistem informațional pentru evidența și, totodată, controlul activității personalului lasă loc abaterilor de la disciplina in muncă și nu permite retribui

rea acestuia în funcție de propria activitate. Desigur, calculul operativ al indicatorilor indispensabili organizării corespunzătoare a acestei activități' este laborios, necesită crearea și actualizarea continuă a bazei de date. Determinarea unor normative de transport pe produs și pe secții, actualizate la. schimbări in construcția și tehnologia acestuia, simplifică însă mult calculul volumului de transport — indicator de bază in organizarea și programarea acestei activități.Rezerve importante în perfecționarea organizării se află în activitatea de întreținere și reparații a utilajelor și instalațiilor, a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și de control al calității. Deși sistemul preventiv-planificat de întreținere și reparații este generalizat, aplicarea lui nu este respectată peste tot. Se practică, in nu puține întreprinderi, „reparația la nevoie**, la defectarea utilajului. Reviziile tehnice periodice, la intervale strict precizate, in vederea diagnosticării, stării utilajelor, nu sînt întotdeauna 

componente esențiale ale
perfecționării activității economice

efectuate conform programării, adu- cindu-se ca „argument** faptul că „realizarea planului are prioritate** dacă utilajul funcționează.încă un aspect care influențează negativ indicii de folosire a utilajelor și timpului, de'lucru : nu se practică în unele întreprinderi industriale (confecții, textile, încălțămin- te etc.) preluarea din mers a schimbului de lucru. Gestiunea distinctă, pe formații, a produselor aflate în prelucrare duce la depozitarea acestora pînă la reluarea lucrului de către aceeași formație, cu efecte negative asupra volumului imobilizărilor de mijloace circulante in producția neterminată, și a duratei ciclului de fabricație, nemaivorbind de spațiul necesar acestei depozitări. Un sistem de evidență tehnico-ope- rativă potrivit și folosirea unor dispozitive de marcare pentru identificarea ulterioară a executantului pot fi soluții la problemele ridicate de necesitatea stabilirii cantității și calității produselor fabricate de fiecare lucrător.Adesea, probleme comnlexe de organizare sint lăsate preponderent la latitudineaasigurarea sincronizării și echilibrării liniilorpolivalente, la frecventele schimbări ale produselor, in condițiile necesității de a limita drastic stocurile între operații' și faze. In acest caz, creșterea flexibilității echipamentelor și policalificarea lucrătorilor permit folosirea modelării matematice in vederea găsirii soluțiilor optime economic, ceea ce presupune participarea nemijlocită a specialiștilor din compartimentele de proiectare și inginerie tehnologică, de organizare a producției și a muncii, care, in colaborare cu muncitorii, maiștrii și tehnicienii ce lucrează la liniile respective, au datoria să asigure buna desfășurare a producției.Un. cîmp larg de manifestare a preocupărilor de creștere a eficienței economice, in primul rind a productivității muncii, îl oferă studiul organizării muncă, muncă, țională rului,

maistrului. De pildă,de fabricație in flux

ergonomice a locurilor deSimplificarea metodelor de conceperea și amplasarea ra- a echipamentului și mobilie- ameliorarea condițiilor de

Personalul de studii superioare.

microclimat etc. asigură sporuri însemnate de productivitate. De asemenea, studiul factorilor psihosociali și al bioritmurilor poate duce la soluții eficiente în constituirea formațiilor și în organizarea lucrului in schimburi.Fundamentarea științifică a normei de muncă implică o metodă rațională de muncă, concepută pe baza aplicării principiilor economiei de mișcări și efort în condițiile concrete ale locului de muncă. Nu toți lucrătorii cunosc și aplică aceste principii, fapt ce influențează negativ randamentul lor in muncă. Studii efectuate în industria constructoare de mașini, de pildă, au identificat posibilități de creștere substanțială a productivității, în unele cazuri cu peste 50 la sută, pe seama organizării ergonomice a locurilor de muncă, fără creșterea efortului și solicitării lucrătorului, in deplină igienă și securitate a muncii.Sigur, aria problematică a perfecționării organizării și conducerii în unitățile economice este cumuli mai largă. Indiferent însă de problemele concrete ce intră sub incidența organizării și conducerii, soluționarea lor eficientă deninde e- sențial de calitatea personalului întreprinde-, rii, de competența sa profesională, de cunoștințele și experiența în domeniul conducerii, precum și de motivația fiecărui lucrător oent-u calitate și eficiență ridicate. A- supra acestui aspect dorim să ne oorim ne scurt, specialitate, cu ___ ,__  __ rw_________ îndeosebi cel încadrat in compartimentul de organizare a producției și muncii, este, sau trebuie să fie, inițiatorul și promotorul studiilor de perfecționare a organizării conducerii, producției și a muncii. Justificat, și nu întimplă- tor, acestui compartiment ii revine sarcina elaborării și fundamentării programelor de creștere a productivității muncii. Selectarea și promovarea in funcțiile specifice acestui compartiment a oamenilor cu ca • lități pentru cercetare, preocuparea permanentă pentru perfecționarea pregătirii profesionale și încurajarea activității fiecăruia, într-o atmosferă de înaltă răspundere și atașament față de întreprindere și colectivul acesteia, sint coordonate majore ale muncii șefului organizării producției și muncii. în unele întreprinderi, rezultatele modeste în perfecționarea organizării sînt datorate încadrării in posturile compartimentului a unui personal nepotrivit din punctul de vedere al pregătirii. Unele posturi sint ocupate fără verificarea și atestarea disponibilităților pentru această activitate. Iată, de ce, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Tezele din aprilie, trebuie să se treacă la promovarea cadrelor prin aplicarea fermă a concursului pentru ocuparea posturilor, a funcțiilor de conducere, chiar și la concursuri în întreprinderi pentru trecerea de la o categorie la alta.In prezent, potențialul creativ existent în unitățile economice, in special al cadrelor cu pregătire superioară, nu este suficient valorificat în problemele organizării și conducerii. Ponderea mare a activităților zilnice, curente, cele mai multe de rutină, coroborată cu linsa preocupării pentru studiul individual permanent determină la unele cadre cu studii superioare o poziție pasivă, de suficiență, incompatibilă în esență cu calitatea de specialiști. Această stare de lucruri trebuie schimbată, spre folosul activității unităților economice și. al fiecăruia personal.
lector univ. dr. Ion UKSACH1

CALITATEA
- obiectiv prioritar în învățămintul superior

Sarcinile și îndemnurile formulate in Tezele din aprilie și in cuvîntarea pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a rostit-o la inaugurarea anului de in- vățămint 1983—1989 constituie tematica analizelor, dezbaterilor frecvent desfășurate in unitățile universitare pentru continua modernizare a conținutului invățămîntului, pentru situarea lui la noi cote de calitate. De la adunările colectivelor de catedra la întrunirile consiliilor profesorale și ale senatelor, de la ședințele asociațiilor • studențești și Rină la recentele adunări generale ale oamenilor muncii, toți factorii vieții universitare, sub îndrumarea, organizațiilor de partid, se angajează să-i confere activității specified invăță- mintului nostru superior atribute noi, care să-i amplifice potentele formative. de cercetare, de conlucrare cu unitățile productive, să-i plină mai bine in valoare vocația lui creatoare.— Dincolo de obiectivele concrete, elaborate . pentru fiecare sector din- tr-o facultate sau alta, amplul proces de analiză,, de dezbatere, desfășurat acum in viața universitară, prilejuiește o seamă de invățăminte cu bătaie mai lungă,, prin însușirea că- rora întregul tezaur național al forței do muncă, de.gindire, de creație poate fi tot mai amplu, și mai bine pus in valoare — ne-a spus prof. univ. dr. Octavian Stănășilă,. directorul Direcției invățămintului superior și a cercetării științifice din Ministerul Educației și Invățămîntului. Tocmai în acest sens aș vrea să remarc accentuatul caracter de bilanț al recentelor dezbateri ; eforturile analitice și-au propus, astfel evidențierea rezultatelor obținute nu numai cantitativ, ci și calitativ, pentru reliefarea; pe această bază a rezervelor, a surselor, de perfecționare. In recentele adunări generale ale oamenilor muncii din unitățile universitare, bunăoară, s-au evaluat rezultatele obținute pînă astăzi atît- in procesul de invățămînt, cit și in activitatea de cercetare, descifrîndu- se de fiecare dată posibilități noi de 

conlucrare, pe baza contractelor economice, cu unitățile de producție. Un loc deosebit a fost acordat analizelor privind conținutul invățămintului, îmbunătățirea programeiorana- litice (de curs, do seminar, de laborator), utilizarea operativă a celor mai noi cuceriri științifice, tehnice și culturale in procesul de transmitere, de asimilare și de evaluare a cunoștințelor, în dialogul dintre profesori și studenții In acest proces de evaluare au fost eyidențiate,. firesc, și neimplinirile existente, cauzele acestora și modul cum toți slujitorii școlii noastre superioare, sub conducerea organizațiilor de partid, sint chemați să acționeze pentru generalizarea experiențelor valoroase, pe măsura exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și tocmai de aceea, un asemenea proces de evaluare a activității universitare comportă și o dimensiune puternic prospectivă, in sensul că se delimitează căi noi, superioare de acțiune, resursele de perfecționare ce se cer puse rapid în valoare.— Vă rugăm să amintiți citeva dintre aceste resurse ale perfecționării activității universitare.— Printre cele mai importante se situează organismele democratice de conducere universitară. Se știe că învățămintul nostru superior beneficiază de un larg cadru de analiză, dezbatere și adoptare colectivă a deciziilor. iar- consiliile profesorale și senatele universitare concretizează grăitor un asemenea cadru. Important este ca asemenea organisme să le facem să-și exercite din plin, cu competență atribuțiile, să-și esen- țlalizeze activitatea, să constituie laboratoare ale gindirii universitare, și nu doar factori de avizare, cum se mai intîmplă. Rolul consiliilor trebuie să se exercite mai activ îndeosebi prin analiza periodică .și îmbunătățirea programelor analitice, a modalităților de predare a celor mat noi și mai valoroase cunoștințe, prin corelarea acestora pe toată verticala succesiunii disciplinelor universitare. Iar sonatele sint chemate să anali

zeze sistematic, cel puțin o dată la trei ani, fiecare disciplină și chiar grupuri de discipline, pornindu-se de la rolul și locul acestora in formarea multilaterală a studenților, in pregătirea lor ca specialiști patriot! și revoluționari. Este vorba, cum vedem, de necesitatea realizării unei sinteze superioare între instrucție și educație, cu specificarea necesară că astăzi, in învățămintul superior, educația nu mai poate fi concepută ca o „latură**,. ca o „parte1*, ci ca un rezultat firesc al întregului proces de pregătire a. studenților.— Modernizarea continuă a învă- țămîntului este pe bună, dreptate condiționată și de actualizarea informațiilor științifice, culturale transmise tinerilor: dar în practica eforturilor cu acest scop se pare că nu întotdeauna se ține seama de făptui că „puterea germinativă** a informației in planul creației, unde se situează prin definiție învățămintul, ține atît de noutatea, cit și de dialectica sub care este lămurită informația ca atare. Cum se înfățișează această corelație in realitatea universitară ?— îhtr-adevăr, unele dintre modalitățile de pregătire a studenților mai. lasă. încă impresia că totul este încheiat, definitivat, că în unele privințe investigația a ajuns Ia ultima realitate, la ultimul rezultat. Firește, studenții beneficiază cel mai mult nu de pe-urma acestei maniere-simpliste și comode, ci atunci, cînd prin- tr-o tehnică incitantă, dinamică de expunere, de conlucrare in laborator sau în hala de producție, universitarul le cultivă certitudinea că schimbările sint în plin proces de desfășurare in științe, în tehnică. în cultură. Ritmul și valoare:» acestor schimbări depind de aportul, creator al tuturor și al fiecăruia în parte și prin însăși această realitate mereu deschisă, absorbantă,, noua generație este cea dinții chemată să participe la efortul de creație științifică, tehnică și culturală desfășurat în țara noastră. Așadar, nu numai în perspectiva- viitorului, ci șl astăzi, in

Studcnți oi Facultății de electrotehnică din Craiova, intr-unui din laboratoarele acestui institut, de învățămint superiorFoto : E, Dichiscanustructura concretă a celei mai stringente actualități, rolul studenților este dintre cele mai active și îndeosebi pe această temelie se cere a fi realizată pregătirea lor de cea. mai înaltă calitate, așa cum ne cere secretarul general al partidului. în această privință avem încă multe datorii ; intr-o seamă de domenii dintre cele mai moderne, contribuția cercurilor științifice studențești incă nu se ridică, la nivelul cerut și nu toate proiectele de diplomă ale studenților sint axate pe probleme de cea mai înaltă însemnătate.— Aici, tehnicile didactice sînt importante,- dar rolul hotăritor ințele- gem că revine educatorului...— Iar ca acest roi să. se exercite* optim, se simte nevoia, cel puțin in unele facultăți, să se repartizeze judicios sarcinile pe fiecare membru al corpului didactic. Problemele perfecționării invățămintului nostru superior se cer abordate și soluționate de întregul corp profesoral și de stu- denți, nu doar de un număr restrîns de aleși temporar in funcții de conducere. Pentru că numaiastfel poate crește spiritul de inițiativă, de implicare și de punere in aplicare a ideilor valoroase venite din masa cadrelor didactice si a studenților — resursă practic inepuizabilă pentru perfecționarea invățămintului supe

rior, De unde și rolul deosebit, în etapa de față, al colectivelor de catedră, ca unități de bază ale învăță- mintului nostru superior. Ele poartă in mare măsură răspunderea pentru calitatea predării, a dialogului pro- fesor-student. pentru formarea tinerelor cadre didactice, pentru utilizarea, optimă a bazei materiale, interesul pentru invenții și inovații, pentru autodotare ș.a.m.d. Prin ele mai intîi pot fi stimulate inițiativa, abordarea unor direcții viabile- de modernizare (introducerea în cursuri a unor capitole privitoare la știința materialelor, biotehnologie, protecție a mediului înconjurător. învățare asistată de calculator, recuperarea resurselor energetice) care nu trebuie să aștepte impuls, din partea- decanatului ori rectoratului. Din păcate. în unele unități cfe invăță- mint superior se mai merge pînă acolo incit și pasiunile tind a fi transmise pe cale ierarhică: am auzit nu o dată cite un.șef de colectiv care se adresa astfel celor din jur : „incepind de mîine, să fiți pasionați de următoarele probleme", ceea ce este o evidentă răsturnare a firescului.•— Ce măsuri se cer întreprinse la nivelul colectivelor invățămintului superior pentru stimularea inițiativei, a spiritului de angajare și de 

răspundere, a ordinii și disciplinei, ca tot atitea resurse ale perfecționării universitare'!— Aș: aminti, mai intîi evaluarga, corectă a contribuției fiecărui cadru didactic la îndeplinirea sarcinilor, in- trucit, pentru unii universitari, realizările colective mai înseamnă a munci „la grămadă**. Este un. obiectiv pentru atingerea căruia, desigur, se cere instituirea unui, riguros control ne- mijlocil, conceput ca- implicare profundă în soluționarea problemelor, îmbinat cu un autocontrol generalizat, capabile. împreună să evite suprapunerile de sarcini și să favorizeze nu doar alcătuirea unor planuri generoase (de cercetare științifică, de integrare etc.), ci mai cu seamă, împlinirea lor la termenele și- in condițiile de calitate prevăzute. In aceeași ordine aș aminti stimularea studiului, individual pl studenților, ca orizont, practic nolimitat. de resurse creatoare și, de asemenea, perfecționarea necontenită a pregătirii tuturor cadrelor didactice, in primul rind prin activități de cercetare. Exigențele formulate astăzi de societatea românească reclamă ca. fiecare cadru didactic universitar- să-, fie o personalitate științifică și socială, autor al unor lucrări de însemnătate deosebită, să aibă o participare efectivă la realizarea 

contractelor economice de cercetare, iar educația, altora ș-o inceapâ cu dovadă exemplului personal. Cu alte cuvinte, să aibă, operă concretă și aceasta șâ aibă căutare. Am ajuns in etapa cind principiul integrării a dobindiț o manifestare largă, organică, acum se. pune problema adîn- cirii Iții, deci a participării plenare și efective a fiecărui cadru didactic in soluționarea deopotrivă a unor probleme de direcționare strategic , dar și aotidiene, de. cercetare uzinală, de participare, activă la consiliile de conducere ale unităț’lor economice sau de cercetare. Univers* tarii sint- factori principali de legătură intre institutele de qercetare și unitățile de producție, ei pot mijloci, în dublu sens, un amplu transfer de informație, prin. însuși faptul că participă la, contracte economice, au în invățămîntul seral studenții care lucrează in unitățile economico, organizează practica studenților înt--o largă paletă de domen't product*-'’. Tocmai in acest sena fiecare dră, facu’tate si institut s>-t c’-- m- taacum- la o cnntribuț-’e• ef’-:*e-'* . •' înaltă calitate, conceput.'1 și rlec'ă-u rată după înseși crițprii’e întreceri* socialiste, obiective, măsurabile și mobilizatoare.
Mihai IORDANJESCU
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MOBILIZARE PENTRU I

ENERGIA 
problemă de maximă 

f ÎNSEMNĂTATE!

Consumuri reduse prin valorificarea 

resurselor refolosibile
ARĂTURILE

-continuate cu toată intensitate
întreprinderea metalurgică de pe platforma industrială' a orașului Beclean, prin natura fabricației, consumă foarte mult metal. în același timp insă, marea majoritate a tehnologiilor care se aplică aici sint energointensive, unității fiindu-i necesare cantități însemnate de energie electrică, energie termică și gaze naturale, atit pentru producere i laminatelor finite pline, cit și in scopul obținerii produselor finite. Apare firesc deci ca pe agenda de lucru a comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii, in programele de modernizare și organizare a producției să figureze, in continuare, problemele care vizează reducerea consumurilor energetice pe tona de produs finit. Direcția principală de acțiune a fost și continuă să rămînă recuperarea și valorificarea resurselor energetice refolosibile.— După inventarierea resurselor, ne-a precizat directorul unității, inginerul Valentin Coman, ne-am fixat obiectivele menite să asigure randamente sporite in valorificarea lor, cu investiții reduse. Astfel, am analizat in amănunt activitatea cuptorului de propulsie, a transportoarelor de spire, a utilajelor acționate cu ajutorul motoarelor electrice de mare putere. Prin ingeniozitatea unor specialiști din întreprindere, prin abnegația muncitorilor atelierului mecanic, la ora actuală reușim să recirculăm 98. la sută din res,ursele energetice recuperabile.Efortul creator propriu s-a dovedit și in cazul valorificării resurse

lor energetice refolosibile cea mai eficientă investiție. Să exemplificăm. Prin brevetul de inovator nr. 57, ce are ca autori pe inginerii Valentin Coman. Tiberiu Szabo și Titus Topea. recuperatorul de căldură de pe linia de răcire a laminorului a adus colectivului de metalurgiști din Beclean nu numai însemnate economii de energie, ci și o prioritate in acest domeniu. La ora actuală, recu

spațiilor laminorului și a pavilionului administrativ al întreprinderii.— Pentru prima zonă a cuptorului de propulsie am conceput și realizat un alt gen de recuperator, ne-a precizat șeful secției laminor, Tiberiu SzabO. Printre autorii lui se numără maistrul loan Armășan, instalatorii Nicolae Vlad și Viorel Săsăr- man. Spre deosebire de recuperatorul montat .pe paturile de laminare,
La întreprinderea metalurgică Beclean

economisindu-se astfel mari cantități de energie electrică.Așa cum celelalte colective de metalurgiști din țară au valorificat experiența ciștigată la Beclean. și oamenii muncii de aici au apelat la ajutorul specialiștilor din Cimpia Turzii și Buzău, al celor din centrala de resort. în felul acesta s-a optimizat regimul de funcționare al arzătoarelor, ceea ce a permis ca în ultimele trei luni să se economisească importante cantități de gaz metan. Contabilizate, efectele acestor activități sint demne deDupă zece luni din acest an, colectivul de metalurgiști din Beclean a economisit o cantitate de energie electrică echivalentă cu consumul întreprinderii pe timp de două luni.
remarcat.

în schimburi prelungite
și de noapte

peratorul de căldură „tip Beclean" a fost preluat și adaptat de multe alte unități de profil din țară. Lucrurile nu s-au oprit insă aici. Nu cil mult timp in urmă s-a trecut la modernizarea instalației, în vederea măririi randamentului, registrele recuperatoare din țeava normală fiind înlocuite cu altele, confecționate din țevi cu aripioare, ceea ce asigură mărirea suprafeței de transfer a căldurii. Probele efectuate la primul modul de recuperator executat in noua variantă au arătat . că anual se pot economisi peste 1 000 tone de combustibil convențional, in comparație cu cele 650 tone combustibil convențional economisite anual cu instalația realizată in vechea variantă constructivă. Practic, cu acest recuperator se obține apă caldă care este utilizată atît de către centrala termică- de zonă, cit și la încălzirea

acest recuperator lucrează in regim continuu. Rezultatul ? Anual se economisesc 195 tone combustibil convențional.Numeroase alte exemple vin să confirme preocuparea colectivului de la întreprinderea metalurgică din Beclean pentru recuperarea și refolo- sirea resurselor energetice secundare. Astfel, cu prilejul reviziei tehnice anuale a laminorului, încheiată recent, au fost materializate alte două măsuri cuprinse în programele de modernizare. Practic, motoarele electrice de mare putere de la blocurile finisoare, ca și cele de la sub- ansamblele aflate în mișcare au fost înlocuite cu motoare electrice de puteri mai mici. Mai mult, prin schimbarea tehnologiei de laminare s-a renunțat definitiv la unele motoare,

Gheorghe CRIȘAN corespondentul „Scînteii
La ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE DIN SUCEAVA s-au finalizat perioadă de timp

Un obiectiv energetic omis 
din lista priorităților?

în ultima _________ ____ ______importante utilaje și echipamente de prelucrări prin așchier'e, destinate îndeosebi industriei siderurgice, precum și construcțiilor de mașini. Ele sînt dotate cu posturi de comandă și control automate ale prelucrărilor, care au o precizie ridicată și un grad sporit de fiabilitate.în imagine : aspect din secția montaj utilaje grele, unde se află în stadiu final de execuție un strung destinat prelucrării cilindrilor de laminoare. (Eugen Dichiseanu).

Intre lucrările agricole care au măi rămas deJUDEȚUL TELEORMAN, executarea arăturilor pe toate suprafețele destinate însămînțărilor de primăvară deține volumul cel mai mare. Pină duminică seaca, această lucrare a fost făcută pe aproape 60 la sută din programul de 276 300 hectare. Pe măsura topirii zăpezii, ritmul a crescut in intensitate, dar nu se realizează viteza stabilită. Comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri operative menite să asigure impulsionarea activității mecanizatorilor. La efectuarea arăturilor au fost repartizate toate tractoarele disponibile, pentru fiecare stațiune de mecanizare a agriculturii stabilin- , du-se viteze zilnice de lucru sporite. „Lucrăm în prezent cu 2 700 de tractoare in primul «schimb, cu 1 500 în schimburi prelungite și cu alte 500 pe timpul nopții — ne precizează inginerul Constantin Vatau, directorul Trustului județean al S.M.A. Pretutindeni s-au constituit formații complexe de mecanizare cu minimum 15—20 tractoare, conduse de specialiști și. alte cadre cu munci de răspundere, asigurindu-se în cimp tot ceea ce este necesar pentru folosirea cu randament sporit a mijloacelor mecanioe : asistență tehnică mobilă, piese de schimb, carburanți și lubrifianți, hrană caldă etc. In același timp, acordăm o atenție deosebită lucrărilor de ridicare a fertilității pămintului, cere se realizează concomitent sau înaintea arăturii. Conform programului județean, in fiecare stațiune de mecanizare a agriculturii sînt constituite și acționează in această perioadă formații specializate pentru scarificare, pentru aplicarea îngrășămintelor or-

de toamnă efectuat in ganice și a amendamentelor calca- roase pe solurile acide".Intr-adevăr, așa cum aveam să constatăm pe teren, acolo unde se urmărește temeinica organizare a muncii in cimp pentru ca tractoarele și plugurile s& fie folosite din plin, rezultatele sînt pe măsură. Așa se procedează in consiliile agroindustriale Buzescu, Nanov, Blejești, Drăgănești Vlașca, Dobrotești, Videle. „Se lucrează greu — ne spune inginerul Nicolae Marin, directorul S.M.A. Roșiori de Vede. Cu toate acestea, am făcut arături pe 58 la sută din cele 11 400 hectare prevăzute. Pentru a ne încadra in perioada stabilită am planificat noi viteze zilnice. O contribuție deosebită o aduc în această perioadă și mecanicii din ateliere, care participă direct la efectuarea arăturilor".Am remarcat, pe terenurile apar- ținînd cooperativelor agricole din Măldăeni, Stejaru, Scrioaștea, din consiliul agroindustrial Roșiori • de Vede, grija mecanizatorilor și a specialiștilor pentru a asigura lucrări de cea mai bună calitate. La C.A.P. Măldăeni, o formație de 30 tractoare lucra sub supravegherea directă a inginerului-șef Aurelia Voinescu, a șefului secției de mecanizare, a șefului de fermă. „Urmărim — ne

spune inginerul-șef — unei arături uniforme, la de 28—30 cm, plugurile pate cu scormonitori pent tine alinarea solului cu : nivelul brazdei".In funcție de dotarea e nivelul stațiunilor de me agriculturii din județ au nizate 1—2 formații de ti 1800, care au fost dirijat țile agricole ce au supr mari nearate. La C.A.P.. — Turnu Măgurele și C. puri noi" — Traianu, pri ganizare a muncii și a tot ceea ce este necesai formațiile respective rea arat cite 7 hectare, in rr. cu fiecare tractor.Suprafața mare ce mi arată — mai ales in un consiliile agroindustriali Zimnicea, Piatra, Turnu Traian, Slobozia Mîndr pune, in } continuare, sporite pentru creșterea lucru. Concomitent se mai energice pentru urg berării terenurilor de res tale. Cu deosebire in « agricole Plosca, Drace: Mindra, Lița, Traianu, Piatra. Izvoarele, Frumoa voie de o concentrare r mijloacelor mecanice și umane de la sate, pent) resturile vegetale să fie u se și transportate în baz ale fermelor zootehnice, fan).
Se impun măsuri per
recuperarea restanți

La 30 iulie a.c., la Centrala electrică de termoficare Tirgu Jiu ar fi trebuit să fie pus in funcțiune primul bloc energetic de 50 MW. E- Venimentul nu s-a produs insă și. nu există condiții ca el să aibă loc pină la sfîrșitul acestui an, apreciind după stadiul actual al principalelor lucrări și durata ciclului tehnologic de montaj la agregatele de bază.Este adevărat, pe șantier au fost realizate sau se află in stadii diferite de execuție o seamă de obiective, printre care : gospodăria de cărbune, instalația de tratare chimică a apei, stația electrică de 100 kV, stația de pompe de termoficare, fundația cazanelor 1, 2 și 3. coșul de fum înalt de 280 metri și altele. Dar tot atit de adevărat este și faptul că stadiile fizice la principalele o- biective sint mult intirz!ate față de termenele , nrevăzute. Concret, blocul nr. 1 este executat în proporție de 45 la sută, iar cel de-al doilea se află intr-un stadiu incipient. De altfel, ne zece luni din acest an, planul de investiții a fost realizat doar in proporție de 69 Ia sută. Ritmul scăzut al lucrărilor a determinat neaslgurarea la timp a fronturilor de montaj, chiar și la obiective pentru .care au existat echipamente in stoc. In raport cu această situație, concluzia se desprinde de la sine : analiza temeinică a neajunsurilor și eliminarea grabnică a cauzelor care le generează constituie prima condiție pentru ca activitatea pe acest șantier energetic să intre cit mai curind pe făgașul normal.— Princioala cauză a întirzierilor, ne-a spus coordonatorul lucrărilor, tovarășul Artemiu Vanca, inginer-șef cu probleme de investiții în cadrul întreprinderii electrocen- trale Rovinari, constă in neasigura- rea efectivelor de muncitori, corespunzător cerințelor. Deși am avut lucrări contractate cu termene ferme, in multe situații constructorii și montorii au fost repartizați la alte obiective energetice, punindu-ne in situația să oprim practic o seamă de lucrări. Astfel, brigada Tirgu Jiu a Antreprizei de instalații montaj Craiova a lipsit 6 luni de pe șantier. formațiile trustului „Energo- montaj" din București au linsit complet de pe șantierul centralei timp de 8 luni, fiind mobilizate la lucrări de reoarații St modernizări în cadrul Termocentralei de la Rovi- .. nari. Chiar in momentul de fată e- .fectivele sale sînt înjumătățite ca ..urmare a transferării unui număr ■ de peste 100 de muncitori la Centrala electrică de termoficare din Drobeta-Turnu Severin. Nici utilajele nu sint asigurate cu ritmicitate, «inform contractelor și grafice

lor convenite, iar uneori echipamentele noastre au fost descompletate, prin împrumutarea lor. din diferite dispoziții, la alte obiective prioritare.Exemple ? lată cazul cazanului nr. 1, aflat în stadiu avansat de montai. dar la care n-a fost livrat nici pină acum tamburul, iar bandajele și rigidizările. precum și alte sub- ansamble au fost luate de pe șantier și expediate la altă termocentrală. O altă problemă : inițial, investiția a fost prevăzută și cu cel de-al treilea cazan de 420 tone abur pe oră. de rezervă, dar anul trecut s-a dispus stagnarea acestei investiții, deși lucrările de construcții au fost executate șt subansamblele din structură comandate. Neputind anu-
Pe șantierul Centralei 

electrice de termoficare 
Tîrgu Jiu

la fabricarea acestora, beneficiarul s-a trezit cu utilajele aferente. cazanului nr. 3, ceea ce face ca stocul inactiv de pe șantier să fie acum și mai mare.Acestea sint, îrr linii mari, cauzele și împrejurările care au determinat întirzierea lucrărilor. Așa cum am constatat insă, pe șantierul centralei există destula fronturi de lucru sau, acolo unde, nu există, se caută soluții pentru ca ritmul lucrărilor de constructil-montaj să’fie intensificat. Astfel, pentru a compensa întreruperea activității ta cazanul nr.1, datorită lipsei subansamblelor menționate, formațiile de montori rămase pe șantier au fost repartizate la executarea electrofiltrelor și instalațiilor auxiliare de la blocul nr. 1. Se acționează, de asemenea, cu forțe sporite pentru executarea construcției de susținere la cazanele nr. 1 și2, a scheletelor metalice la corpul intermediar, a altor lucrări aflate in diferite stadii de execuție.Iată și citeva detalii’ in acest sens, oferite mai întii de reprezentantul constructorului, inginerul Pantelimon Vulpe, din cadrul Antreprizei de construcții,, industriale Tirgu Jiu : „La ora actuală avem 180 de muncitori ne șantier, care, valorificind mai bine posibilitățile tehnice de care dispun, au reușit să predea la montaj majoritatea obiectivelor a- flat.e in lucru. Acum, bătălia cea mare o desfășurăm Ia clădirea principală. unde executăm sala cazanelor, sala turboagregatelor și corpul

intermediar — lucrări ce condiționează trecerea cu forte sporite la raonțarea echipamentelor tehnologice. Evaluindu-ne cu realism posibilitățile, ne-am angajat ca pînă la 30 decembrie să predăm întreaga construcție la montaj".„în ceea ce ne privește, ne-a relatat în continuare subinginerul Constantin Onilă, șef adjunct al brigăzii Tirgu Jiu a Antreprizei de instalații montaj Craiova, sintem mobilizați pentru a asigura pregătirea tehnologică la obiectivele, de bază, astfel ca ritmul lucrărilor pe timpul iernii să fie urgentat. Am montat aproape în totalitate instalațiile la gospodăria de cărbune și am avansat cu construcția estacadei 8 A+B, unde aplicăm cu bune rezultate preambalarea la sol. Avem condiții să intensificăm munca și la executarea secției de tratare chimică, dar facem apelul ca cele 41 filtre de demineralizare să fie livrate in ordinea tehnologică de montaj. Pentru recuperarea restantelor și încadrarea lucrărilor în grafice, forțele noastre au fost întărite cu 40 oameni șde la brigada 5 Turceni și cu încă 12 de la brigada 4 Drobeta-Turnu Severin.Imaginea de ansamblu a acestui complex șantier energetic dovedește că și aici se muncește acum cu răspundere, cu’ grijă pentru calitate. Marile rămineri in urmă generate atit de cauze obiective, dar și de u- ncle deficiențe in organizarea activității constructorilor și montorilor fac necesară însă o mult mai amplă mobilizare a tuturor factorilor implicați, astfel ca ritmul de realizare a acestui obiectiv energetic să fie accelerat. Pentru aceasta, așa cum au relevat și interlocutorii noștri, se cer soluționate o seamă de cerințe, intre care prioritare sint : intensificarea ritmului de lucru pentru crearea și asigurarea fronturilor de montaj, conform graficelor întocmite între coordonatorul lucrării și constructori ; asigurarea echipamentelor pentru anul viitor in ordinea de montaj solicitată : o concentrare mai mare de forte din partea fiecărei unități aflate pe șantier, corespunzător volumului sporit de lucrări. Este necesar, de asemenea, să se inițieze din timp măsuri pentru recrutarea și pregătirea personalului muncitor care va asigura exploatarea noului obiectiv termoenergetic. Stadiul actual al construcției' Centralei electrice de termoficare din Tirgu Jiu și, mai ales, cerințele economiei naționale impun ca măcar acum și acest obiectiv să fie reintrodus pe lista priorităților.
Dumitru PRUNA corespondentul „Scînteii"

Pînă în seara zilei de 20 noiembrie, în unitățile agricole din JUDEȚUL CĂLĂRAȘI au fost făcute arături de toamnă pe 53 la sută din suprafața planificată, înregistrindu-se serioase rămineri in urmă față de graficele prevăzute inițial și față de ritmurile stabilite în funcție de dotarea tehnică existentă in județ. In- truciț efectuarea arăturilor adinei de toamnă revine în întregime mecanizării, ne-am adresat mai intii reprezentanților din cadrul trustului județean de specialitate de la care ;:»m primit următorul răspuns : „Mai bKne de 70 la sută din parcul de tractoare existent, adică peste 2000, lucrează numai la efectuarea ogoarelor de toamnă — ne spune directorul trustului, inginerul Constantin Sandru. Toate aceste tractoare sint organizate in schimburi prelungite, iar 259 lucrează și in schimbul de noapte. Pe măsură ce se termină celelalte lucrări din cimp absolut toate tractoarele vor fi repartizate la arături. Avind însă în vedere condițiile deosebit de grele pricinuite de umiditatea excesivă din teren se impune să avem o aprovizionare mai ritmică cu motorină și uleiuri, pentru a ne putea încadra în ritmurile zilnice planificate". Am transcris exact relatările interlocutorului nostru, așa după cum consemnăm tot exact cifrele Înscrise in situația operativă întocmită de direcția județeană a agriculturii din care rezultă că in ultima perioadă viteza zilnică planificată de aproape 10 000 hectare nu s-a realizat nici pe departe. Că este totuși posibil ca suprafețele planificate să fie zilnic realizate o

dovedesc rezultatele obțir tățile agricole de stat și din consiliile agroindustr lina, Borcea, Fundulea, CI au procente la arături cu media județului. In toate tăți tractoarele și plugii zute cu scormonitori Iucr< mâții mari, in schimburi și în schimbul doi sub i rea atentă a specialiștilc du-se mai bine de trei h de tractor.Dar situația generală i de toamnă pe județ nu e iul stabilit deoarece i agroindustriale ca Roseți Cuza Vodă, Fundeni, und sint cu mult sub Față de această situație, mentul județean al agrici lizînd la fața locului cau; dus la rămineri in un turtle de toamnă in fiecr agricolă de stat și cooper; măsuri urgente pentru tractoarelor ocupate cu produselor cu alte m transport de la unități pentru ca tractoarele devi nibile să fie dirijate la ogoarelor de toamnă, în bit acolo unde se inregk mai mari rămineri în u: măsură pe cit de neoes; de eficientă, care va face recuperarea restanțelor, ; să nu rămină un hectar > sămințărilor de primăvar această toamnă, în condiț prevăzute in tehnologiile respective. (Mihail Dumiti

Activitățile industriale, acolo unde sint și prosperă 
măresc veniturile cooperativelor agricole

Calitate, competitivitate, eficientă 
în activitatea de export

(Urmare din pag. I)lui de cercetare-proiectare afiliat unei întreprinderi, el însuși autor a numeroase invenții care au adus beneficii de milioane de lei prin a- plicarea lor practică, ne spunea : „Un cercetător adevărat nu consideră niciodată o temă incheiată. Legătura intre cercetare și producție trebuie să fie atit de strînsâ incit oamenii din uzină nici să nu-și dea seama că ăchipa de cercetare lucrează pe baza unui contract de a- sistență tehrycă, ci să ne simtă permanent alături, legați prin fire nevăzute de tot ceea ce se intimplă în uzină". Sint ginduri transformate in fapte în unitatea la care ne referim, ale căror roade sint produse realizate cu costuri scăzute, eficiență ridicată la export, desfacere asigurată pentru mulți ani de-acum înainte și, nu în ultimul rînd, satisfacția datoriei împlinite pentru întregul colectiv. Stgur, situațiile de acest gen nu sînt exemple izolate, dar esențial este ca acesta să fîe modul de lucru în toate întreprinderile, în toate unitățile de cercetare. In acest, sens, secretarul general al partidului sublinia : „în general, problema activității de modernizare, 
de bună organizare în toate domenii

le trebuie să fie strins legată de îmbunătățirea și perfecționarea puternică a muncii de cercetare. Nu vom putea să obținem realizarea modernizării, a programelor pe care le avem,, fără o intensificare mai puternică a activității științifice in toate domeniile".O latură indispensabilă a modernizării și promovării progresului tehnic este legată de ridicarea nivelului calitativ al produselor, cu efecte de amploare, regăsite in întregul lanț productiv, asupra costurilor de fabricație, asupra competitivității produselor. Oricit ar părea de surprinzător la prima vedere, cele mai ieftine produse, atît pentru producător, cit și pentru utilizator, sint cele de bună calitate, care satisfac integral necesitatea pentru care au fost realizate. Iar aceasta pentru că, deși calitatea costă, non-calitatea costă și mai mult, atit prin efectele asupra cheltuielilor la producător, cit, mai cu seamă, prin pierderea unui renume care se dobîndește atît de greu... De aceea, acțiunile pentru îmbunătățirea calității produselor contribuie într-o măsură însemnată la creșterea eficienței in genere și a exporturilor in special.Desigur, posibilitățile de reducere a costurilor și de sporire a com

petitivității produselor nu se limitează la modernizarea producției și ridicarea nivelului calitativ, chiar dacă acestea sint direcțiile hotărî- toare, în prezent și în perspectivă, pentru întreaga economie și pentru fiecare unitate în parte. Practic însă, nu există acțiune tehnică sau organizatorică, de concepție sau de execuție a produselor care să nu se reflecte in structura și nivelul costurilor de fabricație. Pornind de Ia această realitate, fiecare colectiv trebuie să-și concentreze cu prioritate atenția asupra acelor măsuri care asigură un efect maxim in planul reducerii cheltuielilor și creșterii competitivității producției. E- sențial esie ca organele și organizațiile de partid,' consiliile oamenilor muncii să aibă o concepție unitară, fundamentată științific, să identifice verigile slabe ale lanțului a- provizionare - producție - desfacere și să acționeze pentru eliminarea lor. Numai aceasta poate fi calea spre eficiență, spre valorificarea corespunzătoare la export a produselor românești, spre exercitarea autentică a funcțiilor autogestiunii econo- mico-financiare și, în ultimă analiză, spre o rapidă dezvoltare economico- socială a țării.

Cu numai un an în urmă, cooperativele agricole din județul Buzău au realizat din mica industrie o pro- ducție-marfă4 în valoare de citeva sute de milioane lei, situind județul pe locul 5 în întrecerea pe țară la acest obiectiv. Și in acest an, producția micii industrii se estimează la valori mari. Bunăoară, în perioada care a trecut din acest an, cooperativele agricole din județul Buzău au livrat diverșilor beneficiari 112 tone de var, 206 mc prefabricate din beton, peste 2 milioane cărămizi, diferite împletituri din răchită, precum și o mulțime de obiecte de artizanat. (Peste puțin timp, activitatea din cimp se va încheia. Cu ce se vor oCupa cooperatorii care nu lucrează in zootehnie sau in alte activități agricole permanente 1 Iată o primă intrebare cu care am început discuția cu tovarășul Valerian Neacșu, președintele Uniunii .județene a cooperativelor agricole de producție Buzău.— Există și sînt foarte bine cunoscute o serie de meșteșuguri cu tradiție în -ocupația locuitorilor din satele buzoiene — ne spunea președintele uniunii. Așa sint olăritul din zona Minzălești, prelucrarea pietrei de Măgura și Năeni, cusăturile și țesăturile populare, Împletiturile de răchită. Multe din unitățile noastre au creat ateliere de tîmplărie și rotărie, under s-au confecționat pînă acum peste 6 000 de căruțe. Merită a fi subliniate preocupările ce există in acest sens în cooperativele agricole din Boldu, Siriu, Bozioru, Glodeanu Sărat, Colți, Chiojdu, Gherăseni, Smeeni, Zărnești, Scutelnici, Padina, Pirscov, care realizează anual între 3 și 10 milioane lei din mica industrie. Adevărul este însă că numărul unităților unde această activitate este tratată cu superficialitate este mult mai mare, iar în județ există o serie de unități în care nu se manifestă interes față de organizarea unor asemenea activități. Mă refer la cele

din comunele Șarînga, Berea, Ver- nești, Vintileanca, Clondiru, unde înființarea unor ateliere și sectoare de industrie mică se tot amină de la un an la altul. Vinovate de acest lucru se fac, in primul rind, consiliile de conducere din unitățile respective, dar o răspundere ne revine și nouă, celor de la organele agricole județene, pentru că nu am acționat cu fermitate pentru .materializarea măsurilor cuprinse in programele adoptate".Cooperatorii din Boldu au obținut ani la rînd producții constant bune la culturile din cimp și in zootehnie. Aici a fost organizată o echipă de

viitor vrem să dublăm producția din industria mică și să încercăm și alte activități".Am putea continua cu exemplele cooperatorilor din comunele Rîmni- celu, Pirscov, Viperești și Măgura, care au înființat balastiere cu stații de spălare și sortare, asigurind valorificarea superioară a pietrișului, aducind astfel venituri pentru unitate. în zonele de munte există preocupări pentru folosirea resturilor de lemn, aici organizîndu-se ateliere de confecționat lădițe pentru legume, struguri și friicte, araci pentru grădinile de legume etc. în alte
Experiențe foarte bune și neîmpliniri în județul Buzău

meseriași care a modernizat grajdurile, a construit pătule de porumb, padocuri și saivane, lucrări in valoare de peste 500 000 lei,, băni pe care cooperativa ar fi trebuit să-i plătească unor unități specializate în construcții. O altă secție organizată aici este cea care se ocupă cu producerea materialelor de construcții, numai în acest an fiind, confecționate peste 100 000 cărămizi, care au adus unității un beneficiu destul de mare. ‘„Din valorificarea măturilor obținem anual in jur de 1,5 milioane lei, bani care intră în bugetul unității, iar cooperatorii realizează și ei venituri suplimentare consistente — ne spunea președintele cooperativei, Ene Girban. Pină anul trecut confecționam aceste mături într-o hală de, circa 60 mp pe care trebuia să o înqălzim, să o luminăm și s-o dotăm cu cele necesare. Cooperatorii lucrează-acum acasă, cu ajutorul celor din familie. La fel procedăm și cu împletiturile de răchită, oamenii confecționîndu-le la casele lor. în total, circa 200 de cooperatori, din cei 800, sînt angajați în astfel de activități. Pentru anul

âjeliere lucrează femei și tinere la țesături și cusături populare, covoare manuale și împletituri de răchită, articole foarte căutate și solicitate inclusiv pe piețele externe.Desigur, preocuparea pentru organizarea unor sectoare ale industriei mici în cooperativele agricole de producție pornește, în primul ițind, de la cerința de a asigura și pe această cale rentabilitatea unităților agricole, dar mai ales de la «cerința de a asigura un grad înalt de ocupare a forței de muncă. Nu am putea spune, de exemplu, că astfel de sectoare nu exista și in cooperativele agricole din consiliul unic Săhăteni. „Cele opt cooperative agricole din consiliul nostru — ne spune Gheorghe Chioveanu, economistul- șef al consiliului — au realizat in primele nouă luni ale anului din acesțe activități 5,7 milioane lei, producția planificată fiind de 10 mi- lipane lei. Și aceasta pentru că la Vintileanca, Clondiru și Șaringa există dezinteres pentru dezvoltarea industriei mici. La nivelul consiliului unic s-au stabilit măsuri pentru dezvoltarea industriei. mici, au fost

organizate schimburi riență la cooperativei; Pietroasele, Breaza, Ulmi la care au participat și « ședinți ai unităților ami lucrurile au rămas in .acel Desigur, am adăuga noi, și de inerția conducerii agroindustrial, mulțumin să adreseze îndemnuri și să treacă lă măsuri feri de exemplu, am pune sumele pe care cele tr le-au plătit pentru transj rumbului, a^ strugurilor ș de zahăr, ca să nu mai producția secundară din c baza furajeră, atunci în că acestea ar depăși cu m pe care unitățile respecți plătit pentru confecționai lor care le-ar fi permis transportului respectiv. 1 se adaugă și faptul că slabe din acest an la c cimp și in viticultură 4voi nou conducerile acestor fața' unor neîmpliniri bar pliffca datoriile pe care putem spune cu certitudir tenta unor sectoare d< mică ar fi schimbat fund; tuația economică precar: trei unități, dar oricum sigure ide citeva milioane aceste activități anexe ar mult in , bugetul lor. Iar există suficiente in acest cer doar spirit de inițiativ de â face o astfel de tr Desigur, este pozitiv organele agricole județene ocupat de întocmirea unor speciale prin care fieca agricolă este obligate s; deașcă întreaga concepție la dezvoltarea industriilor cea mai mare insemnătat; ca, pretutindeni, aceste mă aplicate.
Petre CB 
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II

nd obiectivele și căile de înfăptuire a noii revoluții agrare
i rolului agriculturii în avoluționar de edificare a ăți socialiste ocupă- un loc însemnătate în activitatea practică a partidului nos- irea strategiei dezvoltării economiei socialiste și unui rol așa de important agriculturii au o deose- ficație ideologică. Ea ex- iltimă instanță forța pre- i concepției revoluționare ii. a strategiei de ansam- istrucției socialiste și co- rin dezvoltarea proporțio- momiei naționale.le din lumea contempora- ă agricultura — ca factor mportanță in economia - este chemată să. asigure i. independentă și suvera- rei țări, constituind o bază scesară, obligatorie pen- tarea industrială și ridi- lului de trai al popoare-Oltarea intensivă a taurilor economiei naționa- îficație cu totul deosebită terea puternică a produc- le, prin înfăptuirea noii agrare, care să mărească consolideze locul ocupat tură, ca ramură funda- lotărîtoare în dezvoltarea socialiste.
UCULTURA - RAMURA DE 
A ECONOMIEI NAȚIONA- 
ROMÂNIEI SOCIALISTE.inia, agricultura repre- din ramurile de cea mai irtanță economică pentru 

ia superioară a resurselor [ie, pentru progresul ge- lonomiei naționale. Ea are cea mai mare importanță -greșul rapid al întregii ie ea depinzînd însăși dez- idustriei, a întregii econo- ale, precum și ridicarea le trai al întregului poporf :ultură și industrie exista legătură și condiționare Orice subapreciere a aceste principale sectoare subliniază documentele nostru, orice răminere în lela sau alteia poate pro- aporții în dezvoltarea eco- merală, poate avea re- negative asupra întregii le.il al XIII-lea a stabilit, ca orientările principale in 1986—1990, dezvoltareaită și puternică atit a in- ndeosebi a producției de ime și energetice), cît și a i, ca ramuri de bază ale asigurînd un raport op>- industrie și agriculttyă, î lor armonioasă și echî- atare, o dată cu pro- ntrerupt al industriei, se ridicarea la un nivel tot a rolului agriculturii, dfez- cliilibrată a întregii esco-ița deosebită a agricultu- întreaga societate rezultă, rînd, din faptul că ea este mură a producției ir.ate- bilă să transforme și să energia. Această însușire lă a agriculturii -— ca puizabilă de energie nou pentru omenire — dobin- mnificație deosebită în ac- îdiții ale crizei energetice>mla românească, agricul- e un loc Important. Ea aproape două treimi din iciar al țării, peste o pă- populația ocupată și circa rte din fondurile fixe ale românești. In același timp, i românească produce șaptiea parte din produsul proațpe o șesime din veni- il, ceea ce o situează ime- indsstrie ca „a doua » bază a economiei româ-i.se numără în rîndul cea mai dinamică agricul- sl mai accelerat ritm de producției agricole. Se re- ultimii ani sporirea mai a producției pe locuitor la agricole de cea mai mare imentară, datorită crește- tare a producției de cela 316 kg pe locuitor în (30 kg în 1986). Programul nducere și autoaprovizio- orială a populației preve- st cadru, creșterea- atribu- nelor locale de stat în va- supetioară și integrală resurselor și rezervelor de în vederea acoperirii inte- rvoilor’ de consum locale și livrărilor de produse agri- ndul centralizat al statului. 1 'de autoaprovizionare te- icordă o deosebită atenție 1 - multilaterale a creșterii r, pentru acoperirea inte- evoilor de consum cores- unei alimentații raționale. . cadru, agricultura trebuie •me cu mai multă tărie ca • seamă în valorificarea

multilaterală a resurselor de producție, și in primul rindea pămîntu- lui — principalul rhijloc- de producție-din agricultură., Pămintul .constituie nU numai principala bogăție naturală a țării, dar și factorul hotă- rîtor pentru producția agricolă. El este materia primă de care a dispus timp de milenii poporul român,, materie primă a cărei calitate, a. contribuit la dezvoltarea pe’ aceste meleaguri a unei agriculturi înfloritoare.
CONCEPȚIA PARTIDULUI CO- 

/ MUNIST ROMÂN CU PRIVI
RE LA CONȚINUTUL, OBIECTI
VELE ȘI CĂILE DE ÎNFĂPTUIRE 
A NOII REVOLUȚII AGRARE.Originalitatea conceptului de nouă, revoluție agrară — care se inscriet ca un aport la -teoria și practica construcției socialiste in țara noastră și pe plan mondial — rezultă din însuși modul în care secretarul general al partidului, nostru a coneeput procesul de modernizare a agriculturii. al cărei rol în economia națională a fost reconsiderat la Congresul al IX-lea al partidului, ea ocupîndu-și locul de ramură de bază a economiei naționale, cu influență hotăritoare asupra dezvoltării tuturor celorlalte ramuri ale economiei naționale,, inclusiv asupra industriei.Sintetizind experiența de pesteidouă decenii a Partidului Comunist Român în revoluția1 și construcția socialismului, tovarășul Nicolae ■ Ceaușescu >a

«de formare a omului nou, cu un pan mod de gîndire.Ndua revoluție agrară* reprezintă a treia mare revoluție m agricultură (după reforma agitară și </bope- rativizarea-uigricuLturii) înfăptuită in România de la victoria revoluției de eliberare socială și naționrdă, an- ..tifascistă și antiimpterialist:/. Dacă i primele două.mutâții structurale din agricultură au avut mai . mult un caracter social și economic, (vizînd, în •primul ritid, schimbare^'relațiilor de producție, care să P'/rmită dezertarea forțelor de producție și sporirea producției, agricol Ă), noua revoluție agrară pune pq, primul plan •aplicarea științei, r/ralizairea unei producții noj, a .unei fugriculturi su- flperioarj, în concordrjnță cu noile . icoridiții. pe care^le asigură proprie- ftatea sotialistă in «gricultură."Faptul că pe prițnul plan se situează dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție la nivelul exigențelor noii revoluții tehnico-stiin- țifice nu exclude^ desigur, necesitatea perfecționării in continuare a .relațiilor de prof.lucție și de repartiție din agricultură. De aceea, dezvoltarea și întărirea proprietății socialiste în agricultură (sub cele două forme ale sale — de stat și cooperatistă), perfecționarea formelor de retribuire a muncii în C,A.P. (prin .legarea mai strinsă a acesteia de .rezultatele de .producție)^ extinderea ’formelor de cooperare Zn producție între cooperative, ca și între cooperative și /unități de stat — toate acestea se includ în Concepția des-

formulat conceptuJ.de nouă revoluție agrară, care presupune, „transfopj- marea generală a felului de munci dc viață și de gîndire a țărănimii noastre, cooperatiste, realizarea unei- producții agricole care să satisfacă din plin necesitățile fie consum ale întregului popor, precum și alte*ce
rințe ale dezvoltării economiei naționale".Noua revoluție agrâră are ca obiec- ‘ tiv principal dezvoltarea intensivă’a producției, obținerea unor recolte- record, sporirea pe această «bază /; contribuției . agriculturii la dezvoltarea generălăi a țării.Dacă în perioada 1SB6—1991V se preconizează o creștere a produ/rției globale agricole cu 30—33 la sută (intr-un ritm .mediu anunț .de/- 5.4— 5,8. la sută), pînă în anii *200Q’,->pro- ducția .agricolă va crește ide '1,9—2,0 ori. asigurând astfel un Echilibru optim intre cele două rafburi de bază ale economiei icormârUiȘti j>Industria și agricultura. poț rivit Directivelor Congresului al NlII-leaal P.C.R., in 1999, 27 la sută din cele 11,5 milioane persoane, c£t va reprezenta populația ocupată țării, vor lucra in agricultură, iln (accent deo- isebit se va pune pe latul ra calitativă a forței de muncă din agricultură : îmbunătățirea structurii de vîrstă <și de sex), calificarea, personalului, politehnicizarea și integrarea strinsă a învățămintului cu producția' și cercetarea, inclusiv 1 nsușirea mai multor meserii pețfitru . adaptarea rapidă la diferite rfirvoi sezqniare. Modernizarea agriculturii,- perfecționarea bazei tehnico imateriale a acesteia stimulează dezvoltarea canturilor industriale pr< «ducătoare detractoare, mașini și utilaje, intțtalațiriide îmbunătățiri funcipre, materiale de construcții, mijloefce de transport și telecomunicații ale., acțȘonind ca un important factor de «dezvoltare a producției industrial^ Totodată, creșterea cerințellor poțsulației rurale față de bunurile industriale de folosință îndelungată.^ ridifcarea • nivelului de trai și a ■ congiiW>r de "viață ale țărănimii stimtfieazfc sporirea producției industriale Uși creșterea economică în ansqtnhîu. în condițiile în care în agrigul/.ura Româfiiei continuă să Jucrcfze peste.un sfert din populația ocvma/ă. a tării, țărănimea reprezintă : o infportantă forță ân viața socdal-pol/tică a României. Ac- ționînd în ștrînsă alianță cu clasa muncitoa«e, țăfrănimea ocupă un loc important nu numai . în producția materială, ci si în copducerea treburilor obștești ale țării.Pornind’de la teza, care și-a demonstrat pe deplin justețea, că socialismul se construiește cu- oamenii și pentru .. oameni, noua revoluție agrară se realizează cu țărănimea și pentru țăriănime, cu toți .oamenii muncii 'din ș^rictiltură, cu oamenii șl pentru oțuyieni.Această teză este de o excepțională valoare teoretică și practică, deoarece ea arată că rolul hotărîtor în înfăptuirea noii revoluții agrare — a celei mai .mari revoluții din.-istoria agriculturii românești îl au oamenii. De aici, nu numai cerința ridicării nivelului de cunoștințe profesionale și tehnice ale oamenilor muncii «din agricultură, ci și a întăririi activității de educație politică,

:. pre o.mgricultară modernă, de marc eficiență.Ai/.nd în vedere’că pămintul reprezintă factorul- decisiv, fundamental al producției agricole și că — iydiferent de posesor — el reprezm- r.țm bunul Cel mai de’ preț al avuției ‘naționale, se impune schimbarea gîndirii, atitudinii față de pămînt, astfel ca nici un metru pătrat de pămînt .să nu rămînă necultivat. De mare însemnătate este in același timp, programul național de irigații, de vom batere, a eroziunii solului și de desecări, Care a fost concretizat in programe pe fiecare județ, îi funcție1 de eondițiile specifice existente.Noua’ revoluție agrară presupune sporirea1 aportului cercetării ștlințl- ■ fice lartlezvoltarea pe baze moderne a agriculturii, la obținerea unor producții ridicate, sigure și stabile, indiferent de fluctuația factorilor climatici. Pe baza biologiei aplicate și a ingineriei genetice se urmărește -* crearea de noi soiuri de plante, mai productive și mai rezistente, de noi rase de animale cu capacitate de asimilare mai ridicată care să asigure producții sporite. Se impune,' dc asemenea, realizarea de noi tehnologii pentru lucrările agricole și îh ce privește furajarea animalelor, precum «și o concepție nouă în ceea ce privește densitățile și perioadele 1 dd' executare a lucrărilor, toate Acestea în funcție dc noile condiții 'de țrtuncă din agricultură. ,1 în această perspectivă, îmbunătățirea învățămintului agricol fire' ca scop ridicarea pe o treaptă superioa- -ră a activității speeialiștllorf- a țărănimii, a muncitorilor din agricultură '’■’.prin Elaborarea și . aplicarea de noi tehnologii, în concordanță 'cu condițiile locale. Practica a arătat că fără tehnologii noi, fără o nouă concepție privind activitatea din agricultură nu vom putea realiza randamente la nivelul celor cerute de ndua revoluție agrară.înfăptuirea cu Succes a noii revoluții agrară Va- asigura’ realizarea istoricelor hotăriri al# Congresului al . XÎIÎ-lea al Partidului 6dmunlst Român privind participarea crescîndă a agriculturii la formarea venitului național,ula progresul general al țării, la asigurarea economiei naționale cu materii prime și atpopulației cu pro- d'ăuse agroălimenfâre, precum și1 la crearea unor disponibilități pentru schimburile econorfțice internaționale.Agricultură va aduce astfel o contribuție’mereu mal mate lă ridicarea României’ pe trepte tot mai înalte de progres și prosperitate, la întărirea tot mai puternică a statului nostru socialist, a' forței economice a societății noastre.
DOCUMENTELE CONGRESU

LUI AL XIII-LEA AL P.C.R. Șl 
ALE CONFERINȚEI NAȚIONALE 
DIN DECEMBRIE 1987 CU PRI
VIRE LA SARCINILE CE REVIN 
AGRICULTURII ÎN C1NCÎNALUL 
1986-1990 Șl ORIENTĂRILE DE 
PERSPECTIVA PINA IN ANUL 
2000.În raportul prezentat' la Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1987, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

secretarul general al partidului; arăta că sint necesare măsuri hotărite în vederea înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare, a creșterii puternice a producției agricole, vegetale și animale,- în conformitate cu prevederile pianului, cu programele de dezvoltare pentru fiecare -sector și1 ramură de activitate.în acest scop, se prevăd dezvoltarea șl modernizarea in continuare a bazei tehnico-materiale a agriculturii. Suprafața agricolă se Vă majora cu1 peste 500 mii hectare, ajungînd, in 1990, la 15 500 mii hectare, prin introducerea in ’cultură a unor terenuri neagricole sau pînă în prezent neproductive ; va crește în mod prioritar suprafața arabilă; în concordanță cu prevederile Programului național de îmbunătățiri funciare. în perioadă 1986--1990 se vor amenaja pentru irigații 1,8—2.3 milioane hectare, ajungfhdu-se astfel, la sfîr- șitul cincinalului, la 5,5—6 milioane hectare. Totodată, vor fi efectuate lucrări de desecări pe 1,5 milioane hectare și de combatere a eroziunii solului pe 800 mii hectare.Se vă acționa pentru chimizarea și mecanizarea completă a lucrărilor, în care Scop cantitatea de îngrășăminte 1 chimice' folosite în agricultura românească va crește considerabil. Concomitent, vor spori livrările de substanțe chimice în sortimente care să asigure — Împreună cu metodele biologice — combaterea bolilor și dăunătorilor. ’ Pînă la Sfîr’șrtul Cincinalului, agricultura va dispune de 180 mii tractoare și de o sistemă de mașini de inalt randament care vor executa simultan mai multe operațiuni.Sub aspect calitativ, producția de mașini și Utilaje specifice agriculturii vă asigura dotareâ acestei ramuri cu echipamente multifuncționale. Se va moderniza și1 tipiza întreaga fabricație de tractoare (luindu-se ca bază tractoarele de 65 CP) în vederea creșterii randamentelor și reducerii consumurilor de carburanți. Dezvoltarea producției de îngrășăminte chimice va pune accent pe extinderea fabricației Îngrășămintelor lichide și a. celor complexe cu micrbelemente. Producția de anti- dăunători (care va spori de 1,4—1.5 ori) va fi orientată spre sortimentele nepoluante și cu eficacitate prelungită.O condiție de care depinde în cel mai înalt grad transpunerea în viață a programelor și măsurilor stabilite pentru creșterea producțiilor a- grlcole și a eficienței economice a întregii activități în unitățile agricole o reprezintă organizarea temeinică a producției și a muncii pentru a pune în valoare toate resursele de dezvoltare de care dispune aceasta. Secretarul general al , partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia îh acest sens că numai prin formarea unui mod de gîndire și acțiune nou, a unui cadru mobilizator de muncă in toate unitățile agricole pămintul va produce mai mult, producțiile pe unitatea de suprafața vor spori considerabil.Un rol important il au în această direcție asigurarea unui nivel mereu mai înalt de competență, de pregătire profesională pentru fiecare lucrător din agricultură și, în acălași timp, ridicarea nivelului muncii po- ■ litice, îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin fiecărui cadru de conducere, fiecărui comunist. Așa cum este cunoscut, există 1:1 sate puternice organizații de partid, Pare de-a lungul anilor și-au demonstrat capacitatea în conducerea procesului de făurire și dezvoltare au Hei agriculturi socialiste, moderne, de îiialt randament. în cooperativele agricole de producție, în întreprinderile agricole de stat, în toate unitățile economice din agricultură activează peste un milion de comuniști; rdpre- zentînd pe apsamblul agriculturii românești o uriașă forță organizatorică, și politico-educativă, capabilă -să asigure ' la un nivel 1 corespunzător exercitarea rolului politic conducător al partidului în fiecare loc de muncă. „Comuniștii din agricultură, ca și cei din'kite sectoare — sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să înțe- leagă că' trebuie să facă totul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programelor, respectarea legilor, a hotărîrilor, că îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare presupune unirea eforturilor tuturor oame- rilfor muncii din agricultură, ale țărănimii, in vederea bunei desfășurări a întregii activități".Realizarea tuturor acestor obiective presupune ca organizațiile de partid'din agricultură să confere un caracter- concret, dinamic, responsabil întregii lor activități. Centrul 'de greutate al întregii munci organizatorice și politico-educative se cere mutat acolo unde se hotărăște soarta producțiilor agricole. O dată cu înfăptuirea’ programelor mobilizatoare care au fost, adoptate în aceste domenii, agricultura, ca famură de bază-a economiei noastre naționale, va contribui într-o măsură mereu mai mare la ridicarea societății noastre pe o nouă treaptă de dezvoltare, la transformarea României într-o țară socialistă cu un nivel mediu de dezvoltare economică, la creșterea ■ bunăstării întregului. popor.
Prof. univ. dr. 
Oprea PARPALA

Duminică, la Sinaia Foto : E. Dichîseanu
Timpul liber - un timp al culturii,

al distracției educative, civilizate„Țarii nouă, cîntec tînăr“Sub directa îndrumare a consiliului județean de educație politică și’ cultură socialistă, în localitățile urbane și rurale vasluiene, organizațiile de tineret și de sindicat, instituțiile de cultură acordă o atenție deosebită organizării utilizării cit mai plăcute și utile a timpului liber al oamenilor muncii, care devine în acest fel un timp al îmbogățirii spirituale, al recreării și reconfortării forțelor. La centrele de cultură și creație „Cîntarea României" din orașe și întreprinderi au loc aproape zilnic manifestări cultural-ărtis- tice și educativ-distractive, la care participă mii de oameni ai muncii de cele mai diverse vîrste și categorii socio-profcsionale. Iată, de exemplu, timp de trei zile, la centrul de cultură și creație „Cîntarea României" din Vaslui a avut loc cea de-a VIII-a ediție a concursului in- terjudețean „Țară nouă, cîntec tînăr", organizat de comitetul județean U.T.C. și consiliul județean al sindicatelor, la care au participat interpreți de muzică populară românească și muzică tînără din peste 30 de județe ale țării. Satisfacția spectatorilor a fost’ cu atit mai mare cu cît, alături de buna calitate a manifestării, printre artiștii ataatori ptemiați din Mureș, Iași; Giurgiu, Satu Mare, Maramureș, Gorj, BiSfrița-Năsăud, Dîrnbovița, Caraș- Severin, Constanța s-au aflat și cei din jUdețul-gazdă. în sălile muzeelor județean Vaslui și „Vasile Pârvan" Birlad s-a desfășurat simpozionul „1 Decembrie 1918 — împlinirea voinței de veacuri a poporului nostru", dedicat aniversării a 70 de ani de Ta făurirea statului național unitar.'român. Aceluiași important eveniment din istoria patriei i-au fost consacrate și expozițiile foțo-docu- meritare și de carte beletristică și de artă deschise la biblioteca județeană și la cele din Huși și Negrești, întreprinderea de elemente pneumatice și apărate de măsură dip Birlad a găzduit, timp de două zile; simpozionul1 național pe teme ale tehnologiilor neconvenționale „SITNEC — 1", manifestare științifică, ce a reunit cadre din învățămîntul tehnic superior, cercetători și proiectanți din institutele de profil, specialiști, conducători de unități din mai multe județe ale țării și din Capitală. în cadrul „Decadei . cărții românești", oamenii muncii de la întreprinderea de materiale izolatoa

re „Premi" din Vaslui s-au întâlnit intr-un dialog cti un grup de scriitori Ieșeni pe teme privind menirea socială, educativă ă' literaturii și rolul ei în cultivarea sentimentului patriotic, raporturile acesteia cu societatea și’ au urmărit un frumos moment poetic în lectura autorilor. Tot cu acest prilej au mai fost vernisate expoziții de carte românească lă bibliotecile comunale Murgeni, Fălciu, Oltenești, Miclești, Solești, Tanacu și Codăești, în întreprinderi industriale și școli.în cinstea fruntașilor în producție de la întreprinderea mecanică, pe scena centrului de cultură și creație „Cintarea României" din Vaslui, estrada unității — recent premiată îritr-un concurs interjudețean — a prezentat un aplaudat spectacol muzical-coregrafic, iar în „orașul dintre vii" s-a desfășurat, sub genericul „Toamna culturală hușeană", un complex ciclu de manifestări cultural-educative la care au luat parte numeroși oameni ai muncii din unitățile economice, instituții' și școli. „Ne străduim să asigurăm un tot mai bogat conținut și o tot mai mare diversitate acțiunilor organizate, îneît ele să devină mai atractive și să răspundă și mai mult dorințelor tuturor categoriilor de parti- cipanți, ne spunea Emil Pascal, președintele Comitetului orășenesc Huși de cultură și educație socialistă. Avem astfel înscrise in program simpozioane, mese rotunde, expoziții, spectacole artistice, șezători literare și lansări <Je cărți în prezența autorilor, dar și proiecții și galo de filme ale cineamatorilor și seri distractive pentru tineret, care oferă a- .cesiuia un cadru organizat, civilizat de petrecere a timpului liber în mod plăcut, util și educativ".
Petru NECU1AFiecare manifestare -pregătită temeinicO largă paletă de acțiuni politico- educative și cultural-artlstice a fost oferită în această perioadă oamenilor muncii din județul Bacău. Astfel, în comunele Ardeoani, Filipeni și Tirgu Trotuș au fost organizate săptămîni culturale complexe în cadrul cărora centrele de cultură și creație „Cîntarea României", celelalte instituții culturale din satele componente au găzduit simpozioane, dezbateri, expuneri, vernisări de expoziții, filme documentare și artistice, spectacole etc. La Filipeni,

bunăoară, cu prilejul sărbătoririi a 550 de ani de atestare documentara a comunei, numeroși cooperatori, mecanizatori, intelectuali ai satului au luat parte la simpozionul pe tema „Tezele ■ și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu — un puternic impuls energiilor creatoare ale tuturor locuitorilor comunei noastre", urmat de o șezătoare literara susținută de scriitori și redactori ai revistei „Ateneu" și de proiecția filmelor documentare „Primăvara patriei socialiste" și „Producții record la porumb". Tot la Filipeni a fost organizată, sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de mărețe Înfăptuiri in Romania socialistă", o expoziție de carte social politică, precum și un spectacol artistic susținut de formații laureate ale Festivalului național „Cintarea României".La Ardeoani, sătenii au participat la o sesiune de comunicări și referate pe tema „Unirea cea mare in conștiința românilor", dedicata sărbătoririi de la 1 Decembrie, la un montaj literar „Cu gindul la Aloa lulia" și la o seara cultural-educati- vă și dțstr'actlva pentru tineret sugestiv intitulată „Glas romanesc de pace".în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. numeroși oameni ai muncii de. pe platforma industriala Borzești au participat la manifestările organizate m cadrul Săptăminii cărții științifice și tehnice. In sălile de spectacole și la bibliotecile Combinatului petrochimic, întreprinderii de utilaj chimic, Trustului antrepriza generala pentru construcții iriciuscriaie etc. au avut loc simpozioane; prezentări de cărți, vernisări de expoziții, dezbateri pe teme privind siguranța in funcționarea utilajelor petrochimice, promovarea progresului tehnic în construcții, precum și o sesiune de referate pe tema „Exigențe și experiențe ale muncii in biblioteci". Centrul de cultură și creație „Cintarea României" din municipiul Bacău a găzduit cea de-a XVH-a ediție a festivaluiui-concurs „Toamnă culturală băcăuană", la care aU participat peste 100 de artiști amatori, soliști vocali și instrumentiști de muzică ușoară și populară din întreaga țară. Cu acest prilej, publicul băcăuan amator s-a întâlnit cu mai mulți compozitori și muzicologi, precum și cu cunoscuți interpreți de muzică populară și ușoară.Intr-un cuvînt, „oferta" cultural-e- ducativă se dovedește deosebit de bogată, diferențiată, capabilă ' să ‘satisfacă toate gusturile și exigențele oamenilor muncii.' Gheorqhe BAlTA corespondentul „Scînteii"
■ ■ ■ ■ B B B B B B ■ ■ B B B B B B B *ta

RESURSELE ENERGETICE NECOHVENȚIONALE - LARG VALORIFICATE

Experiențe bune există. Acum importantă
este generalizarea lor

iare din pag. I)evralgic în asemenea tii — colectivul. înțe- că, în cazul unor ma- e deficitare, cum este ui, dincolo de grija alei de a asigura o 'izionare satisfăcătoa- rimează grija colecti- de a utiliza cu maxi- •ficiență fiecare gram. 1 fost și o rugăminte: se-atribuie mai multe uzi, deci să li se cea- lai mult !Nu din afară, ci din iorul colectivului vin iile — sublimase un itor. Dacă privim la în curte, vedem că nu nchis definitiv robine- •isipei...nimeni n-a protestat, ■a insistat cu răbdare ceastă problemă, adop- i-se soluții pentru „în- ?rea robinetului".Numai așa se explică Itatele noastre bune —

ne spunea inginerul-șef al întreprinderii, tovarășa Ana Bălșanu. Orieît de multe probleme: s-ar ivi. soluțiile se găsesc pe ace
cantitativ și calitativ. De fapt, prin calitate căutăm să apropiem industria noastră de artă !— Pînă cînd noțiunile se

facerea pe piața ihternă și externă.—.-Și" cum se explică faptul că în cîțiva ani v-ați însușit această... „lege",
Cînd soluțiile potrivite 

poartă semnătura colectivului
lași teren. în întreprindere, Ia fiecare loc de muncă. Și noi le' găsim. Mai mult, căutăm să preîntfm- pinăm problemele dificile, căutăm să nu se ivească. De aceea, activitatea întreprinderii » se desfășoară fără perturbații, de aceea oamenii se pot concentra și pot realiza ceea-ce realizează, pretinzîndu-și mereu mai mult, sub aspect

confundă ! Nu o dată, aici, la dumneavoastră, am avut acest sentiment'!— Să nu credeți că a- oeasta Vine de la Sine. 1 în fond, avem indicatori: fizici care ne obligă să dăm cantitate : atîtea bibelouri, atîtea cești, farfurii, servicii, piese decorative... Dâr ■ primul lucru 1a care ne gîridlm este eSHtătea. A- ceasta ne garantează des

care guvernează de milenii arta porțelanului ?— Prin aceea că ne este foarte drag Ceea ce facem — intervine tbvârășa Elena Firu. Colectivul' noștri: este intr-adevăr tînăr, fabrica însăși este foarte tînără, dar tradiția frumosului gu- verneazâ tot de milenii și -pe aceste’ meleaguri arge- șene. Noi n-am făcut de- cit să adătlgăm bogatului

palmares local al artei și ‘trâdiției”o nouă preocupare. Pe care ne străduim să o apropiem de perfecțiune... autoperfecțicnîndu-ne continuu.Așa am aflat cu cit interes se informează întreg colectivul în legătură Cu ’arta care dă' profilul fabricii. Am aflat de numeroasele schimburi de experiență organizate la fabricile de profil din țară și, din ' ce in’ Ce mai dfes în ultimul'timp, ca la ttrrii ce sint ‘ considerați autoritate în materie, ia Curtea de •Argeș. Așa am aflat că oricine află o noutate- sau consideră că are' o idee nouă legată de activitatea sa, -a-secției sau a oricărei alte secții, Se grăbește Să o depună în tezaurul <de gândire și de muncă al colectivului. Ca într-o familie în care pasiunea și arta reprezintă legătura trainică'ce-î înrudește pe toți.

La Școala generală nr. 210, din comună Balotești, copiii învață să niînuiâscă instalația de producere a bioga- zului. Profesorul le explică principiile de producere a gazului biologic prin fermentare anaerobă. După terminarea orei am solicitat unele explicații directoarei școlii, tovarășa Eca- ' terina Ghirilă. Am aflat astfel că, în răstimpul celor, doi ani 'de zile de cînd a fost pusă in funcțiune instalația, elevii claselor a IX-a și a X-a cu profil in- dustrial-agricol au reușit nu numai să-și însușească cunoștințele necesare do- bindirii și folosirii acestei epergii eficiente și ieftine, ci, chiar mal mult, și-au convins și părinții de avantajele reale pe care o astfel de instalație le oferă oricărei gospodării. Experiența este departe de a fi singulară : alte'25 de unități școlare 'din sectorul a- gricol Ilfov posedă asemenea instalații,’fiecare avînd o capacitate de 10 metri cubi pe fermentator. Ținînd însă seama de specificul industrial-agricol al acestor unități de îhvățămînt, instalațiile respective au depășit repede statutul de simplu material didactic, ftirid utilizate în momentul de față la încălzirea serelor școlare unde elevii îsi desăvîfșesc pregătirea de profil.•— Acesta nu este decît un fapt ce ține, dacă vreți, de educația Viitorilor cetățeni — ne spune inginerul Iordache Marina, care se ocupă de energiile ne- con'venționale în . că'dful Consiliului popular al sectorului. Noi însă desfășurăm practic această activitate la nivel industrial. Avem în teritoriu unități cate zilnic obțin sute de metri cubi de biogaz. cu a cărui energie își asigură în mare măsură nevoile proprii de căi-

dtiră și apă caldă menajeră, iar uneori chiar și energie electrică.Dorind să vedem „la lucru" o asemenea instalație industrială de producere a biogazului, ne-am deplasat la întreprinderea „30 Decembrie", Aici, încă din 1980, o astfel de instalație, deși acum depășită din punct de vedere tehnic, reușește să producă circa 800 metri cubi de gaz biologic în fiecare zi. Dacă socotim că un metru cub de biogaz este echivalentcu 5 000 de kilocaldriifnm3,

prinderea „30 Decembrie" folosirea intensivă a energiilor neconvenționale se află pe un loc prioritar. Astfel, o altă direcție de acțiune o constituie valorificarea energiei solare. în momentul de față, 2 194 metri pătrați de panouri solare captează această energie în fiecare zi insorită, ceea ce înseamnă 124 tone dc combustibil convențional economisit anugl., Ițir dacă adăugăm că nămolul ce rezultă după fermentarea biomasei în tancurile instalației de biogaz es’te' și
Constatări în sectorul agricol lîfov

atunci ne dăm seama că aici se' economisesc sute de I tone de combustibil convențional in fiecare an.— Totul a început în 1979, cind ne-am șindit ca treapta de epurare biologică a apelor uzate din întreprindere ar putea fi transformată într-o instalație de producere a biogazului — ne'spune inginerul , Mihai Huniodi, șeful sectorului mecanic. La început am realizat o stație-pilot, „tatonam terenul", cum s-ar spune. Rezultatele au fost însă atît de încurajatoare îneît, cu' sprijinul Institutului de studii, proiecțăți și cercetări pentru agricultură ’ și industria alimentară, am trecut imediat la construirea unei instalații industriale de producere a biogazului. Pe parcursul a- nil'or ce au trecut de atunci, această activitate s-a d<5ve- 'dit atît de utilă, incit acum preconizăm dezafectarea actualei 'instalații, Care s-a 'bâta invfechit, și. cbhstrui- t-ea a două instalații noi, moderne și cu capacități sporite.De altfel, pe agenda de lucru a celor de la între-

un eXcelenț îngrășămint . brgahic, folosit cu rezultate foarte bune în serele întreprinderii, precum și faptul că, tot taci, vara funcționează Un grup energetic ce transformă energia termică <ta biogazului in energie ' electrică' (21 metri cubi de biogaz produc intr-o oră 30 kilowați) atanci vom avea o imagine mai exactă a beneficiilor mari Ce rezultă din materializarea unor astfel de preocupări.Dar cite alte surse., cite alte posibilități de folosire a energiilor neconvehțio- nale nu există. La Oto- peni, o altfel de energie, neconvențională, cea geo- termală, este, in bună parte valorificată și pusă în Slujba oamenilor. Două sonde de extracție și una de injecție, precum și trei puncte de distribuție asigură în momentul de față încălzirea și'apa caldă'menajeră, din adincurile încinse aje pămintului, pentru 700 de apartamente. .— Deocamdată, instalația de extracție a apelor gdo- termale de la Otopeni are o putpre de „numai" 6 GC. — ne spune tovarășul

Gheorghe Dabela, directorul Exploatării termoficare din cadrul G.I.G.C. insă o dată cu terminarea lucrărilor la cea de-a treia sondă de extracție și a celor trei noi ,puncte de distribuție, puterea acestei, instalații i’u ajunge la circa 10 GC.Față cie cele arătate mai sus ar trebui poate adăugat că exploatarea apelor ge'otermale ia Otopeni duce la economisirea a 2 300 l.de tone combustibili convenționali pe an. De aitlel, după cum ne spunea tovarășul Iordache Marina, realizările, obținute piua acum in privirțța valorificu- rij energiilor neconvenț.o- nale determină ca in perioada imediat următoare să se treacă la generalizarea gceștpr experiențe. In lunile care vin se va pune astfel in aplicare, așa cum se indica la ședin^ț. Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., un program ce vizează asigurarea independenței energetice ă unui număr țle cel puțin cinci cqmune din sectorul agricol Ilfov. Pentru aceasta se va trece la realizarea unor noi. instalații pentru folosirea energiei solare și obținerea biogazului, pre- , cum și la valorificarea potențialului hidroenergetic al cursurilor de apă ce traversează comunele respective. De altfel, pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 'P.C.R., toate consiliile populare din comunele il- foverie au luat și iau măsuri pentru punerea in valoare a surselor de energie neconvențională, un accent deosebit punindu-se pe valorificarea energiei. apelor geotermâle și a biogazului.
Șteian CIOCHINARU
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79 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN
împlinire!

în „1
i aspirațiilor poporului româi 
Epoca Nicolae Ceaușescu"

i

(U.mare din pag. I)live schimbările vertiginoase aduse de revoluția tehnico-științifică, de- terminind ridicarea pe o treaptă car litativă superioară a tuturor bunurilor materiale. De asemenea, atrăgîn- du-se atenția că forța de muncă e factorul cel mai revoluționar, hotări- tor al dezvoltării economico-so- ciale, se indică un efort sporit pentru ridicarea calificării profesionale, tehnico-economice a personalului muncitor, precum si pentru selectionarea riguroasă a cadrelor ne criteriul valorii, instituindu-se nu falimentul întreprinderii socialiste nerentabile. ci falimentul conducerii acesteia, si se cere respectarea raportului dialectic — intr-o cointeresare nemijlocit stimulativă — intre participarea la dezvoltarea întreprinderilor și veniturile personale, aplicarea riguroasă a mecanismului economico-financiar in sensul ridicării pe un plan mai înalt atît a participării și responsabilității colective, cit și a celor personale.(> dimensiune esențială a identității noastre naționale este si aspirația spre neîncetata elevare a mintii. nes tinsa sete de cunoaștere, care ne-au ■jalonat întreaga istorie, răz- bătind patetic în folclor, găsind ecou în uneori zbuciumata, alteori senina filozofie populară. „Epoca Ceaușescu" a dat împlinire, la o scară nevisajă. acestei arzătoare nă- zuinti. Procesul școlarizării de masă a evoluat rapid, pină în pragul generalizării — kn decursul următorilor citi va ani — a învătămî ntului de douăsprezece clave. Se realizează un deziderat social pe care nu l-au a- tins nici statele avansate, cu vechi tradiții culturale, si anume ridicarea întregii populații a țării la gradul diplomei de bacalaureat. Industrializarea și noua revoluție agrară, secundate îndeaproape o’e extinderea progresivă a învățămîăitului superior, au generat un vaî de intelectualitate nouă, legată nemijlocit de producția materială, de revoluția tehnico-științifică, și care propagă cunoașterea în perimetrul cel mai amplu, al muncii sociale.Extensiunea continuă a orizontului cunoașterii prin creația materială. prin procesul muncii completează investigația științifică, organizată în structuri institutionale modeme. ce alimentează si stimulează, la rindu-i. spiritul inovator de masă. Știința românească a dat si în trecut personalități proeminente, dar pentru prima dată ea dă întregi detașamente în toate compartimentele cercetăț-ii. o adevărată oștire de luptă pe tărîmurile cele mai înaintate ale investigației naturii. Este unul din marile semne de noblețe ale „Epocii Ceaușescu“, inaugurată programatic prin deviza „Să punem la baza socialismului cele mai noi descoperiri ale gîndirii științifice". O contribuție considerabilă la prefacerile din acest sectar crucial al noii civilizații aduce tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. președintele Consiliului Național, pentru Știință și Invăță- mint, savant de largă necunoaștere mondială, om de stat proeminent și militant revoluționar neobosit pentru emanciparea cultural-științifică a maselor largi populare.„Tezele din aprilie" deschid orizonturi noi și in domeniul cunoașterii. Invătămîntul va fi pîrghia asigurării unei noi calități a pregătirii 
În Capitală și în alte zone unde a nins mai abundent: 

MĂSURI OPERATIVE PENTRU ÎNLĂTURAREA ZĂPEZI!
OMUL NOU, OM CU UN LARG ORIZONT CULTURAL

(Urmare din pag. I)mai adincă înțelegere șl prețuirea mai justă a valorilor care umplu viața, existența. De geneză pur populară, cultura, ca și limba română, se întruchipează in doină, și baladă, și in tot ce zămislește mintea umană de pe acest teritoriu românesc. Cultura noastră națională grăiește prin chipul armonic al Vo- ronețului, prin filozofia basmului „Tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte", prin construcțiile brincovenești, prin îndrăzneala științifică și tehnică, prin efortul politic și moral cu care am realizat, acum un veac, marea și luminoasa investiție de creativitate intru construirea podului transdanubian de la Cernavodă, cu numele lui Anghel Saligny. Și am punctat aceste cîteva di’c istorice anume ca să avem intrare pe poarta largă a contemporaneității. Trăim o epocă in care înțelegem că orice nouă cultură se construiește pe te
cinema

• Miracolul : SCALA (11 03 72) — 9 î 
11 ; 13; 15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9 ; 11; 13; 15; 17; 19. MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Muzica e viața mea: LIRA (31 71 71)
— 9 ; 11 ; 13; 15; 17; 19, VOLGA 
(79 71 26) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19

?i Hanul dintre dealuri : FLOREAS-
A (33 29 71) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 

19, ARTA (21 31 86) — 9 ; 11,30, 14 ; 
16,30 ; 19
• Fiul stelelor -—9:11; 13, Mistere
le Bucureștilor — 15; 17; 19; UNION 
(13 49 04).
0 Trenul de aur : PACEA (71 30 85) 
— 9 ; 12,30 : 14 ; 16,30 19
• Nelu : POPULAR (35 15 17) — 15 ; 
17 ; 19
O Horea : FESTIVAL (15 63 84) — 9 J 
12 ; 15 ; 18
• Drumul oaselor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19
• Dacii s TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19
• O zi la București : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 ; 17 ; 19
• Ștefan cel Mare : MUNCA (21 50 97) 
— 15 ; 17 ; 19
• Gară pentru doi ; PATRIA 
(11 86 25) — 9 ; 12 ; 15,30 ; 18,30 

forței de muncă, iar stiin.Ua Ui va accentua rolul de forță nemijlocită de producție și, totodată, Va participa direct la întreaga activitate de conducere si planificare, implicîn- du-se în buna funcționare a mecanismului econonaico7financiar. de la guvern și ministere pînă lia ultima întreprindere. Secretarul general al partidului a cerut, de asemenea, frontului ideologic să abordeze cu mai multă îndrăzneală — în spiritul antidogmatic, lipsit de prejudecăți, inovator, deschis de Congresul al IX-lea — problemele noi ale societății, trăgînăi concluzii reale din practica socială, neînchizînd ochii în fața realității, elaborînd căile înaintării pe drumul nebătătorit al socialismului.Una din caracteristicile cele mai pregnante ale perioadei inaugurate de Congresul ai IX-lea este ^considerarea radioală a principiilor dreptății și echității civice, ca părți componente ale conoeptuiui umanist propriu poporului român și orindui- rii sale noi. Nimeni nu va putea uita vreodată celebra plenară din aprilie 1968. care a restituit în fapt națiunii libertatea și demnitatea individuală, drepturile omnlui și cetățeanului, dind conținut relil principiului legalității socialiste. Condamnarea arbi- trariului politic, a abuzului, ca foij- me alterate, pervertite ale puterii socialiste. proclamarea neoesitiltii autorității și controlului public asupra mecanismului represiv, într-o viziune corectă asupra funcțiilor statului — în, împrejurări cînd în alte părți se preJ'ungea, din acest punct de vedere, un anumit obscurantism — au determinat o extraordinară primenire a atmosferei poli- tico-sociale, au regenerat elanul patriotic, siguranța de sine a poporului, au dat naștere unui salt istoric către conștiința politică socialistă liberă. Conceptul dreptății sociale a fost amplificat, aprofundat, perfecționat si transpus in cunoiwutul cod al e- chitătii socialiste, în teoria umanismului socialist, in principiul si structura democrației socialiste. Astfel, o veche aspirație a forțelor progresiste. revoluționare, un ideal al minților luminate își găseau cale de împlinire, se transformau într-un imperativ la ordinea zilei.Dreptatea, umanismul, democrația defineau o politică de stat nouă, superioară, coerentă. cadrul propioe pentru victoria părții celei mai înaintate a societății împotriva mentalităților și conduitelor revolute. Evident, rădăcinile vechiului, puterea de supraviețuire și adaptare a ceea ce este nefast in moștenirea trecutului. rezistenta obiceiului urtt, în special în medii propice, aa Si fenomenul evoluției mai lente a conștiinței în raport cu principiile eticii revoluționare, cu noile relații de producție, continuă să facă din lupta pentru asanarea deplină a moralei sociale un obiectiv de strictă actualitate a partidului comunist. Eradicarea tuturor formelor de corupție și arbitrar, a folosirii pîrghiilor sociale în interes propriu, a speculării unor poziții in eșichierul public. în special a locurilor de muncă așa-zis privilegiate — e vorba de sectoare deficitare, cum ar fi serviciile —, a căpătuirii pe seama altora, a speculei. înșelăciunii și furtului din proprietatea socialistă și individuală continuă să rămînă direcții în care partidul cheamă întregul sistem politic. suprastructura, opinia publică.

meliile lăsate de înaintași. Că nimic nu pornește din nimic. De aceea înțelegem să păstrăm valorile și să apăsam pe necesitatea asimilării valorilor culturale și științifice noi. Sînt sigur că, de pildă, îndemi- naticii constructori ai drumului pe Valea Oltului de la Cozia la Turnu Roșu au avut în vedere și drumul roman, și tehnica epocii contemporane, și ce au învățat, ca noblețe și sensibilitate artistică, de la ctitoria lui Mircea cel Bătrîn, aflată de șase veacuri acolo, pe malul Oltului, așa după cum au ținut șeama și de ceea ce acest frumos și binecuvintat riu reprezintă pentru geografia, istoria, economia, arta și spiritualitatea românească. Canalele Dunăre-Marea Neagră, ca și hidrocentralele de pe Someș, Rîul Mare, Argeș, Lotru, Bistrița ori Siriul Buzăului nu sînt altceva decît tălmăcirea în practică a științei și tehnicii, a economiei, a civilizației și a culturii de care dispune și prin care

se manifestă șl se impune generația acestui impresionant prezent, generație care s-a bucurat de toate avantajele unei concepții noi și îndrăznețe, revoluționare, propulsată de o conducere energică, întemeiată pe o știință care a dat rezultate- practice ne- întîlnite pînă acum. Din plămada de foc și beton a acestor epocale realizări din industria și agricultura pe care le avem n-au rezultat numai bunuri materiale, ci în aceeași măsură s-au format, s-au educat și oameni noi. Cei care au construit barajele hidrocentralelor dunărene sînt, implicit, oameni stă- pîni pe ei și pe viața lor, nu mai lunecă în misticis- me copilărești ori absurde și nu se mai pot lăsa păcăliți de niște escroci vîn- zători de minuni. Mi se pare că satul Maglavit — în care prin deceniul patru un cioban pretindea că a vorbit cu „moșu" și aduna lumea de pe lume să-i a- corde grația mîntuirii de boli, de păcate, de nenoro
• Sora treisprezece s SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15 ; 19,30
0 Incoruptibilul de la etajul XIX : 
VICTORIA (16 28 79) — 9 ; 11 ; 13 ; 15; 
17 ; 19
• Inimă de iepure — 9 ; 11 : 13. Vî- 
nătorul de șerpi — 15 ; 17 ; 19 : DOI
NA (16 35 38).
• Strada chitariștilor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
@ Ciudata poveste a doctorului Je
kyll : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
17 : 19
0 O anchetă ciudată : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15 ; 17 ; 19
0 Jandarmul și jandarmerițele : FE
RENTARI (80 49 85) — 15 ; 17 ; 19
0 Transport secret : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9 ; 11,30; 16,30; 19,
MIORIȚA (14 27 14) — 8,45; 10,45;
17,15) 19,45
0 Vocație de detectiv : VIITORUL 
(10 67 4Q) — 15 ; 17 ; 19
0 Johann Strauss; STUDIO (59 53 15) 
— 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 ; 19,15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare): Caligula — 18; (sala Amfi
teatru) : Actorul — 18 ; (sala Ate
lier) : Ultimul set — 18 

pe fiecare om conștient să acționeze fără preget și fără concesii pentru a apăra justiția, democrația, umanismul. adevărate avuții naționale, valori sociale dintre cele mai de preț pentru prezentul și viitorul socialismului.în ..Tezele din aprilie", tovarășul Nicolae Ceaușescu incrimina o a- r.umită neînțelegere — în special la eșaloane superioare — a principiilor democratice de conducere, a rolului organismelor democrației revoluționare și organelor colective, neîncredere în capacitatea acestora de a-și exercita eficient drepturile, precum și autosupraaprecierea instituțiilor centrale de stat și economice, oerînd renunțarea hotărită la sistemele și practicile administrativ-birocratice. De asemenea, se sublinia eu fermitate necesitatea înlăturării — din punct de vedere teoretic și practic — a concepției potrivit căreia socialismul nu este îngrădit de legi, re- amintindu-se că democrația nu înseamnă bunul plac al nimănui și că exemplul de respectare strictă a legilor țării trebuie să-l dea în primul rînd organele de partid, militanții, comuniștii. Partidul, in concepția secretarului general, nu este o categorie deasupra societății, ti centrul ei vital, menit să acționeze din interior, prin organizațiile și membrii lui. pentru împlinirea programului, a intereselor și aspirațiilor poporului, pentru făurirea socialismului cu poporul și pentru popor.„Tezele din aprilie", ca și expunerile ulterioare sînt o pledoarie persuasivă pentru valorile fundamentale ale socialismului, pentru realizarea aspirațiilor umanismului revoluționar ce conferă orînduirii socialiste superioritate asupra capitalismului contemporan dezvoltat, ale cărui performanțe productive sînt atinse prin sacrificarea personalității, adică tocmai a valorii supreme a lumii. Dorindu-și să atingă si să depășească eficienta economică a capitalismului, socialismul nu-și poate propune să-i împrumute metodele inumane, generatoare de Inechitate. discriminare, dispreț față de individ, marea șansă istorică a socialismului rezidind în cultul omului materializat în practica socială.în perioada de la Congresul al IX-lea. atit ca urmare a consolidării pozițiilor economice ale tării, cît si ca rezultat al unei politici externe intransigente din punct de vedere principial, idealul independentei — pentru care poporul român a suferit si a vărsat sînge de-a lungul secolelor — și-a atins dezideratul împlinirii reale. Partidul și statul au rezistat presiunilor internaționale de tot felul — și nu au fost puține — necedînd nici un milimetru din atributele lor suverane, din prerogativele de unici reprezentanți ai intereselor poporului român. Prin aceasta, ..Epoca Ceaușescu" s-a înscris ca o strălucită pagină în istoria neatîrnării României, în cartea demnității naționale a poporului.Această epocă a reușit să dea curs, la cea mai înaltă cotă, virtuților de popor pașnic și prietenos ale românilor. ca și acelora de popor curajos si responsabil, ce nu se dă în lături să-și spună cuvîntul în mod răspicat în conclavul națiunilor, să acționeze ferm pentru cauze nobile, pentru idealurile și principiile progresiste universale, pentru drepturile popoarelor, pentru echitate internațională. într-o lume grevată dureros 

ciri — nu-1 prea departe de barajul Hidrocentralei Porțile de Fier II. Nici peisajul, nici Dunărea și mai ales oamenii nu mai seamănă, spiritualmente, cu cei de acum patru-cincî decenii. „Educația minții" lor au făurit-o știința și munca entuziastă, creatoare. A șlefuit-o cultura. Ei, marii, constructori ai acestei vremi, au mentalitatea demiurgilor. Metafora artistică a spiritului, a gin- dirii, a simțămintelor lor este uriașul Monument al electricității de pe barajul de la Viidraru : țin in mîini polii electricității, iz- voditoare de uriașă energie și lumină. Omul cult al epocii noastre nu mai este un simplu accident al universului, ci, în adevăr, un homo sapiens, dublat cu un homo faber. Și cum cultura este, trebuie să fie o deschidere spre progres, spre bine și frumos, nu putem încheia decît cu ideea bătrînului Democrit : Cultura e o minunată podoabă pentru om. O expresie a universului de valori ce-i definesc identitatea.
• Filarmonica „George F.nescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
vioară — Silvia Simionescu. La pian
— Marina Dragomlrescu — 17
® Opera Română (13 18 57) : Recital 
de balet — 18
e Teatrul de operetă (13 63 48) : Okla
homa — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (6ala 
Grădina Icoanei. 11 95 44) : Uriașii 
munților — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul În
stelat deasupra noastră — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : A- 

^nonimul venețian — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni -- 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : Iva-Diva — 18,30
• Teatrul Ciulești (14 72 34. sala Ma
jestic) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 9 ; Pistruiatul — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
victoria) : Aventuri cu Scufița Ro
șie — io ; Guliver in țața păpușilor
— 15 ; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
Puiul — 15.
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18,30

de inegalitate între state, de profunde discrepante in nivelul de dezvoltare economico-social. de tendința țărilor capitaliste bogate de a continua să se îmbogățească pe spinarea popoarelor sărace. manevrînd dibaci pirghia neocolonialismului. într-o lume în care marile puteri se prevalează incă de mesianismul lor autoritar, poporul român, prin glasul președintelui tării, și-a făcut principala deviză de luptă din cauza promovării echității in raporturile dintre națiuni, a instaurării unei noi ordini economjoe și politice internaționale. în anii de la Congresul el IX-lea, mai mult ca oricind în istoria sa. România și-a exprimat opinia cu realism. înțelepciune și prestigiu, în toate conflictele ce au fră- mintat omenirea, acuzînd politica de forță și ingerință, agresiune și nesocotire a suveranității popoarelor. apărînd cu o consecventă neabătută principiul echității, ca unic antidot al maladiilor politice .mondiale. ca singură alternativă la grozăviile unui al treilea război mondial, inevitabil termonuclear. Ca e- minent purtător de cuvînt al poporului român, pa șl ăl veritabilelor interese progresiste contemporane, președintele Nicolae Ceausescu a adus o uriașă contribuție, atit de ordin practic, printr-o neobosită prezență în clocotul vieții politice a lumii, cît și de natură teoretică, prin elaborarea unei concepții complete și unitare, pe cit de cutezătoare, pe atit de convingătoare, la definirea noului tip de relații capabile să scoată umanitatea din cel mai mare impas istoric al ei. Față în față cu atitea contradicții acute, cu varii confuzii politice, cu poziții arogante sau atitudini defetiste, cu euforii nefondate sau pierderea încrederii în forțele progresului, această activitate politică practică și această operă teoretică — aport viu la salvgardarea valorilor universale ale civilizației, la tăierea nodului gordian oe strangulează prezentul și viitorul locuitorilor micii noastre planete — se constituie intr-o modalitate majoră de manifestare a personalității poporului român, d.e validare interna- . tională a vocației sale militante in slujba dreptății și binelui general.Trecînd in revistă raportul de forte mondial și reamintind că imperialismul nu și-a schimbat caracterul agresiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu desprindea recent concluzia necesității unei noi revoluții în gîndire, bazată necondiționat pe cuceririle cunoașterii, și nu pe teorii anacronice. Tocmai pentru că ia în considerare ansamblul valorilor umane universale, o asemenea gîndire nu poate să nu fie pătrunsă de încredere în virtuțile morale pe care le poate etala socialismul — ca formă de organizare socială a viitorului epurată de reziduurile moștenite de la orânduirea precedentă, ca și de propriile-i erori, ca societate cu adevărat în stare să exprime pe de-a-ntregul aspirația la împlinire a ființei ginditoere, să realizeze idealurile milenare de echitate și concordie. de prosperitate și omenie.în spațiul inerent restrictiv al unui articol de ziar am menționat evoluția și împlinirea în socialism a unor idealuri mai vechi și mai noi ale Unirii, menită, în conștiința înaintașilor, să-i strângă pe români cot la cot pentru a-și realiza destinul istoric, a-și ocupa un loc demn sub soare, a-și da măsura geniului creator pentru binele lor și al umanității.

Ieri dimineață, -după ce cu o zi mai înainte ninsese din ce în ce mai abundent, bucureștenii s-au aflat în fața unui autentic peisaj hibernal. După cum am fost informați, și in alte județe, mai ales din sudul tării, a nins mai mult, pe alocuri stratul de zăpadă fiind destul .de gros. în ciuda prezenței 'sale timpurii, iarna nu a luat prin surprindere pe nimeni dintre cei obligați să asigure desfășurarea diverselor servicii și activități în condițiile specifice sezonului rece. Astfel, transportul în comun a funcționat ieri normal, I.T.B.-.ul punind in funcțiune pe toate traseele plugurile-perie, la care s-au adăugat utilajele de deszăpezire ale întreprinderilor de gospodărie comunală.Concomitent, mii de cetățeni au participat ieri, cu lopeți și mături, la înlăturarea zăpezii din jurul instituțiilor de interes public, unităților co-
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins între 22 noiem
brie, ora 20 — 25 noiembrie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi în general în
chisă la început, apoi se va ameliora 
treptat începînd din nord-vestul țării, 
iar cerul va fi variabil mai mult no- 
ros în primele zile în sudul și .estul 
țării, unde vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoa
re. Cantitățile de apă pot depăși 10

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICA: Finala 

campionatului republican 
al junioarelor

Sala sporturilor din Bacău a găzduit 
timp de trei zile concursul republi
can al gimnastelor junioare, compe
tiție finală pentru care s-au calificat 
ip întrecerile preliminare cele mai 
bune tinere sportive de la toate ca
tegoriile de clasificare. Interesul ma
jor pe care acest concurs l-a stirnit 
in rindurile iubitorilor sportului din 
orașul de pe Bistrița s-a justificat 
prin faptul că el a constituit o tre
cere in revistă a tot ce are mai va
loros gimnastica feminină româ
nească, acum — cind a și început să 
se vorbească despre viitoarele Jocuri 
Olimpice de la Barcelona 1992. 
Disputele gimnastelor, reprezentind 
16 cluburi și asociații sportive din 
tară, s-au desfășurat la un nivel teh
nic ridicat, cu multe exerciții va
loroase. Titluriie de campioane ia in
dividual compus pe acest an au fost 
cucerite de: Corina Bibiș (C.S.S. 

Județul Vrancea a îndeplinit 
planul pe 11 luni la producția- 

marfă industrialăOamenii muncii din industria jur dețului Vrancea Raportează, intr-o telegramă adresat;! tovarășului NICOLAE .CEAUȘlgSCU, secretar general al Partidului Comunist Romuri, președintele Reputblicji Socialiste România, că, la 21 noiembrie l'M8, au îndeplinit sarcunfJe de plan pe 11 luni ia producțiai-marfă industrială, fapt care creeaiză posibilitatea realizării, cu 20 de z#e mai devreme, a acestui indicator pq; primii tre4 ani ai cincinalului.în telegramă se raportează, «de a- semenea, că au fost indeplinâte și sarcinile pe 11 luni la exportul pe bază de declarații vatnale, crefcndu-se condiții ca, pină la isfirșitul acestei luni, să se realizeze, în întregime producția pentru export prevăzută pe anul 1988. .Pină la -sfîrșitul acestui an, se arată în telegramă., se va realiza o ■producție industria® suplimentară de peste 450 milioane Jeț.în încheiere, comuniștii, toți oamenii muncii din Județul Vrancea se angajează să nu precupețească nșei un efort pentru înflaptuirea neabătută a sarcinilor ce Ie revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.
Județul Bihor a îndeplinit 
planul anual la producția 

de energie electrică într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Ițirtidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Bihor al P.C.R., se raportează că ța data de 18 noiembrie a,c. a fost îndeplinit planul anual la producția de energie electrică pe ansamblul județului, atît în termocentralele pe bază de cărbune, cît și în hidrocentrale.Prin asigurarea bunei funcționări în perioada de ir(rnă a centralelor electrice la întreaga capacitate și utilizarea superiețară a agregatelov din dotare, ener;ț;eticienii bihore>Ai vor pulsa suplimentar în sistemul energetic național, pînă la sfîrșteul anului, o însemnată cantitate de e- nergie electrică. în acest scop se va acționa cu fermitate; pentru realizarea programelor de modernizare și organizare superioarfi a proceselor de producție, pentițu generalizarea unor soluții tehnologice de mare randament și eficiență.
tv

19,00 Telejurnal
.19,25 Să trăim șl să munctm tn spiri

tul normelor eticii și echității so
cialiste • Combativitate șl intran
sigență față de manifestările de 
indisciplină, superficialitate și 
lipsă de răspundere îh muncă

19,45 Partid șl țară, o unică voință. 
Cintece patriotice, revoluționare

19,55 Aplicarea fermă a mecanismului 
economico-financiar

30.15 Film artistic în serial 
„Ecaterina Teodoroit»". O produc
ție a Casei de filme unu.
Pcirteti I

21,00 Simboluri ale unității șl indepen
denței : Hora Unirii. Producție a 
Studioului de film TV

21.15 Idei în acțiune — reportaj
31,35 Energia din adîncuri — documen

tar
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

merciale și de pe trotuare, spret a se preîntâmpina formarea gheții și a se facilita circulația pietonilor. Este însă de semnalat faptul că sînt și cetățeni care așteaptă ca altcineva să le curețe zăpada de pe trotuarul din fața casei sau blocului unde locuiesc. De aceea, credem că nu este de prisos să reamintim că aceasta nu este numai o îndatorire civică, ci, și o obligație prevăzută de Legea nr. 10 din 1982, potrivit căreia toți cetățenii de la orașe și sate trebuie să participe activ la această acțiune de interes edilitar-gospodăresc.Este de datoria consiliilor populare, a comitetelor de cetățeni și a asociațiilor de locatari să mobilizeze cît mai mulți cetățeni Ia acțiunile de înlăturare a zăpezii, aceasta fiind în folosul lor, al desfășurării normale a activității în toate sectoarele vieții -economico-sooiaie. (L Marin).
litri pe metrul pătrat în 24 de ore. In 
restul teritoriului vor cădea precipi
tații sub formă de ninsoare, dar pe arii 
mult mai restrinse. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele in
tensificări în primele zile în regiuni
le sud-estlce, viscolind trecător zăpa
da. Temperatura aerului va înregistra 
o scădere. Minimele vor fi auprlnse 
Jntre minus 14 și minus 6 grpde în 
nordul șl centrul țării șl intre minus 
8 și plus 2 grade în rest, iar maxi
mele in general între minus 2 și plus 
8 grade. Local dimineața în nord și 
centru se va produce ceață asociată 
șl cu depunere de chiciură, iar în sud- 
est polei.

Triumf București la categoria I) ; 
Florentina Cimpureamu (C.S.S. Onești, 
categoria a Il-a) ; Camelia Mindri- 
cel (C.S.S. Petrolul Ploiești, catego
ria a III-a) și Gina Gogeau (C.S.S. 
Focșani, categoria a IV-a). La cate
goria maestre, întrecerea a fost domi
nată de gimnastele băcăuane, titlul 
de campioană absolută la individual 
compus rev.enindu-i sportivei Cecilia 
Mărginaș de la C.S.S. Bacău. In fi
nalele zpe aparate s-au mai remarcat 
Juliana Filip, Maria Neculiță, Nico- 
leta Toma, Mariana Oborogeanu și 
alte tinere gimnaste de perspectivă. (Gheorghe Baltă).

HANDBAL • Competiția internațională de handbal feminin „Trofeul Carpați", desfășurată în sala sporturilor din Tg. Mureș, s-a încheiat cu victoria echipei României, urmată în clasamentul final de Polonia, Bulgaria și Turcia. In ultima zi de întreceri au fost înregistrate următoarele rezultate : România — Polonia 29—26 (15—10), Bulgaria — Turcia41—18 (21—8) .

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,Comite‘u’ui Central al Partidului'Comunist din Cehoslovacia, ^ernului ?1 P°Porului Republicii Socialiste Cehoslovace, precum și al ,peSS?n^ vă mulțumim cordial pentru salutările calde, tovărășești și sincerele felicitări adresate cu ,prilejul celei de-a 70-a aniversări a creării Republicii Cehoslovace.♦ „ JtePărțăȘim convingerea că prietenia tradițională și colaborarea multilaterala dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta în continuare cu succes.Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și întregului popor ™tP"n teu te succese.in ,îndeplinirea hotăririlor cetei de-al XIII-lea Congres ai Partidului Comupist Rpmân, in munca plirță de abnegație pentru continua înflorire a patriei dumneavoastră.

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace

LADISLAV ADAMEC
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Cronica zileiLa "București au început, luni, lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte România—Comunitatea. Economică Europeană (C.E.E.).Cele două delegații examinează ftvoteția relațiilor eoonomioe dintre lioniânia și țările membre ale C.E.E., lK>s|oilitățile și căile dezvoltării ooope.rării dintre cele două părți in domenii de interes comun, lărgirii și <Jiversificării schimburilor reciproce ■do mărfuri.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Libaneze — cea de-a 45-a aniversare a ' proclamării independenței —, luni după-amiază a avut

1 Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind alegerea 
unui deputat in Marea Adunare NaționalăIn Circumscripția electorală nr. 5 Căzănești, județul Ialomița, au avut loc, in ziua de 20 noiembrie a.c., alegeri parțiale pentru un deputat in Marea Adunare Națională.Comisia electorală Centrală a verificat lucrările Comisiei electorale de circumscripție și cele ale comisiilor secțiilor de votare și a constatat că alegerile s-au desfășurat in conformitate cu prevederile Legii electorale a Republicii Socialiste România.în listele electorale au fost înscriși 41 662 alegători, din care s-au prezentat la vot 41 662, reprezentind

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe zece luni ale anului

Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprin
deri industriale, construcții, transporturi, unități agricole, precum Șt 
din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

In urma rezultatelor obținute in cele zece luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor pre- 
văzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 octom
brie, pe primele locuri s-au situat.ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA Locul I : întreprinderea minieră Lupoaia, județul Gorj.Locul II : întreprinderea minieră Horezu, județul Vîlcea.Locul III : Întreprinderea minieră Pinoasa, județul Gorj.ÎN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA DE CĂRBUNELocul I : Întreprinderea electro- centrale — Oradea.Locul II t întreprinderea electro- centrale — Suceava.ÎN DOMENIUL PRODUSELOR REFRACTARELocul I : întreprinderea de produse cărbunoasc Slatina.Locul II : întreprinderea „Refractar" Aleșd, județul Bihor.Locul III : întreprinderea „Răsăritul" — Brașov.ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA FINA. SCULE ȘI ECHIPAMENT SPECIALLocul I : întreprinderea dc seule și elemente hidraulice Focșani.Locul II : întreprinderea de ma- șini-unelte Arad.Locul III : întreprinderea „Industria tehnică medicală" — București.ÎN DOMENIUL CHIMIEI ANORGANICE — ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICELocul I : Combinatul chimic Rîm- nicu Vilcea.Locul II : întreprinderea chimică Dudeștâ — București.Locul III : Combinatul de produse sodice Govora, județul Vîlcea.ÎN INDUSTRIA CELULOZEI Șl HÎRTIEILocul I : întreprinderea de hîrtie „Bistrița" — Prundu Birgăului, județul Bistrița-Năsăud.Locul II : întreprinderea de cartoane și confecții Scăeni, județul Prahova.Locul III : Combinatul de celuloză și hîrtie „Letea" — Bacău.ÎN INDUSTRIA TEXTILA — MATASE. in. cînepaLocul I : întreprinderea „Țesăto- ria de mătase" Sighișoara, județul Mureș.Locul II : întreprinderea de mătase „Flamura roșie" — București.Locui III : întreprinderea textilă „Republica" — Dirste, județul Brașov.ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR Locul I : întreprinderea de tricotaje și perdele Pașcani, județul Iași.Locul II : întreprinderea de tricotaje Roșiori de Vede, județul Teleorman.Locul III : întreprinderea „Tricotajul roșu" — Arad.ÎN DOMENIUL INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI Locul I : întreprinderea de industrializare a laptelui Ialomița.Locul II : întreprinderea de industrializare a laptelui Teleorman.Locul III : întreprinderea de industrializare a laptelui Constanța.ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA Locul I : întreprinderea poligrafică Sibiu.Locul II : întreprinderea poligrafică „Crișana" — Oradea.Locul III : întreprinderea poligrafică „Bucureștii Noi".ÎNTREPRINDERI AGRICOLE DJE STAT PENTRU CREȘTEREAȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR Locul I : Combinatul agroindustrial Timiș. 

loc în Capitală o manifestare organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii Î.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public-Au fost de față Emile Bedran, ambasadorul Libanului la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

100 la sută. Pentru candidatul propus de Frontul Democrației și Unității Socialiste au votat 41 480 alegători, adică 99,56 la sută.A fost ales deputat in Marea Adunare Națională tovarășul Marcel Dobra, membru al Comitetului județean Ialomița al Partidului Comunist Român, „Erou al Muncii Socialiste", președintele Cooperativei a- gricole de producție Gîrbovi.Lucrările referitoare la alegerile parțiale au fost înaintate Biroului Marii Adunări Naționale pentru a fi transmise Comisiei de validare a Marii Adunări Naționale.

Locul II : Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Ialomița.Locul III : întreprinderea pentru creșterea și îngrășarea porcilor To- mești, județul Iași.ÎN SECTORUL CONSTRUCȚII- MONTAJ — ALTE MINISTERE Locul I : Trustui-antrepriză generală .de construcții-montaj și reparații Brașov — Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții.Locul II : întreprinderea antrepriză de gonstrucții-montaje miniere Rovinari, județul Gorj — Ministerul Minelor.Locui III : întreprinderea antrepriză „Frigotehnica" — București — Ministerul Industriei Alimentare.ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — STAȚII DE CALE FERATA Locul I : Stația de cale ferată Iași. Locul II : Stația de cale ferată Cluj-Napoca Est.Locul III : Stația de cale ferată Fetești, județul Ialomița.ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR AUTO — ALTE MINISTERELocul I : întreprinderea de transporturi și utilaje pentru construcții Rovinari, județul Gorj — Ministerul Mineloc.Locul II : întreprinderea de transporturi auto București — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Locul III : întreprinderea de transporturi auto produse petroliere „Peco" București — Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice.ÎN DOMENIUI. COMERȚULUI INTERIOR — ÎNTREPRINDERI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA Locul I : întreprinderea comercială dc stat pentru alimentație publică Tg. Jiu.Locul II : întreprinderea comercială de stat pentru alimentație publică Constanța.Locul III : întreprinderea comercială de stat pentru alimentație publică Rîmnieu Vilcea.1N DOMENIUL TURISMULUI — OFICII JUDEȚENELocul I : Oficiul județean de turism Prahova.Locul II : Oficiul județean de turism Brașov.Locul III : Oficiul județean de turism Alba.ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII MATERIALELOR REFOLOSIBILE Locul I : întreprinderea județeană Teleorman.Locul II : întreprinderea județeană Sălaj.Locul III : întreprinderea județeană Constanța.ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI LOCATIVE ■Locul I : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Caraș-Severin.Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vaslui.Locul III : întreprinderea județeană de «gospodărie comunală și locativă Botoșani.ÎN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA Locul I : Uniunea județeană Timiș. Locul II : Uniunea județeană Suceava.Locul III : Uniunea județeană Satu Mare.
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ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII
Manifestări consacrate împliniră a 70 de ani 
de la făurirea statului național unitar românîmplinirea a 70 de ani de la actul făuririi statului național unitar român prilejuiește, în diferite țări ale lumii, o suită de manifestări in cadrul cărora este evocată semnificația evenimentului istoric de la 1 Decembrie 1918 in evoluția social-politică a țării pe drumul afirmării prestigioase in rindul națiunilor lumii. Sint, totodată, reliefate marile realizări obținute de poporul nostru in anii construcției socialiste, mai ales în perioada de Partidului Comunist Român, de cînd |a varășul Nicolae Ceăușescu, politica de ternațională promovată de România, de

după Congresul al IX-lea ol conducerea țârii se află pace și largă înțelegere președintele sâu. to- in-

DEZARMAREA - NĂZUINȚA

TUTUROR POPOARELOR
ZHUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII LIBANEZE

ULAN BATOR 21 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, la Ulan Bator, a fost subliniată importanța evenimentului aniversat pentru destinele națiunii române. Relevîndu-se marile succese obținute de poporul român în edificarea socialismului, in special după Congresul al IX-lea al P.C.R., au fost prezentate, totodată, principalele direcții ale politicii externe românești, prestigiul de care se bucură țara noastră și președintele României pe arena internațională.A fost evidențiat cursul ascendent al relațiilor româno-mongole, subli- niindu-se importanța vizitei oficiale de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceăușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceăușescu, a efectuat-o, în acest an, în R.P. Mongolă.Cu același prilej au fost organizate o expoziție de carte cu tematică politică și istorică, precum și o expoziție de fotografii documentare.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Asociației de prietenie Mongolia — România, membri ai corpului diplomatic, ziariști.

matic, blic. precum și un numeros pu-PARIS 21 (Agerpres). — La Biblioteca română din Paris a fost deschisă o expoziție de carte din domeniile social-politic și istoric.La loc de frunte sînt. expuse „Operele alese" ale președiptejui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceăușescu, apărute jn limba franceză.Sînt prezentate, de asemenea, lucrări de referință privind istoria României din cele mai îndepărtate timpuri pină în prezent, trecigig <1e luptă al poporului român pentru np- atirnare și făurirea statului nitțioljal unitar, precum și culegeri de docju- mente românești și străine cu privire la desăvirșirea unității național-sita- tale a poporului român.

o expoziție de carte istorică și social-politică, hi loc de frunte aflîn- du-se volume Win gindirea social-politică și filosofică a președintelui Nicolae Ceaușnscu. Au fost expuse, de asemenea, lucrări ale tovarășei academician doctor inginer • Elena Ceăușescu, editate in limba japoneză și in limbi cțe circulație internațională. Totodată,> a fost vernisată o expoziție de, fotografii ilustrind e- venimentul tâniversat, precum și marile realizări-ale poporului român în dezvoltarea economico-socială a patriei.La manifestare au participat membri ai Dietei japoneze, reprezentanți ai vieții științifice și oameni de a- f aceri.

Noi luări de poziție pentruPARIS 21 (Agerpres). delegați, reprezentînd in favoarea păcii dintr-o orașe și departamente ale au participat la întîlnirea generale pentru pace", în cadrul dezbaterilor s-a subliniat că lupta pentru idealurile păcii este o cauză a tuturor celor care se pronunță pentru prevenirea unei catastrofe nucleare. Omenireu trebuie să învețe să trăiască în pace și înțelegere, in bună vecinătate. Numeroși vorbitori au reliefat necesitatea eliminării armelor nucleare pină la finele acestui secol și folosirii în scopuri pașnice a uriașelor mijloace — irosite in prezent pentru înarmări.

— Sute de organizațiile serie de franței, „Statele
lichidarea armelor nuclearepolitică reafirmă hotărîrea C.N.D. de a milita pentru ieșirea Marii Britanii din N.A.T.O. și desființarea tuturor bazelor militare americane amplasate pe teritoriul țării. Intr-o altă rezoluție, conferința subliniază necesitatea dezvoltării evoluțiilor pozitive în direcția lichidării arsenalelor nucleare din Europa.

HANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi a fost organizată o întîlnire cu scriitori vietnamezi. în acest cadru au fost înfățișate lupta milenară a poporului român pentru' neatîrnare și întregirea neamului, reflectarea acestei lupte in literatura română.Au luat parte reprezentanți ai Secției relații externe a C.C. al P.C. din Vietnam, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Culturii și Uniunii scriitorilor, scriitori, reprezentanți ai revistelor literare, ai mijloacelor de informare în masă.

BONN 21 (Agerpres). — La Koțn a avut loc o manifestare în cadrul căreia au fost scoase în evidență semnificația evenimentului istoric aniversat, precum și marile realizări ale poporului nostru în anii copt- strucției socialismului, în special după cel de-al ■ IX-lea Congres aX Partidului Comunist Român. De asemenea, a fost evidențiată politica externă constructivă a țării noastre îndreptată spre realizarea uriei lumi a păcii și cooperării.în cadrul unei expoziții de carte au fost prezente lucrări din gindirea social-politică a președintelui Nicolae Ceăușescu.

RABAT 21 (Agerpres). — în orașul marocan Youșsoufia au avut loc o serie de manifestări consacrate României.Au fost prezentate expuneri privind semnificația evenimentului aniversat. precum și transformările revoluționare înregistrate de România, în mod deosebit au fost relevate succesele remarcabile în dezvoltarea economică și socială a țării, în ridicarea nivelului de trai, obținute de poporul român, sub conducerea clarvăzătoare a președintelui Nicolae Ceauș®cu, în perioada deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului.Au fost preaentate filmele documentare „Efigii contemporane" și „România — țară în plină dezvoltare", au fost vernisate expozițiile de fotografii „Momente din lupta poporului român pentru independență, unitate națională și dezvoltare socială", „Culorile Bucureș- tiului", „Imagini din România" și s-au organizat audiții de muzică românească.Au luat parte reprezentanți ai autorităților municipale, ai Oficiului marocan al fosfațiilor, precum și un numeros public.

LONDRA 21 (Agerpres). — La U- niversitatea Salford, din apropierea orașului Manchester, s-au încheiat lucrările Conferinței Mișcării pentru dezarmare nucleară din Marea Britanie (C.N.D.).Conferința a adoptat o serie de documente privind strategia și tactica Mișcării pentru dezarmare nucleară în următorul an. Rezoluția

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat un proiect de rezoluție cu privire la prevenirea extinderii cursei înarmărilor în spațiul cosmic. Documentul cere tuturor statelor lumii, in special celor care dispun de un potențial tehnic de înaltă performanță, să se abțină de la acțiuni contrare prevederilor tratatelor existente în acest domeniu. Rezoluția recomandă Adunării Generale să ceară S.U.A. șl U.R.S.S. să continue cu intensitate și intr-un spirit constructiv negocierile bilaterale în vederea ajungerii cit mai grabnice la un acord privind prevenirea extinderii competiției litare în spațiul cosmic. mi-
In sprijinul soluționării pe cale politică 

a crizei din America Centrală
Hotăririle AdunăriiSAN SALVADOR 21 (Agerpres). — Cea de-a XVIII-a sesiune a A- dunării Generale a Organizației Statelor Americane (O.S.A.), încheiată în capitala salvadoriană, a hotărît ca pentru viitoarea sesiune, ce va avea loc în noiembrie 1989, la Santo Domingo (Republica Dominicană), să fie pregătit proiectul planului de acțiuni concrete vizînd rezolvarea problemelor situației din America Centrală, datoriilor externe a țărilor latino-americane, consolidării O.S.A., luptei împotriva comerțului ilegal de arme și stupefiante. A fost subliniată necesitatea afirmării O.S.A. ca „un forum pentru un nou dialog politic și colaborare".

Generale a O.S.AS-a afirmat sprijinul față eforturile statelor membre „Grupului de la Contadora" și „Grupului de sprijin" destinate luționării pe cale politică a crizei din America Centrală. Totodată, s-a relevat importanța acordului din capitala guatemaleză cu privire la căile de instaurare a unei păci durabile în regiunea centroamericană, lansîndu-se celor cinci state din regiune — Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador — apelul de a continua procesul negocierilor și de a favoriza transpunerea în viață a înțelegerilor convenite.

de ale ale so-

La 22 noiembrie, poporul libanez aniversează ziua sa națională. Se împlinesc 45 de ani de cînd fostul teritoriu colonial de pe țărmurile ce est ale Mediteranei și-a proclamat independența, pumnd capăt unei lungi perioade de dominație străină.„Țara cedrilor", cum este denumit Libanul, se numără printre statele mici ale Orientului Mijlociu. Pe o suprafață de 10 400 kmp trăiesc aproximativ 3,5 milioane de locuitori. In primele trei decenii de existență, ca rezultat al unor intense eforturi constructive, Libanul a cunoscut o dezvoltare rapidă, care i-a permis să pună capăt inapoierii lăsate de succesivele dominații străine și să-și făurească o economie înfloritoare ; au fost puse bazele unei industrii proprii, s-au extins suprafețele a- gricole, au luat un puternic avint construcțiile edilitare. Libanul s-a afirmat astfel ca un important centru economic și financiar al O- rientului Mijlociu.Dezvoltarea economică a țării a fost întreruptă însă brusc, în 1975. Datorită izbucnirii unor grave conflicte interne cu substrat confesional și intervenției armate a Israelului, regiuni întregi au devenit adevărate cîmpuri de luptă ; s-au înregistrat mari pagube materiale și numerotase pierderi de vieți omenești. Se apreciază că pentru reconstrucția economică a țării ar fi necesare 100 miliarde de dolari. In prezent, liniștea și pacea sint departe de a fi revenit pe pămintul acestui încercat popor.Opinia publică din țara noastră, care a manifestat întotdeauna simpatie și solidaritate cu lupta popoarelor arabe pentru libertate și independență, a urmărit cu îngrijorare evenimentele petrecute în

ultimii ani în această țară, a sprijinit in permanență eforturile pentru o rep’ementare negociată în Liban. . : „ce., sens, președintele NICOLAE CEĂUȘESCU declara in interviul acordat recent săptă- mînalului libanez „La Revue du Liban" : „Noi ne-am pronunțat și ne pronunțăm ferm pentru soluționarea politică și într-un timp cit mai scurt a problemelor din Liban, pentru asigurarea independenței, unității și integrității Libanului. Considerăm că forțele politice libaneze trebuie să acționeze cu toată răspunderea față de poporul libanez pentru a se ajunge Ia soluții acceptabile pentru toate părțile. Avem convingerea că rațiunea va triumfa și că Libanul va putea să-și păstreze integritatea și independența, să aibă un rol important, și in continuare, ÎJ această zonă și in viața internațională". De asemenea, șeful statului român a subliniat necesitatea ca forțele politice libaneze să se întîlnească și să discute problemele existente, pornind de la diversitatea convingerilor politice și religioase și. totodată, de la cerința menținerii unui stat unitar independent.în același timp, așa cum este știut, România militează în favoarea realizării unei păci globale, juste și durabile in Orientul Mijlociu, care să dea posibilitate tuturor popoarelor zonei de a-și concentra eforturile, intreaga energie muncii pașnice, constructive.Sărbătorirea Zilei naționale a Libanului constituie pentru poporul român un prilej de a-și reafirma solidaritatea cu poporul! libanez, exprimîndu-și convingerea că relațiile tradiționale româno-libaneze se vor dezvolta in continuare, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Declarație comună sovieto-indiană

MADRID 21 (Agerpres). — La centrul cultural din Madrid al Partidului Comunist din Spania a avut loc o manifestare politică și culturală în cadrul căreia a fost deschisă expoziția „Omagiu", consacrată vieții și activității tovarășului Nicolae Ceăușescu, succeselor obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Cu acest prilej a fost inaugurată și o expoziție de carte în care la loc de frunte au fost prezentate opere din gindirea social-politi- ” a țovarășului Nicolae Ceăușescu, precum și lucrări de referință privind istoria poporului român și dezvoltarea țării.Despre semnificația actului de la 1 Decembrie în istoria României și a poporului român au vorbit Francisco Palero, secretar al C.C. al P.C. din Spania, și ambasadorul Republicii Socialiste România la Madrid.A fost prezentat filmul documentar „România — țară in plină dezvoltare".Au participat reprezentanți ai unor partide politice, organizații de masă și obștești, membri ai corpului diplo-

LONDRA 21 (Agerpres). — La o întîlnire organizată în capitala Marii Britanii cu reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă a fost relevată importanța istorică pentru poporul român a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. De asemenea, au fost evidențiate realizările obținute de poporul român în anii construcției socialiste, în special după Congresul al IX-lea al P.C.R., principalele aspecte ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, inițiativele României pentru soluțio- narea marilor probleme ale contemporane. lumii(Ager-Socia-
că și filozofică

CIUDAD DE MEXICO 21 pres). — La școala „Republica listă România" din Mexic a fost organizată o manifestare în cadrul căreia bibliotecii școlii i-a fost donat un set de volume din operele tovarășului Nicolae Ceăușescu, precum și alte lucrări. Participanții au vizionat filmul documentar „Efigii contemporane".Despre politica realistă și constructivă a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceăușescu a vorbit președintele Consiliului municipal din San Juan del Rio, Jaime Nieto, in cadrul unei manifestări desfășurate în acest oraș.La Universitatea autonomă Cha- pingo din Texcoco a avut loc o gală a filmului românesc. .TOKIO 21 (Agerpres). — La Tokio a avut loc o seară românească,Cu acest prilej a fost inaugurată
c.-
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tar general Muncii din Prezidiului R.P.S.A., a salut.
militare ale Japoniei se cifreze la 3,88 mi- Aceasta înseamnă că în scocurile militare

tării dintre demonstranți și patrule israeliene în zona Gaza, trei tineri palestinieni au fost răniți, iar în apropiere de Nablus un manifestant a fost ucis.
co-
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ALEGERI. în R.D.P. Laos au a- vUt loc alegeri pentru desemnarea deputaților în cele 116 districte e- lectorale municipale și provinciale. Agenția K.P.L. precizează că au fost aleși 651 de deputați. rile s-au desfășurat într-un spirit democratic.

NEW DELHI 21 (Agerpres). — La încheierea vizitei în India a lui Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.O.UA, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fost dată publicității o declarație comună în care se arată că U.R.S.S. și India se pronunță pentru o lume lipsită de arme nucleare și de violență, ceea ce impune demilitarizarea, democratizarea și umanizarea relațiilor internaționale. Cele două țări — relatează agenția T.A.S.S. — reafirmă că militarismul, politica de pe poziții de forță și divizarea lumii

în alianțe militare au dus la suspiciune și ostilitate, la alianțe militare ce trebuie desființate.Declarația arată că pacea și stabilitatea pot fi asigurate numai prin instituirea unor raporturi economice sănătoase, prin instaurarea unei noi ordini economice internaționale, a- vînd la bază principiile echității și egalității. Totodată, se menționează importanța adoptării unor măsuri responsabile pentru reglementarea problemei datoriilor externe, pentru depășirea crizei sistemului valutar- financiar internațional.
CONVORBIRI. La Beijing au a- vut loc convorbiri între viccpre- mierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Țian Jiyun, și președintele Camerei de Comerț și Industrie a . U.R.S.S., Vladimir Malike- vici. Agenția China Nouă precizează că au fost abordate modalitățile de extindere a relațiilor merciale chino-sovietice.EXPOZIȚIE. La Moscova deschis cea de-a 4-a expoziție ternațională „Știința ’88", la care participă peste 900 de întreprinderi, instituții științifice și comerciale din 26 de țări, care expun aparatură și instrumente pentru cercetări științifice in diferite domenii.DEMONSTRAȚII. în teritoriile de pe malul de vest al Iordanului și în Gaza au continuat ma- ■ nifestațiile populației palestiniene împotriva regimului de ocupație. Citind surse locale, agenția M.A.P.1 că, în cursul confrun-

VIZITA. Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a avut luni seara convorbiri cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, care a sosit intr-o vizită la Cairo. Președintele Comitetului Executiv al O.E.P. l-a informat pe șeful statului egiptean despre rezultatele recentei sesiuni a Consiliului Național Palestinian de la Alger.CONGRES. La Tirana au început lucrările celui de-al VI-lea Congres al cooperativelor agricole din R.P.S. Albania. Ramiz Alia, secretar general al C.C. al Partidului Albania, președintele Adunării Populare a rostit o cuvintare de
............ (DLV ĂCTUĂlNÂȚEĂ POIJl'ICAj —

în pregătirea unei noi runde de negocieri 
asupra problemelor comerțului mondial

In contextul situației deosebit de complexe $1 contradictorii din economia mondială, al persistenței și chiar adîncirii fenomenelor de criză ți instabilitate atît în domeniul producției, cit și în cel al relațiilor comerciale și financiare internaționale, devine tot mai acută și preocupantq problema datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare, datorii car^ depășesc, în prezent, uriașa sumă de 1 200 miliarde de dolari. Țară noastră, care - in cadrul politicii sale externe dinamice ți constructiva — acordă o mare însemnătate problemelor economiei mondiale, desfășoară o amplă activitate in vederea rezolvării lor de ansamblu, în interesul tuturor popoarelor, al progresului general. In acest scop, tovarășul 
NICOLAE CEĂUȘESCU arăta : „România consideră că este necesar să 
se acționeze , cu toată hotărirea in vederea lichidării subdezvoltării ți 
instaurării unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplină 
egalitate și echitate, pentru soluționarea globală a problemei datoriilor 
externe, care împovărează tot mai grav țările in curs de dezvoltare".Intr-adevăr, deși s-au făcut numeroase încercări, s-au depus mari eforturi, îndeosebi de către statele debitoare, în vederea depășirii impasului financiar internațional, datoriile țărilor in curs de dezvolfcpre nu numai că nu s-au redus, dar au sporit mereu, in unele perioade ritnrfu-

rile devenind galopante. Astfel, dintr-o problemă de dimensiuni relativ reduse, problema datoriilor s-a transformat într-una copleșitoare, adesea de-a dreptul sufocantă, care tinde să paralizeze viața economică a zeci și zeci de popoare.Evoluțiile înregistrate în ultima vreme in economia mondială au confirmat pe deplin aprecierile președintelui Nicolae Ceăușescu potrivit cărora agravarea fără precedent a situației țărilor în curs de dezvoltare se datorește îndeosebi politicii de dominație și asuprire, a monopolurilor și capitalului financiar internațional, noilor forme de exploatare a popoarelor. Statisticile O.N.U. arată că țările debitoare din lumea a treia și-au achitat pină acum datoria externă inițială, în unele cazuri chiar de mai jnulte ori. Cu toate acestea, angajamentele lor financiare internaționale au sporit continuu și aceasta tocmai din pricina practicii spoliatoare a dobînzilor înalte, care a devenit o puternică frină în calea progresului economic al unei mari părți din omenire, cu consecințe sociale dintre cele mai grave,Sînt realități extrem de dureroase și de grave, ce formează obiectul unor ample dezbateri internaționale, inclusiv în cadrul reuniunilor la care se va referi în continuare corespondența de mai jos.

ȘOMAJUL ÎN TEI COMUNE, ment adoptat la Parlamentul (vest-; ganul consultativ al C.E.E., arată că peste 20 la sută din populația celor 12 țări membre ale C.E.E. trăiește astăzi în regiuni afectate de regres economic. Pe de altă parte, indicele vest-european de șomaj a crescut în ultimii ani cu 30 la sută, Documentul atenția asupra posibilităților răutățire a acestei situații.

ȚĂRILE într-unStrasbourg de ■) european, oral C.E.E., se că peste 20 la
Rezultatele finale ale

CHELTUIELI MILITARE. _____vit proiectului de buget militar dat publicității la Tokio, in anul fiscal viitor, care începe la 1 aprilie 1989 și se încheie la 1 aprilie 1990, cheltuielile urmează să liarde yeni, cheltuielile sporesc cu 5 la sută față de anul curent si constituie cea mai mare sumă cheltuită de Japonia pentru înarmări în ultimii 40 de ani relatează agenția T.A.S.S.

ISLAMABAD 21 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor finale anunțate de Comisia electorală centrală din Pakistan, după desfășurarea celor două consultări electorale — la 16 noiembrie pentru Adunarea Națională (205 locuri) și la 19 noiembrie pentru Adunările provinciale (451 locuri) —, nici una dintre formațiunile politice participante nu a obținut majoritatea necesară formării guvernului la nivel central. Partidul Poporului din Pakistan (P.P.P.) a obținut 92 de locuri în forul legislativ național și 184 locuri

alegerilor din Pakistanîn Adunările provinciale, iar Alianța Islamică Democrată (I.D.A.) — 55 și, respectiv, 145 locuri. Aceste două grupări politice au început negocieri cu partidele mai mici sau cu deputății independenți pentru formarea unor coaliții majoritare, informează agențiile de presă.Președintele interimar al Pakistanului, Ghulam. Ishaq Khan, a decis inițierea unor consultări cu liderii principalelor partide și grupări, ur- mînd ca, potrivit constituției țării, să numească în termen de 30 de zile, din rindul parlamentarilor, un prim-ministru.

O SINGURĂ PLANETĂ

Apropierea importantului eveniment pe care îl reprezintă sesiunea ministerială a Comitetului de negocieri comerciale al „rundei Uruguay", ce va avea loc la Montreal, între 5—8 decembrie, se resimte aici, la Geneva, nu numai prin accelerarea cursului negocierilor in cadrul diferitelor grupuri de lucru ale G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife și Comerț), care pregătesc reuniunea amintită, ci și prin multiplicarea luărilor de poziție ale unor țări sau grupuri de țări.In acest sens, reuniunea de consultări și coordonare latino-ameri- oană, care a avut loc zilele trecute la Geneva, a fost unul dintre cele mai semnificative exemple. De altfel, referitor la desfășurarea acestei reuniuni, ca și Ia pozițiâ adoptată de țările participante față de scopul apropiatei intîlniri de la Montreal, numeroși observatori de la Palatul Națiunilor din Geneva subliniază ca tjn fapt relevant „ieșirea în avanscenă a țărilor in curs de dezvoltare", adică implicarea tot mai puternică a țărilor respective în procesul de negocieri, remareînd, totodată, insatisfacția acestui grup de state față de felul cum a decurs pină acum „runda Uruguay".într-adevăr, pregătirile în perspectiva întilnirii G.A.T.T. de la Montreal, chemată să evaluezle stadiul negocierilor comerciale multilaterale. s-au concentrat asupra unor

domenii care interesează in primul rind statele capitaliste dezvoltate, cum ar fi, de pildă, politicile agricole ale S.U.A. și țarilor PiețEi comune, în special sub unghiul subvențiilor acordate producătorilor, comerțul cu servicii,. în care ponderea cea mai mare o au statele în cauză etc. Or, în opinia țărilor in curs de dezvoltare, negocierile din cadrul „rundei Uruguay" au în vedere — așa cum s-a hotărît, de altfel, la Punta del Este, unde s-a convenit începerea lor — întregul sistem comercial internațional și urmăresc liberalizarea sa, eliminarea practicilor protecționiste, a restricțiilor și discriminărilor de orice fel. Sistemul comercial multilateral, se arăta în declarația reuniunii latino-americane, trebuie să răspundă exigențelor creșterii și dezvoltării economice în lume. Se constată însă, cu profundă preocupare, continuă declarația, că actualul sistem comercial se confruntă cu o foarte gravă și periculoasă criză, datorită proliferării măsurilor protecționiste, recurgerii tot mai frecvente la măsuri coercitive — evoluții ce pun sub semnul întrebării însăși credibilitatea lui și, implicit, a „rundei Uruguay",Subliniind că negocierile desfășurate pină acum au relevat mari asimetrii în activitatea diferitelor grupuri de negociere, datorită puternicelor presiuni exercitate de țările industrializate, în scopul de a se

determina negocierea îndeosebi a ceea ce le interesa pe ele, țările latino-americane consideră că pentru a se păstra caracterul global al negocierilor este necesar ca sesiunea de la Montreal să elimine insuficiențele actuale și să respecte prioritățile stabilite la Punta del Este, astfel incit să se poată restabili echilibrul de interese ale tuturor țărilor participante la negocieri.O problemă deosebit de importantă pusă tîn evidență de declarația reuniunii țărilor latino-americane o constituie povara serviciului datoriei externe, care a devenit cel mai mare obstacol in calea relansării procesului dezvoltării atît in statele respective, cit și în alte țări ale lumii a treia. în cursul dezbaterilor s-a arătat că, deși în cei peste șase ani care au trectit de la izbucnirea crizei datoriilor s-au făcut multe încercări de a se găsi o ieșire din impas, nici una din „rețetele" folosite la „recomandarea" creditorilor n-a dat rezultatele scontate. Iar în absența unei soluții eficiente, problema datoriilor s-a agravat continuu : între 1982 și 1987, ponderea datoriei • țărilor in- curs de dezvoltare în produsul lor intern brut a snorit de la 42 la 53 la sută, iar ponderea datoriei în veniturile din exporturi — de la 183 Ia 226 la sută. în ultimii ani, serviciul datoriei celor 15 principali debitori din luțnea a treia, dintre pare două treimi sînt din America

Latină, n-a scăzut sub 35 la sută din veniturile lor din exporturi, iar în unele țări africane el a depășit chiar 100 la sută.Transferînd în statele creditoare din Occident o parte importantă a resurse’lor lor financiare, țările latino-americane au suferit o diminuare continuă a capacității de a cumpăra bunuri de echipament necesare dezvoltării lor. Or, este știut că, atunci cînd țările în curs de dezvoltare importă mai puțin pentru a-și putea plăti datoriile, exporturile statelor dezvoltate se reduc — și, o dată cu ele, se reduc și locurile de muncă.Necesitatea creșterii puterii de cumpărare a țărilor debitoare din lumea a treia este scoasă in evidență și de faptul, adesea subliniat în cursul dezbaterilor, că accesul lor Ia piețele statelor dezvoltate este un element important nu numai pentru dezvoltarea proprie, ci și pentru a face față angajamentelor financiare externe. De altfel, numeroși vorbitori au scos în evidență interdependența dintre problemele dezvoltării, pe de o parte, și cele comerciale și financiare internaționale, pe de altă parte, ca și caracterul lor global. în ce privește problema datoriilor, e- voluțiile din ultimii ani au arătat că țările debitoare depind tot mai mult de statele creditoare, în timp ce datoriile lor au sporit atit de mult, incit creditorii depind, la rindul lor, într-o măsură crescîndă, de solvabi

litatea debitorilor. Astfel, orice per- turbație mai importantă într-o țară debitoare riscă să zdruncine structurile financiare internaționale în ansamblul lor.Pornind de la aceleași dificultăți, provocate de poyara serviciului datoriei externe, statele africane consideră, la rindul lor, după cum reiese dintr-un document al O.N.U. difuzat recent la Palatul Națiunilor din Geneva, că negocierile din cadrul „rundei Uruguay", în general, și sesiunea de la Montreal, in special, trebuie să prilejuiască o abordare de fond a problemei accesului materiilor prime și produselor prelucrate ale statelor în cauză pe piețele țărilor dezvoltate, în scopul creării condițiilor necesare pentru ca Africa să poată obține, prin extinderea și diversificarea exporturilor sale, devize suficiente atît pentru dezvoltare, cit și pentru stingerea datoriei externe.Gravele implicații ale datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare (care va depăși anul acesta 1 250 miliarde de dolari), inclusiv în sfera comerțului internațional, ca și imDe- rativul unei abordări globale la nivel international, impun, în opinia unor țări în curs de dezvoltare, stabilirea Unui sistem de cooperare și coordonare între G.A.T.T., Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. în felul acesta s-ar diminua riscul ca unele state creditoare să ia măsuri cu efecte nocive asupra exporturilor țărilor debitoare. Pentru că, așa cum declara recent secretarul general al U.N.C.T.A.D., Kenneth Dadzie, este dificil să concepi o soluție, oricare ar fi ea, pentru rezolvarea pe termen lung a problemei datoriei externe, care șă nu includă o ameliorare substanțială a performanțelor în materie de exporturi ale țărilor debitoare. Apare astfel ca o cerință stringentă, aprecia el, integrarea obiectivului dezvoltării în sistemul comercial Internațional, adaptarea acestuia la nevoile țărilor in curs de dezvoltare.Din luările de poziție ale reprezentanților lor la negocierile care se desfășoară în prezent la Geneva rezultă că, fără a avea motive să fie optimiste, țările în curs de dezvoltare sneră că reuniunea de la Montreal a Comitetului de negocieri comerciale al „rundei Uruguay" nu va fi un exercițiu de rutină, ci un bun prilej pentru inițierea procesului de restructurare și liberalizare a sistemului comercial internațional, astfel îneît el să servească progresului tuturor națiunilor.
Valentin PAUNESCU

Geneva

Nu de mult, un șir de relatări 
de presă au smuls din anonimat 

■arhipelagul Maldlvelom—t mic stat 
insular situat in Oceanul Indian 
și compus din circa 1 200 insulițe, 
din care numai o șesime locuite 
(populația nedepășind 200 000 lo
cuitori). O parte din relatări pri
veau încercarea neizbutită de lovi
tură de stat a unui grup de mer
cenari, care gu reușit să pună tem
porar stăpinire pe cîteva edificii 
guvernamentale din capitala țării, 
Male. Datorită insă intervenției 
prompte a unor unități de parașu- 
tiști din India învecinată, căreia 
autoritățile maldiviene i-au solici
tat ajutorul, mercenarii au fost ne- 
voiți să se retragăîn grabă șl pină 
la urmă au fost capturați in largul, 
oceanului, lucrurile reintrind, ast
fel, in normal in arhipelag.

„Normal", este un fel de a spune, 
pentru că, potrivit altor relatări, 
insulele sint amenințate de o pri
mejdie mult mai mare. Pur și sim
plu, ele riscă, in următorii 30 de 
ani, să împărtășească soarta miti
cului continent al Atlantidei și să 
dispară sub apele oceanului, ca ur
mare a creșterii progresive a ni
velului acestora. Majoritatea insu
lelor'se ridică cu cel mult un me
tru deasupra apelor, or, în urmă
toarele trei decenii, se apreciază că 
nivelul acestor ape va crește cu 
20—30 de centimetri, ceea ce, 
finind seama de., amplitudinea ma- 
reelor . și a valurilor,. va crea o 
situație extrem de periculoasă.

Fenomenul este pus pe seama 
creșterii treptate a temperaturii la 
scara întregului glob, ca urmare a 
așa-numitului „efect de seră", de 
care se vorbește tot mai mult de 
cităva vreme, consecință a activi
tății industriale tot mai intense din 
ultima sută de ani. La rindul ei, 
creșterea temperaturii duce la to
pirea treptată a ghețurilor polare, 
rezultatul fiind o ridicare lentă, 
dar implacabilă, a nivelului apelor 
mării. Evident, cele mai periclitate 
sint teritoriile insulare, înconju
rate din toate părțile de apă. Pre
ședintele Maldivelor, Momun 
Gayun, a apreciat situația ca sufi
cient de gravă pentru a atrage 
atenția asupra perspectivei, fără 
precedent în istoria modernă, a 
dispariției unei întregi națiuni din 
cauza unor factori ecologici. „Noi nu am contribuit la degradarea mediului înconjurător al planetei și n.u trebuie să fim lăsați singuri. Nu avem nici tehnologia și nici' resursele necesare pentru a face față amenințărilor care planează", 
a declarat el.

Cuvintele președintelui Maldive- 
lor se constituiau intr-un act de 
acuzare față de lipsa de preocu
pare a țărilor puternic industriali
zate în ce privește adoptarea de

măsuri care să limiteze efectele 
unei dezvoltări industriale haotice, 
de care s-au făcut și se fac încă 
vinovate. Așa-numitele „ploi acide", 
cu efecte dezastruoase asupra zone
lor împădurite, sînt. doar un aspect 
al acestei . probleme. Mai mult, 
există, în prezent, tendința unor 
state supradezvoltate de a „trans
planta" in țări ale lumii a treia in
dustriile cele mai poluante, cu toa
te consecințele ce pot decurge pen
tru mediul înconjurător și pentru 
populația din țările respective. 
$i mai grave sînt însă prac
ticile acestor state de a depo
zita sau deversa pe teritoriul țări
lor în curs de dezvoltare reziduuri 
toxice, inclusiv radioactive. Numai 
în Europa occidentală cantitatea 
unor astfel de deșeuri produse 
anual se ridică la 35—40 milioane 
de tone. Alianța (vest-) europeană 
pentru mediul ambiant denunța, 
recent, „scandalul exporturilor de reziduuri toxice" in țări din Afri
ca, Asia, din zona Caraibilor ș.a., 
dezvăluind existența unor, rețele in
ternaționale pentru transportul 
fraudulos al unor asemenea rezi
duuri. Pe bună dreptate, condam- 
nind vehement astfel de practici, 
Frangois Roelants du Vivier, depu
tat în Parlamentul european din 
partea unei organizații belgiene fe 
apărare a mediului înconjurător, 
le-a calificat drept „agresiuni ecologice".

Aidoma agresiunilor militare, 
trebuie să se pună capăt și acestor 
agresiuni. Tocmai înlăturarea aces
tei situații inadmisibile constituie 
scopul inițiativei românești pre
zentate la O.N.U., de a se trece 
neintirzlat la adoptarea de măsuri 
ferme pentru a se curma operațiile 
frauduloase de transferare a rezi
duurilor toxice și radioactive peste 
frontierele naționale, de regulă în 
țările în curs de dezvoltare, șl de 
a se intensifica, totodată, efortu
rile pentru elaborarea de noi teh
nologii sau perfecționarea celor 
existente în vederea reducerii gra
dului de toxicitate a deșeurilor in
dustriale si eliminării, pe cit po
sibil, a efectelor nocive ale aces
tora asupra mediului înconjurător 
și sănătății populației.

Propuneri care, fără îndoială, 
oferă cimp larg de desfășurare 
unei general-benefice cooperări 
internaționale. Pe deplin posibilă 
și mai ales absolut necesară, pen
tru că, din păcate, prea adesea se 
pierde din vedere că omenirea dis
pune de o singură planetă, pîndită 
de tot felul de primejdii, din care 
cele ecologice nu sint printre cele 
mai mici, și că solidaritatea uma
nă constituie însăși condiția supra
viețuirii.

R. CAPLESCU
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