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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Italiene 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele RepubliciiSocialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 22 noiembrie, pe Lu'igl Amaduzzi, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Italiene în țara noastră. 
(Continuare în pag. a V-a)

RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ 
IN ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR ECONOMICE

Municipiul de pe Someș adaugă mereu alte frumuseți arhitectonice și edilitare frumuseților sale, vechi și noi, atit de cunoscute și recunoscute. In imagine - exemplu grăitor : cartierul „Zorilor"Foto : Sandu CristianPașii spre progres economico-so- cial înseamnă, implicit, pași spre noi orizonturi ale civilizației. Iar anii socialismului, îndeosebi anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, pOarță in zestrea lor de fapte intrate în istorie argumente ale unui incontestabil proces evolutiv, profund și complex, atit la scara individului și a colectivităților, cit și la scara întregii societăți. Satele și orașele noi, industria modernă și competitivă, agricultura randamentelor crescinde, știința mereu mai penetrantă ca forță nemijlocită de producție, accesul gratuit și neîngrădit la invățătură și cultură, vasta și moderna rețea de asistență socială sînt fiecare in parte și toate la un loc dovezi ale unor împliniri de necontestat, probe grăitoare ale capacității oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, de a stăpîni și dirija complexele procese ale creșterii eco- nomico-sociale, armonioase, multilaterale în direcția realizărilor superioare, competitive.Firește, în peisajul acestor ample și trainice prefaceri un rol major, chiar dacă nu întotdeauna cuantificabil, l-a avut și îl are relația mo- ral-profesională care se stabilește între membrii aceluiași colectiv, intre colectiv și societate. Relație cu multiple implicații, reflectind prin sferele de manifestare — comportarea individului în muncă, atitudinea colectivului față de o sarcină economică, decizia unor cadre sau a unor organe de conducere — capacitatea de a răspunde realist, corect, competent și în timp optim tuturor problemelor pe care Ie impune activitatea productivă din industrie, construcții, agricultură, din alte sectoare ale economiei in permanentă conexiune stimulativă cu cerințele societății. Nu există și nici nu poate fi de conceput in societatea noastră o producție gindită, organizată și
La întreprinderea

„Balanța"-Sib.iu

In funcțiune — o nouă 
și modernă linie 

de fabricațieLa fabrica de elemente hidro- pneumatice din cadrul întreprinderii „Balanța"-Sibiu a fost realizata, in premiera pe țară, o linie automata de transfer pentru prelucrarea distribuitoarelor și supapelor hidraulice, care a- sigura dublarea productivității muncii la această operație. Gradul ridicat de complexitate al agregatelor componente, realizate după o concepție românească, asigură o mare elasticitate procesului de fabricație, un control activ pe flux, cu efect direct asupra calității produselor. Prin performanțele tehnice atinse și capacitatea mare de prelucrare, linia se situează la nivelul celor similare existente pe plan mondial. De altfel, concepția globală modernă in care a fost organizat intregul flux de producție al fabricii — celule flexibile, magazie cu date centralizate pe calculator, linie de montaj ergonomică — creează posibilități rapide de adaptare și execuție a aparaturii de presiuni mai mari (630 bari), a- sigurind astfel noi posibilități de diversificare a ofertei pentru export. (Ion Onuc Nemeș).

realizată ca un scop „în sine". Concepția fundamentală potrivit căreia „socialismul se construiește cu oamenii și pentru oameni" are o largă semnificație și privește noua orîn- duire în întregul său, în toată complexitatea structurală, referindu-se la toate laturile procesului revoluționar, inclusiv la problemele dezvoltării bazei materiale.Civilizația socialistă făurită pe temelia unor largi și profunde mutații economice și sociale are nevoie, pentru continua ei regenerare, de muncă, făuritoare de bunuri materiale și spirituale, de muncă mereu mai spornică, mai bine organizată. O muncă dimensionată conștient și realist, în fiecare ' moment, în fiecare etapă a dezvoltării. Iată considerente principiale care aduc in atenție relația fundamentală intre rezultatele muncii și capacitatea de a organiza și conduce producția materială, de a stăpini din toate punctele de vedere aparatul productiv al societății. Dar dialectica acestei relații situează în prim plan, ca o trăsătură fundamentală, specifică noii orinduiri, exigențele modernizării și perfecționării sale în toate domeniile, conștiința răspunderii în actul conducerii economice ; conștiință care are ca miez vital capacitatea conducătorului de a-și asuma parametrii realității cu maximă obiectivitate și de a decide în consecință cu o neslăbită privire spre cerințele societății ; capacitatea de a formula in orice împrejurări o opinie științifică, obiectivă, privind justețea, implicațiile și obiectivele unei decizii. Analiza lucidă a resurselor, a condițiilor reale, a scopului propus trebuie să determine judecăți de valoare, științifice, de evaluare obiectivă a ceea ce este posibil si ceea ce este necesar, în- tr-un echilibru cit mai armonios, rațional. Entuziasmul de paradă, auto- mulțumirea, supraevaluarea sau subevaluarea rezultatelor sînt cu totul nejustificate, dăunătoare.în acest sistem de determinări de factură subiectivă, raportate permanent la climatul social și politic existent, trebuie să fie exclusă orice posibilitate de exagerare voluntaristă atit a obiectivelor propuse a fi a- tinse, cit și orice fisură posibilă să genereze intenții sau acțiuni care nu dau imaginea condițiilor și a rezultatelor muncii colective sau individuale. Abaterile — de orice fel — de la exigențele moral-politice și legale ale realității generează dezordine și înăbușă inițiativa, demobilizează.

Se știe că o întreprindere Industrială sau o unitate agricolă, bunăoară, își elaborează și adoptă planul de producție, intr-un sistem democratic bine stabilit, raportînd proiectele deopotrivă la cerințele în continuă creștere și diversificare ale societății, cit și la posibilitățile tehnice, materiale și organizatorice ale colectivului său. Pe baza cifrelor rezultate din fundamentarea planului în întreprinderi și centrale se clădește, cit mai riguros structurat, planul de producție. Pe un asemenea drum fiecare pas este important, decisiv se poate spune, pentru ceea ce trebuie să reprezinte planul : un sistem de balanțe materiale și valorice echilibrate cu precizie, planul in- semnînd, în fond, producții fizice, beneficii, contribuții proiectate alp fiecărui colectiv la creșterea produsului social, a avuției naționale și a venitului național. Adică, baza realistă. științifică pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii econo- mieo-financiare potrivit exigențelor formulate in Tezele pentru Plenara C.C. al P.C.R.într-o asemenea perspectivă apare cu totul anacronică atitudinea unor cadre cu funcții de conducere din unele întreprinderi, care, în loc să se ocupe de problemele majore, fundamentale ale realizării planului, îșl concentrează atenția asupra a fel de fel de „tertipuri și stratageme statistice" generind practici antiecono- mice. în repetate rinduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat cu toată asprimea asemenea atitudini, cerînd cu fermitate „să se pună capăt cu desăvirșire practicii vechi, în totală contradicție cu principiile autoconducerii și autogestiunii, de a alerga după valoarea producției-marfă prin tot felul de deplasări ale producției de la o întreprindere la alta", și pre- cizînd cu toată claritatea că „trebuie să se pornească obligatoriu de la realizarea in întregime a producției fizice pe sortimentele și cantitățile stabilite prin plan și prin contracte — și numai aceasta să fie considerată că face parte din realizarea planului".Iată insă că sint cazuri, cum este cel al unei întreprinderi constructoare de mașini a cărei conducere a introdus in valoarea producției-marfă proprie subansamble de mare complexitate, primite din altă unitate, și
Viorel SALAGEAN
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Opiniile diferă. Muncitorul care a scris redacției pare a fi un om bine intenționat, bine educat. Zice negru pe alb (și semnează, firește): „Că disciplina este mamă tuturor virtuților se știe. însă disciplina impusă cu răutate și incorect nu va da niciodată rezultatul scontat. Că sint unii oameni de care o corecție -blindă» nu se prinde și e nevoie de o corecție mai «aspră» este adevărat, tot așa cum natura trebuie corectată pe ici pe colo in folosul omului. Dar ca să folosești intimidarea și chiar frica e incorect, imoral și ilegal".Dup? alte asemenea considerații sintem solicitați să intervenim „concret și urgent" pentru că șefa secției in care lucrează „nu ține cont nici de virstă, nici de sex și se adresează trivial chiar și colegilor ei ingineri, pe care-i face in toate felurile...".............. Sepoartă ca un vătaf : desface abuziv contracte de muncă, transferă în alte secții, «descalifică» maiștri, toate, desigur, cu aprobarea conducerii, care, implicit, îi aprobă comportarea incorectă",Ne-am deplasat în respectiva întreprindere. Și iată ce aflăm de la directorul acesteia :— Sînt in acest oraș doar din 1986. Reclamata este șefă de secție de trei ani, deci n-am numit-o eu pe funcție, dar am menținut-o. Faptele m-au convins că-i cel mai bun șef de secție din întreprindere. M-am interesat și am aflat : cind 1 s-a încredințat conducerea — înaintea ei, timp de

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

Specialistul de mîine, 
omul unui larg orizont 

științific și cultural
Edificăm în țara noastră o orin- duire socială nouă, mai’ dreaptă și mai bună, care pune pe primul plan omul, satisfacerea deplină a nevoilor lui materiale și spirituale. Aceste nevoi cresc continuu. Unele erau ele, să spunem, acum 50 de ani, altele sînt astăzi și cu totul altele vor fi miine. Apare astfel necesitatea de a produce tot mai mult intr-un același interval de timp, deci de a crește continuu productivitatea muncii. Acest scop poate fi atins numai prin modernizarea producției, prin înlocuirea mașinilor și utilajelor învechite cu aitele noi sau prin perfecționarea celor existente, astfel incit să fie posibil să se producă nu numai mai mult, ci și de mai bună calitate. Activitatea de modernizare este insă de neconceput fără aportul substanțial al cercetării științifice, fără creație științifică și tehnică. Apare astfel in mod clar că elementul dinamic, hotăritor in procesul de producție a fost, este și va rămine omul.Aceasta este rațiunea pentru care In tezele și expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, în toate documentele de partid se dă o atenție deosebită problemei formării omului nou, foarte bine pregătit profesional, cu un înalt nivel politic și ideologic, cu un larg orizont cultural-ști- ințific, capabil să se mențină in permanență la curent cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii și care să fie în stare să contribuie la sporirea tezaurului științei și tehnicii

românești și universale. în acest spirit, invățămintul, știința, cultura sint concepute ca factori activi ai dezvoltării, iar intreaga activitate din aceste domenii este condusă cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. președinte al Consiliului Național al Științei și învățămîntului.Școala este definită de secretarul general al partidului ca principalul factor de educație, de formare a omului nou. Profesiunea de cadru didactic este, din acest unghi, o misiune nobilă și plină de răspundere, ea presupunind modelarea sufletelor tinere, ale elevilor ori ale studenților. în școală se forjează personalitățile unui popor, cele chemate sâ contribuie substanțial la progresul economic și social. Pe bună dreptate se spune, parafrazind un cunoscut proverb : „Spune-mi ce învățămint ai și iți voi spune ce ești, ce perspective de dezvoltare ai".în școală se făuresc caractere, se asimilează valori spirituale, etice și estetice, se cultivă patriotismul, se formează spiritul revoluționar atit de necesar omului zilelor noastre, chemat să Înlăture cu curaj t.ot ce este învechit, perimat și să fie permeabil la ceea ce este nou șl marchează un progres.în școală, tineretul este educat In spiritul muncii constructive și al respectului pentru produsul muncii o- menești, ca valoare supremă, munca fiind principala virtute care formează și promovează pe om în viață.în cuvintarea rostită la Timișoara cu prilejul deschiderii anului școlar 1988—1989, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spunea cu multă dreptate : „Sint pe lume mari puteri care dispun de multă forță militară ! Dar cea mai puternică forță este aceea a științei, a culturii, a invățămintului". Și secretarul gene-
Academlcian 
Radu P. VOINEA
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patru ani, pe același post se perindaseră opt bărbați —, secția număra 350 de oameni, iar pianul de producție era de 3 milioane de lei. Acum, datorită ordinii introduse de ea, cu doar 260 de oameni realizează un plan de 5,5—6 milioane de lei. La ea in colectiv nu

provocat nu puține nemulțumiri persoanelor care începuseră să confunde întreprinderea cu raftul din garajul propriu... De aici reclamațiile care curg împotriva ei, mereu aceleași, mereu mai virulente, în speranța că va fi schimbată... Interpretind tendențios

doar în aparență îngustă, de interes strict local. (în paranteză fie spus : ni s-a promis rezolvarea ei în conformitate cu normele eticii și echității, de către organele de conducere colectivă ale întreprinderii sprijinite de comitetul municipal de partid). Adevâ-
Exigența față de oameni 

include, obligatoriu, 
și respectul față de ei

Pornind de Io o scrisoare sosită ia redacție

se Intîrzie, nu se chiulește, nu se pleacă mai devreme de la program. Vă spun eu de ce nu-i slăbită din reclamații. Locul de muncă pe care-1 coordonează produce unele piese și subansamble mult solicitate. De cind a fost numită șefă a interzis și a dat pe mina celor în drept nu numai pe cei care sustrăgeau asemenea piese, cu mina lor, și apoi le vindeau, ci și pe alții, unii cu munci de răspundere, care își creau și consolidau „relațiile" cu „atenții" și „cadouri" provenite din secție. Intransigența și corectitudinea ei au știrbit multe interese, a

principiile noastre etice, unii doresc să scape de cei care-i incomodează tocmai pe baza acestora...Pină la un punct — vom reveni mai jos asupra a- cestui aspect — cu afirmațiile directorului sînt de acord cei mai mulți dintre participanții la ancheta noastră, inclusiv secretarul comitetului de partid pe întreprindere, inclusiv președintele comitetului de sindicat. Cum observați, pină acum n-am numit pe nimeni, nici oamenii, nici întreprinderea, nici orașul. Și nici n-o vom face. De ce ? Pentru că problema ridicată în scrisoare este

rata și foarte importanta problemă, deși nu-i nouă, privește esența actului de conducere, adică întronarea disciplinei, a ordinii la fiecare loc de muncă. Ceea ce implică rigoare, însă cine, cit și cum aplică și implică rigoarea în din ce in ce mai complexul proces al creșterii eficientei ? (N.B. vorbim de rigoare, nu de rigorism, ceea ce-i cu totul altceva). Răspunsul la întrebarea cine ar trebui să fie toți. Pentru că nu întlmplător au fost create și dezvoltate organele colective de conducere, mecanismul, unic in felul său, al demo

crației muncitorești-revo- luționare. Prin mijloacele pe care le au la dispoziție aceste organe pot și trebuie să facă în așa fel incit disciplina — adică supunerea liber consimțită a membrilor unui colectiv de muncă față de dispozițiile menite să asigure desfășurarea cu eficiență sporită a producției— să nu fie încălcată de nimeni. Iar dacă o încalcă, cel aflat in culpă trebuie făcut să simtă și să înțeleagă imediat că nu unul— șeful de secție. inginerul, maistrul etc. — este împotriva lui, ci întreaga formație, atelierul, secția, grupa sindicală, organizațiile de partid și de tineret se desolidarizează de actul lui de indisciplină. Indisciplina trebuie combătută cu fermitate. Fiindcă trebuie reținut : disciplina, dacă nu e liber consimțită, trebuie impusă. Cui nu-i convine n-are decit o singură soluție : să-și schimbementalitatea și să accepte măsurile emanate de la toți și aprobate de toți. Din păcate, pe ici pe colo, unii se cred de neinlocuit, evocă și invocă la tot pasul trecutele lor merite și își permit tot felul de abateri. Alții au rămas cu impresia că, dacă a renunțat la disciplina burgheză, socialismul a renunțat chiar și la ideea de disciplină. Mai sînt și dintre cei care, dintr-un motiv sau altul— „știți voi cine sînt eu?!“— pretind un tratament preferențial.
Mircea BUNEA
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In relațiile dintre întreprinderi și centrale

Problemele producției - 
soluționate prompt, eficient
întărirea laturii democratice a actului de conducere, cerință expresă formulată de secretarul general al partidului în Tezele din aprilie, trebuie să se realizeze printr-o puternică implicare a colectivelor din întreprinderi și centrale in soluționarea tuturor problemelor din domeniul lor de activitate, ceea ce solicită un spor de inițiativă și creativitate din partea tuturor oamenilor muncii, în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază ideea că afirmarea plenara a răspunderilor și atribuțiilor centralelor impune înlăturarea oricăror practici de tutelare a acestora de către ministere sau alte organisme economice centrale. „Multe probleme, inclusiv din cele care au apărut in ultimele luni — preciza secretarul general al partidului —, sini rezultatul neaplică- rii ferme a principiilor de conducere și planificare pe baza autoconducerii, autogestiunii, de funcționare cu intreaga răspundere a organismelor democratice. Aceasta privește și ministerele, care continuă, de fapt, in multe privințe, să acționeze in stilul vechi, după practicile vechi, nu s-au debarasat de ele și nu au trecut la aplicarea in viață a unui nou stil de muncă".Deopotrivă se dovedește a fi de certă actualitate și necesitatea promovării de către centrale a unui stil de muncă dinamic, favorabil implicării prbfunde în activitatea unităților din subordine, a unui stil de muncă prin care să se valorifice plenar Valențele superioare ale actului conducerii bazat pe principiile autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării.Din această perspectivă a fost abordată problema afirmării mai puternice a rolului centralelor, în cadrul dezbaterii la care au participat citeva cadre cu munci de răspundere și specialiști de la Combinatul

Dezbatere la Combinatul 
pentru prelucrarea 
lemnului Focșani

pentru prelucrarea lemnului din Focșani : Mihai Vumvulea, . director comercial, Mihail Dogărescu, inginer- șeî, Marcela Ionescu, șeful biroului de organizare a producției și a muncii, Mariana Humăilă, economist in cadrul serviciului de planificare.Discuția a avut drept punct de plecare bilanțul cu care s-a încheiat activitatea după zece luni din acest an. Opțiunea nu ținea atit de înclinația interlocutorilor pentru evocarea cifrelor sintetice, care să pună intr-o lumină favorabila activitatea colectivului, altfel demnă de toată lauda — toți indicatorii înregistrează importante depășiri —, cit din nevoia de a fixa din start, ideea centrală a discuției.
Evaluarea lucidă, realistă 

a forțelor potențiale ale 
fiecărui colectiv. Pină acum 2—3 ani unitatea din Focșani constituia ,.o problemă" pentru centrală în ce privește realizarea planului și gestionarea mijloacelor tehnice și materiale de care dispunea. Restanțele înregistrate la indicatorii producției fizice, valorice și nete se completau cu unele rămîneri în urmă în ce privește calitatea, care grevau, desigur serios, asupra derulării exportului. „Greutățile și neimplinirile erau alimentate de practica stabilirii arbitrare a nivelului indicatorilor de plan sub motivația, firească la prima vedere, a mobilizării colectivului. în fapt, era vorba de o planificare „după ureche", făcută, de regulă, prin împărțirea mecanică a planului centralei pe întreprinderi, a

Ioan ERHAN 
Dan DRAGULESCU
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70 Of AțU P£ LA FĂURIREA STATULUI. NAȚIONAL UNITAR ROMAN 

0 concepție novatoare cu privire 
la rolul statului și națiunii în socialisIstoria noastră cea mai recentă, acoperind un segment de aproape o jumătate de secol, reprezintă, indiscutabil, o ilustrare vie a posibilităților istorice constructive pe care națiunea noastră și le-a fructificat prin înfăptuirea revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă, revoluție deschizătoare de eră nouă.Am fost oarticifțanții activi ai a- cestei epoci. Sub conducerea încercată a partidului, pe drumul unui proces revoluționar continuu, în toate domeniile vieții economice, politice, social-culturale și, în primul rind, umane, au avut loc prefaceri uriașe, transformări adinei și înnoitoare, purtătoare ale dezvoltării și progresului. într-un răstimp istoric scurt, poporul nostru a parcurs mai multe etape istorice — de la societatea burghezo-moșiereascâ, de tip exploatator,. la societatea socialistă aflată in plin proces de dezvoltare multilaterală.Drumul străbătut n-a fost nici simplu, nici ușor. A fost nevoie de mari eforturi, de muncă și luptă neprecupețită, de dăruire și abnegație revoluționară, de un cirmaci sigur și neinfricat care să conducă cu mină sigură vasta bătălie de edificare a unei noi societăți, socialiste. Pe acest drum complex și contradictoriu, cu dialectica lui imanentă, nu lipsită de contradicții, Congresul al IX-lea al partidului, ale cărui lucrări s-au desfășurat cu peste două decenii in urmă, a reprezentat un moment de răscruce. Tot ce s-a înfăptuit in acest răstimp istoric, de cind in fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, poartă pecetea puternicei sale personalități, a gîndirii sale revoluționare, cutezătoare și originale, este legat indestructibil de activitatea sa neobosită, desfășurată cu clarviziune și profund spirit creator, cu pasiune revoluționară Și înflăcărat patriotism.S-a cristalizat atunci, la Congresul al IX-lea, datorită contribuției decisive a secretarului său general, o nouă reprezentare a dialecticii dezvoltării sociale, a dinamicii socialis

mului, a intercondiționărilor lumii contemporane. Se poate spune astăzi, din perspectiva celor peste două decenii care au trecut, că, în politica Partidului Comunist Român, Congresul al IX-lea a marcat un important salt calitativ revoluționar, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, imprimînd un puternic dinamism dezvoltării vieții economice, sociale și politice din țara noastră, dezbaterii problemelor teoretice și practice ale construcției socialiste. în acest cadru, un loc important revine problematicii statului și națiunii in societatea noastră socialistă, problematică esențială pentru progresul general al societății, pentru Înfăptuirea obiectivelor revoluției. în concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cucerirea puterii politice nu reprezintă decit punctul de pornire al revoluției socialiste, „sfărîmarea" statului burghez presupunind, cu necesitate, organizarea unui nou tip de stat, care, prin esența sa de clasă și funcțiile sale calitativ noi în organizarea și administrarea societății, să creeze mecanismele și cadrul de exercitare a puterii clasei muncitoare și alia- ților ei firești, țărănimea și intelectualitatea muncitoare, în folosul propășirii, într-o unitate tot mai deplină, a națiunii eliberate de tarele asupririi și exploatării, pentru descătușarea energiilor ei creatoare de progres și civilizație.Crearea statului socialist, ca și conducerea procesului economic, politic și social care să determine metamorfozarea calitativă a națiunii, dintr-o națiune de tip burghez în- tr-una de tip socialist, transformările adinei, revoluționare ce urmau să aibă loc în spațiul vieții statal- naționale s-au dovedit a fi de mare complexitate și amploare. Era nevoie de o cunoaștere adîncă a legităților dezvoltării șociale, a particularităților istorice rtationa’ moștenirii pozitive a ages rii, de îndrăzneală și\ ță revoluționară pentru gerea antagonismelor de clisă, prin
ionale și a jestei isto- cutezan- înfrîn-

desființarea claselor exploatatoare și a suportului lor economic, proprietatea privată, de ingeniozitate și imaginație constructivă socială pentru a găsi formele cele mai adecvate de organizare a noii puteri politice, a structurilor și instituțiilor statale care să corespundă noilor necesități, socialiste, de dezvoltare socială. Dificultățile conceperii unei noi arhitecturi sociale erau cu atit mai mari cu cit, așa cum a demonstrat experiența de pină acum a revoluțiilor socialiste, datorită marii diversități de condiții de la o. țară la alta nu există un „model" unic care să poată fi aplicat, cu valabilitate, în orice condiții și împrejurări istorico-so- ciale. Ținindu-se mai mult sau mai puțin seama de un astfel de model, sub influența gîndirii dogmatice ce și-a lăsat amprenta asupra mișcării comuniste internaționale (influență ce a fost posibilă cu atit mai mult cu cit înșiși clasicii marxismului defineau statul, atît în „Manifest", cit și în „18 Brumar", ca o „mașină" de represiune, de dominare), și în țara noastră, imediat după 23 August 1944, și-au croit drum influențele unei atare viziuni, întrupate în ceea ce îndeobște era subsumat conceptului de „dictatură a proletariatului".Concepîndu-se statul în această manieră simplificatoare, ca o simplă răsturnare de forțe, și-au făcut loc unele erori și abuzuri care au condus, pe parcurs, la înțelegeri unilaterale ale conceptului de „dictatură a proletariatului", la identificarea lui cu practici pe care partidul nostru, prin secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a condamnat cu vehemență și consecvență revoluționară.Noțiunea de dictatură a devenit cu atit mai repudiabilă cu cit de-a lungul timpului, cu deosebire in perioada fascismului, ea devenise sinonimă cu lichidarea drepturilor democratice ale oamenilor muncii, cu
________________ Dumitru GHIȘE
(Continuare in pag. a IV-a)
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AMPLU MOBlUZftHE PENTRU IHFAPTUIHEA SARCINILOB ECONOMICE
Consumurile materiale - reduse sever 

în toate domeniile productive
Proiectarea - prima operație din procesul 
_ _ tehnologic al asigurării calității_ _

Deși unitatea a intrat în funcțiune cu puțini ani in urmă, oamenii muncii de la întreprinderea de tricotaje „Bucovina" din Rădăuți au cîștigat de acum o bogată experiență în organizarea și desfășurarea producției. Faptul c.ă aproximativ 80 la sută din producție este destinată partenerilor externi, ponderea deținlnd-o exportul pe relația devize convertibile, și că in perioada ce a trecut din acest an planul la export a fost depășit cu 4,9 milioane lei probează convingător maturitatea colectivului, responsabilitatea cu care acționează pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin. Dacă mai amintim că aceleași bune rezultate se înregistrează șl pe linia sporirii eficientei economice, se poate aprecia că oamenii muncii rădăuțeni au înțeles, în toată profunzimea, cerințele subliniate de secretarul general al partidului, la recentele ședințe ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu privire la reducerea mai accentuată a consumurilor normate de materiale și energie.De altfel, colectivul întreprinderii a obținut o serie de rezultate deosebite în privința economisirii energiei, reducînd an de an consumurile specifice. Astfel, dacă in anul 1986, pentru 1 000 bucăți tricotaje se consumau 267 KWh energie electrică și 353 kg combustibil convențional, în zece luni din acest an consumurile specifice au ajuns la numai 213 KWh și 246 kg combustibil convențional, cu mult sub nivelul normat. Cum s-a acționat pentru atingerea acestor rezultate 7O serie de măsuri au vizat folosirea intensivă a utilajelor. Mai mult.
Problemele producției — soluționate prompt eficient(Urmare din pag. I)precizat tovarășul Mihai Vumvulea. Această practică, in totală contradicție cu spiritul realist pe care 11 promovează partidul nostru, a generat o stare de demobilizare a oamenilor. Desigur, în fiecare colectiv există rezerve insuficient valorificate la un moment dat. Tocmai aceste rezerve trebuie permanent căutate pentru a fi puse in valoare. Un asemenea obiectiv trebuie să-și propună centrala, adică să scoată tot ceea ce realmente se poate scoate din întreprinderile pe care le are în subordine. Ca să realizeze așa ceva trebuie însă că cunoască temeinic și să ia In constderație realitățile tehnico- materiale și umane din fiecare întreprindere. Intr-o așețnenea situație I favorabilă ne găsim <nui acum. Si rezultatele se văd. Nivelul planificat al productiei-marfă a foșt depășit, j în cele zece luni iăfd' tnFttâiutacest an, cu 1.6 la sută, iar exportul cu 1,3 la șută ; 70 la sută din producția noastră merge la export. Cit privește producția de mobilă, nivelul exportului este cu mult mai ridicat — circa 92 la sută. Realizați sint, de asemenea, și ceilalți indicatori importanți ai planului : productivitatea muncii, consumurile materiale și totale. Faptul că s-a ținut seama de capacitățile pe care le avem, de experiența pe care am acumulat-o a fost de natură să mobilizeze întregul colectiv. în aceeași stare pozitivă de soirit se înscrie și abordarea sarcinilor pentru anul viitor, cînd facem noi pași inainte atit in ce privește sarcinile cantitative, cit și calitative".Tovarășa Marcela lonescu a adăugat că definitivarea indicatorilor de plan pentru acest an și pentru cel viitor s-a realizat printr-un dialog deschis cu centrala, in care s-a argumentat și contraargumentat. de o parte și de alta, nivelurile propuse. O dată ce nivelurile au fost fundamentate toată lumea s-a simțit angajată in efortul pentru Îndeplinirea exemplară a planului.Subliniind ideea că afirmarea democrației munci torești-revoluționare în actul de conducere impune promovarea unui stil de muncă mai 

la mașinile de bobinat au fost înlocuite motoarele de 3 KW cu altele de 2,2 KW, puterea instalată reducin- du-se cu 6 KW. Practic, încă din etapa pregătirii documentației de execuție, se urmărește ca mașinile de tricotat și cele de bobinat să fie cit mai rațional folosite. în acest fel, cu aceeași cantitate de energie e- lectrică se produce mai mult decit în urmă cu doi ani, de pildă, ceea ce se asigură și printr-o aprovizionare ritmică a locurilor de mun-
La întreprinderea de tricotaje „Bucovina” 

din Rădăuți

că, printr-o mai bună pregătire a alimentării mașinilor și o atenție mai mare din partea muncitoarelor.în aceeași arie de preocupări se înscrie și modificarea schemei electrice de comandă a mașinilor mai vechi de tricotat rectiliniu, generali- zîndu-se oprirea automată la mersul in gol a motoarelor de antrenare. Totodată s-a mărit cu cinci la sută viteza de lucru la o serie de mașini de tricotat, in funcție de contextura articolului și calitatea firului.Pentru perioada de iarnă au fost luate măsuri speciale, îndeosebi de ordin organizatoric, urmărite consecvent de comisia energetică și dispeceratul energetic ale întreprinderii. Astfel, în toate schimburile se asigură asistență tehnică permanentă din partea conducerii întreprinderii pentru rezolvarea promptă a proble- 

direct, participativ, din partea centralei in raporturile cu întreprinderile, interlocutorii au evidențiat faptul că aceasta se străduiește acum să cunoască in orice moment pulsul activității productive din întreprinderi, prin prezența a cel puțin 8—10 zile din lună in unitate a unui lucrător din centrală. Totodată, aceeași persoană participă lună de lună la soluționarea celor mai complicate probleme ale producției din întreprindere, ,.în perioadele critice, cînd anumite situații tindeau să ne depășească — precizează tovarășul Mihail Dogârescu — ajutorul centralei' s-a remarcat printr-un număr sporit de specialiști trimiși la fața locului să vadă cum stau lucrurile și să ne sprijine efectiv. Cerința formulată de secretarul general al ' partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca lucrătorii din centrale și ministere să se afle cit mat'mult timp‘in unitățile productive, acolo unde se hotărăște soarta planului, tinde să devină o trăsătură definitorie a raporturilor de conlucrare dintre centrala noastră și întreprinderile aflate în componenta șa".
Valorificarea experienței 

înaintate — o preocupare 
sistematică. In ,imp ce discutam, atenția ne este reținută de un text, măiestrit caligrafiat, așezat pe perete, alături de un altul, de asemenea înrămat, scris într-o limbă străină, de circulație internațională, Textul românesc 11 redă pe cel străin. Citim și reținem : „Cu o- cazia concursului de calitate pe anul 1987 pentru creșterea valorii mobilei executate ne face plăcere să anunțăm că C.P.L. Focșani a ocupat locul I între partenerii noștri din România". Anunțul a sosit în prima parte a acestui an de la o importantă firmă care comercializează mobilă pe piața internațională. Interlocutorii țin să adauge că această diplomă a răsplătit moral eforturile colectivului făcute in direcția îmbunătățirii continue a calității produselor, a consolidări) locu

melor apărute. în fiecare dimineață, la ședințele operative de producție, în funcție de programul de fabricație, se stabilesc utilajele și punctele de lucru mari consumatoare ce pot fi scoase din funcțiune, in cazul unor eventuale limitări ale puterii sub nivelul planificat inițial.Aplatizarea curbei de sarcină este asigurată printr-o programare a- decvată a funcționării tuturor utilajelor, astfel incit să nu fie perturbat bunul mers al fabricației. In ate

lierul de finisat, de exemplu, mașinile de vopsit, centrifugat și uscat sint programate, să funcționeze eșalonat. La fel se procedează și pentru reducerea consumului de abur tehnologic la cele trei utilaje de vopsit, care se programează astfel încît atunci cind unul se află la faza de vopsit celelalte două să fie la încărcare și, respectiv, descărcare. Un alt mare consumator de e- nergie electrică — uzina de ventilație — este programat in așa fel încît. să nu funcționeze in orele de virf de sarcină sau concomitent cu alte utilaje mari consumatoare. A- ceasta în condițiile în care prin programarea făcută se asigură un microclimat corespunzător in secții.Toate aceste măsuri nu ar fi fost posibile fără o mobilizare amplă a întregului colectiv pentru găsirea și aplicarea unor noi și noi soluții de 

lui său pe piața externă. în același timp, ea trebuie privită și ca un semn al stării noi de spirit care s-a afirmat in direcția valorificării experienței pozitive pe ansamblul centralei.In acest sens, s-a apreciat ca fiind deosebit de utilă practica instituită In ultima vreme de centrală de a organiza, in fiecare an, in diverse unități din țară, schimburi de experiență pe probleme strict delimitate tematic. „Anul acesta, precizează tovarășa Mariana Humăilă, s-a desfășurat un schimb de experiență la Suceava pe tema pregătirii cadrelor ; la Zalău au fost popularizate cele mai bune soluții pentru generalizarea schimbului II, in condițiile valorificării superioare , a resurselor energetice ;, la Iași,au fost dezbătute problemele- reducerii consumurilor specifice și ridicării permanente a calității produselpr. Practic, fiecare unitate are lucruri bune care trebuie cunoscute operativ de toți ceilalți din sector. Fiecare unitate are ceva de comunicat celorlalte sub raportul experienței de muncă. Și centrala, după cum s-a văzut, poate face mult în acest sens".Pe linia aceleiași preocupări, care vădește încredere in capacitatea organelor democratice de conducere colectivă din Întreprinderi, se înscrie și editarea trimestrială de către centrală a unui caiet selectiv cuprinzind cele mai bune realizări tehnice sau organizatorice ale unităților din industria prelucrării lemnului. „Multe din problemele noastre le-am rezolvat pornind tocmai de la datele oferite de aceste caiete — precizează tovarășul Mihail Dogărescu. După aceea, totul a depins de efortul nostru creator".
Perfecționări necesare. Discuția a pus in evidență și unele aspecte care in prezent diminuează posibilitatea de afirmare și manifestare mai puternică a inițiativei organelor de conducere colectivă din întreprinderi. In acest sens, tovarășul Mihai Vumvulea a arătat că, in condițiile in care survin di

reducere a consumurilor. Un rol însemnat pe această linie a revenit organizației de partid, tuturor comuniștilor, care desfășoară o intensă muncă politico-organizatorlcă in secțiile de producție. Este semnificativ faptul că, o dată pe trimestru, în fiecare organizație de bază se analizează problema reducerii consumurilor materiale și energetice, iar în plenarele comitetului de partid din ultima lună a trimestrului, cînd se pune în dezbatere nivelul îndeplinirii planului,- se abordează și aspectele referitoare la încadrarea în normele de consum.Măsurile adoptate nu au, într-ade- văr, nimic spectaculos. Tocmai de aceea, merită subliniat o dată in plus efectul lor asupra consumurilor : de Ia începutul anului s-au e- conomisit peste 1 106 MWh energie electrică și 1 500 tone combustibil convențional. Un calcul simplu arată că energia electrică economisită ar asigura funcționarea întreprinderii pe timp de patru luni, ceea ce dă întreaga măsură a eforturilor colectivului de aici.Ce se preconizează pentru viitor 7 Dintr-un amplu program de măsuri, notăm numai două acțiuni : recuperarea energiei din apa folosită în procesul vopsirii, prin montarea de recuperatoare de căldură și programarea adecvată a ordinii culorilor, astfel Incit să se poată reutiliza flotele de vopsire și să se economisească nu numai energie, ci și co- loranți. Așadar, consumurile energetice se vor reduce și mai mult.
Sava BEJINAR1Ucorespondentul „Scînteii"

ficultăți în asigurarea la timp a bazei materiale, s-a extins practica împrumutului de materiale intre întreprinderi. înlocuirea actului de vinzare-cumpărare eu împrumutul determină vehicularea narațională a unui mare număr de mijloace de transport, pentru că in fiecare caz in parte trebuie făcute minimum două drumuri : unul cînd împrumuți și altul cind restitui produsele împrumutate.în contextul aceleiași idei, directorul comercial al întreprinderii a evidențiat și modul greoi in care șe desfășoară in prezent lichidarea stocurilor supranormative. Făcîn- du-se uz. și in acest caz. exclusiv de repartiții, întreprinderile colaborează foarte greu in această privință.Un alt aspect pus in atenție de același interlocutor se referă la „rigiditatea care stăruie Încă in domeniul planificării materialelor re- folosibile, operație aflată adeseori in flagrantă contradicție cu spiritul de economie care trebuie să caracterizeze activitatea fiecărui organ de conducere colectivă". în sprijinul a- firmației au fost prezentate exemple concrete care dovedesc că, deși combinatului nu-i fuseseră repartizate anumite materiale, a fost planificat', in același timp, să predea către unitatea de specialitate, importante cantități de materiale recuperate din aceeași categorie. Desigur, aceste nesincronizări se încheie cu importante penalizări pe care le suportă furnizorul de materiale recuperate, penalizări care diminuează nejustificat efortul general pentru creșterea eficienței economice.
★Discuția a pus in evidență concluzia că răspunderea centralei de titulari de plan trebuie să se afirme in absolut toate momentele și in toate secvențele realizării sarcinilor ce revin unităților din compunerea acesteia. Numai acționin’d in acest mod, centrala poate asigura stabilirea unor prevederi de plan realiste și angajarea plenară a e- forturilor tuturor colectivelor de muncă la mobilizarea resurselor de care dispun.

„Controlul tehnic de calitate este compartimentul întreprinderii care, fără să participe direct la realizarea calității, răspunde pentru ea". Iată una din pseudodefinițiile care, prin paradoxul lor, pun in evidență deficiențe de mentalitate, opinii perimate, care, in ultimă instanță, afectează bunul mers al producției. Pentru că, astăzi, fiecare întreprindere, in ansamblul ei și prin întregul personal, execută și livrează calitate, oricare ar fi denumirea concretă a produselor din nomenclatorul de fabricație. Produsul „calitate" se realizează însă printr-un proces tehnologic bine pus la punct, care, pe diferite meridiane, poartă denumiri specifice : „controlul total", „asigurarea", „conducerea calității", „exact, la timp" și altele, toate desemnind aceeași luptă pentru competitivitate prin calitate.Poate să verifice un singur om ceea ce produc alți o sută ? Chiar în condițiile in care controlul unei piese durează, uneori, mai mult decit realizarea ei 7 Răspunsul este afirmativ, controlul statistic oferă a- ceastă posibilitate. Dar a rezuma activitatea de C.T.C. (control tehnic de calitate) la sarcina unei sortări finale sau intermediare, fie ea realizată prin proceduri matematice, este o practică învechită, ineficientă, ce poate împiedica livrarea de produse neconforme, dar are consecințe nefavorabile asupra ritmicității și volumului producției. De aceea, una din principalele mutații înregistrate in legătură cu rolul controlului de calitate este dată de trecerea accentului spre latura activ-preventivă, de depistare și înlăturare a cauzelor defectelor. Pe această linie, proiectarea devine prima și cea mai importantă operație în procesul tehnologic al asigurării calității. Argumente 7 Iată numai două dintre cele mai importante :e Nici un produs nu poate fi mai bun decît a fost proiectat ; unii specialiști consideră chiar, că aproape 90 Ia sută din calitatea și costul unui produs sint determinate in primele 5 procente din „viața" lui,© O eroare de proiectare este mult mai costisitoare decit una de execuție pentru că, de obicei, este descoperită abia in timpul utilizării, de beneficiar, in vreme ce o eroare de execuție este depistată după realizarea a circa 10 la sută din piese. Iar o greșeală descoperită de beneficiar se „plătește" nu doar cu bani, ci și prin pierdere de prestigiu pentru producător, ceea ce are conse- bințe greu de Calculat.Proiectarea incepe cu definirea nevoilor beneficiarului — specifica- . rea calității — și se încheie cu îm

Vedere panoramică a zonei industriale a municipiului Botoșani Foto : Agcrpres

bunătățirea calității prin valorificarea tuturor informațiilor disponibile. Astăzi se proiectează și se omologhează totul, nu numai produsele, ci și soluțiile tehnologice, planurile de operații, SDV-urile, mijloacele de măsurare, standurile de probă, testele pentru certificarea calității, probele de lot și probele de tip. Proiectarea este o adevărată „uzină în uzină", ale cărei produse finite, prezentate sub forma documentațiilor, sint informațiile, pe care executantul le transformă în repere fizice.Pentru a fi completă, o tehnologie de realizare a calității trebuie să cuprindă fiecare „pas" al produsului, inclusiv toate fazele operației de proiectare. Numai așa poate fi creată certitudinea că au fost executate corespunzător toate operațiile necesare, fără excepție. Nimic nu trebuie lăsat pe seama interpretărilor, inspirației, aproximărilor.De către cine, cind, cum, în cît timp, cu ce frecvență este controlată activitatea atelierelor de proiectare ale întreprinderilor 7 Ce decizii pot fi luate, care sînt criteriile de acceptare sau de respingere a soluțiilor și proiectelor 7 Și, continuînd logic șirul întrebărilor, prin ce documente sint evidențiate controalele șl rezultatele lor 7 Cui se raportează și cine rezolvă problemele care depășesc controlul 7 Acestea sint doar citeva din problemele cărora trebuie să le răspundă un program tehnologic al calității proiectării, inexistent in prezent — cel puțin intr-o formă explicită, dar a cărui necesitate se simte cu acuitate.în lipsa unei astfel de tehnologii, apar încă greșeli de desen, necore- lări de cote, de condiții tehnice sau de materiale, sint prevăzute standarde care nu mai au valabilitate. Iar asemenea deficiențe sînt descoperite, de multe ori, de executant, în fabricație — după ce tabla a fost croită, carcasele turnate, axele strun- jite, roțile dințate frezate — sau, mai rău, chiar de beneficiarul noului produs.Trecind însă din sfera teoreticului în aceea a situațiilor concrete, din activitatea întreprinderilor șl a unităților de proiectare, iată numai citeva nedorite exemple :• Stabilind utilizarea unul echipament standardizat, ce urmează a fi procurat prin colaborare, proiectantul indică numărul standardului care urmează a fi folosit. Abia la montaj s-a constatat insă că echipamentul respectiv fusese îmbunătățit de producător, iar standardul... actualizat.• După ce colectivul de proiectare a reușit să realizeze — după îndelungi eforturi — un mecanism de 

care depindea întregul utilaj nou, s-a „descoperit" că... un mecanism asemănător se află în fabricația curentă a unei alte întreprinderi.• Un arbore-motor, realizat exact după prescripțiile proiectantului, se dovedește neconform cerințelor, pentru că nu s-a ținut seama de nivelul efectiv al vibrațiilor la utilizator, fapt pentru care produsul cedează in exploatare după citeva ore de funcționare.Cine se face vinovat de asemenea deficiențe 7 în primul rind, proiectantul, iar aceasta pentru că nu a avut un nivel corespunzător de informare. De aceea, tot mai mult, a- pare necesitatea proiectării asistate de calculator, prin care se poate asimila și valorifica operativ „avalanșa" informațiilor indispensabile. A- ceste exemple arată insă, pe de o parte, că prima condiție pentru lucrul bine făcut este lucrul bine gin- dit, iar pe de altă parte, că rădăcina „arborelui genealogic" al defectelor din execuție se află in proiectare, de unde trebuie să înceapă controlul calității. Or, în prezent, peste 90 la sută din activitatea de C.T.C. se concentrează asupra execuției pro- priu-zise a produselor, iar tehnologia de control începe de la debitarea materialului, adică de la jumătatea „vieții" produsului. Este o concepție veche, o mentalitate anacronică, în contradicție cu mutațiile survenite in domeniul controlării și, mai ales, al asigurării calității produselor.în sfîrșit, un ultim paradox pe care îl supunem atenției forurilor in drept : personalul compartimentului C.T.C. este instruit, verificat și atestat anual ; maiștrii — ceva mai rar, muncitorii executanți — și mai rar, iar proiectanții, cu puține excepții — aproape niciodată...Din cele arătate mai sus nu trebuie, desigur, trasă concluzia că proiectele și proiectanții sint întotdeauna de vină atunci cînd în producția apar unele deficiențe calitative. Mutațiile In planul științei și tehnologiei impun însă modificări de substanță in activitatea de control al calității, reorientări de care trebuie să se țină seama in activitatea practică din industrie. Soluțiile problemelor ridicate nu țin de cine știe ce metode originale ori infailibile ale controlului, ci, pur și simplu, de o serie de principii organizatorice a- flate la indemîna tuturor întreprinderilor, de un cadru legal de natură să asigure toate condițiile necesare. Important este ca ele să fie valorificate corespunzător, in interesul unităților și al societății în ansamblul ei.
Inq. Tralan TEODORU

la executarea ogoarelor de toamnă
- soluții adaptate condițiilor vremii

IALOMIȚAAsigurarea unor temelii trainice recoltelor anului viitor continuă să se afle In atenția tuturor celor care muncesc în agricultura județului Ialomița- In aceste zile, prioritatea este acordată terminării grabnice a ogoarelor de toamnă, Urgentarea acestei lucrări și realizarea ei conform exigențelor agrotehnice au determinat comandamentul județean pentru agricultură să la noi măsuri in vederea bunei organizări a muncii și folosirii eu randament sporit a tractoarelor. Aceasta eu atit mai mult cu cit vremea — ninsoarea și lapo- vița — solicită organizarea riguroasă a întregii activități. muncă stăruitoare, ordine și disciplină din partea mecanizatorilor. în toate unitățile s-au identificat solele care pot fi arate mai repede și, in acest mod, se asigură front de lucru pentru o cît mai mare perioadă din eele 24 de ore ale zilei. Pornind de la faptul că pe timpul zilei solul este moale, s-a stabilit ea în brazdă să se intre cind pămintul este înghețat la suprafață, inlăturindu-se tasarea. De asemenea, ținind cont că suprafețele ce se pot ara nu sint mari, formațiile nu acum In componență doar 5—6 tractoare. Pentru urgentarea eliberării suprafețelor, eocenij sint transportați la capătul șalelor, unde sint așezați în glugi.Concomitent cu măsurile vizind grăbirea arăturilor, o atenție aparte este acordată calității lucrărilor. Plugurile sint echipata cu scormonitori, iar specialiștii urmăresc șă se înlăture cu desăvlrșire greșurile. Șefii de fermă și ceilalți specialiști din cadrul unităților și de la consiliile agroindustriale urmăresc permanent curățirea suprafețelor de resturi vegetale și incorporarea rădăcinilor, mai alea după culturile de porumb șl floarea-soarelui. Seara, In fiecare unitate agricolă Și consiliu agroin

dustrial, se analizează modul cum sint folosite tractoarele și cum se acționează la eliberarea terenului de resturi vegetale, luîndu-se operativ măsurile tehnico-organizatorice care se impun acolo unde se constată deficiențe.în cooperativele agricole de producție și întreprinderile agricole de stat, in carp munca este riguros organizată. iar fiecare oră bună de lucru este folosită eficient, realizările la arat sint bune. Exemplul în acest sens il oferă unitățile din consiliile agroindustriale Condeești, Movila. Andrășești, Slobozia, Țăndărei, Fetești și Gura Ialomițel unde au fost arate, procentual, șuprafețe mult mai mari decit media pe ansamblul județului. înlăturarea grabnică a decalajelor, a restanțelor din consiliila agroindustriale Bordușanl șl Cocora so află acum în atenția conducerilor unităților și organelor locale de partid și de stat. Activiștii sint pre- zenți In mijlocul mecanizatorilor pentru impulsionarea activității și realizarea ritmurilor planificate.Prin Identificarea suprafețelor care sa zvintă mai repede, prin folosirea orelor cind terenul este Înghețat se reușește ca arătura să sa execute repede și cu un consum mal redus de motorină. (Mlhal Vișoiu).
MUREȘCu toate că în ultima perioadă, înghețul de la sol a constituit un obstacol în calea tractoarelor, in județul Mureș s-a acționat pe un front larg la executarea arăturilor de toamnă. Datorită faptului că eliberarea terenului de coceni și de alto resturi vegetale s-a efectuat din timp, numărul tractoarelor destinate realizării acestei lucrări a ajuns la circa 2 000, din care peste 800 tractoare lucrează șl in schimbul de noapte. Această concentrare de forțe a făcut să fie realitate, jn mod con

stant, viteze de lucru de pește 4 ooo ha pe zi.Faptele atestă că într-o serie de consilii agroindustriale, unde munca la arat a fost și este organizată ireproșabil, realizările sint peste media județului. Este vorba, intre altele, de unitățile din consiliile agroindustriale Luduș. Sărmașu, Band, Riciu, Sovata, Morăreni, unde, la data menționată, realizările la arat erau cuprinse intre 70 șl 85 la șută din suprafețele prevăzute. în unitățile agricole din consiliul Tirgu Mureș, eliberarea terenului de coceni a fost practic încheiată, ceea ce a permis ca toate cele 112 tractoare destinate arăturilor să lucreze zilnic pe un front larg. Ca urmare, s-au -înregistrat viteze de lucru cuprinse intre 200 șj 300 ha pe zi. Un rezultat bun dacă avem in vedere că aici, ca și în alte consilii agroindustriale mureșene, aproape 50 la sută din suprafața ce trebuie arată este și- tuată jn pantă. „Pentru a ne înscrie strict în grafteele stabilite — ne spune Vasile Almășan, inginerul-șef al consiliului agroindustrial — in ultimele zile am organizat și acțiuni de întrajutorare intre unități. Bunăoară, dat fiind eă unele cooperative agricole au încheiat arăturile, tractoarele de la Nazna și Sintioana au foșt repartizate să lucreze la C.A.P. Pănet, cșle de la Sîngeorgiu de Mureș — la Sintana, iar cele de la Găiești — la C.A.P. Văleni".Cu aceeași răspundere pentru încheierea grabnică a arăturilor se acționează și in alte consilii. Bunăoară, in consiliul Luduș ivirea zorilor găsește in brazdă peste 130 de tractoare. .întrucit și aici, ca peste tot în județ, o șerie de cooperative agricole au încheiat sau sint pe punctul de a finaliza arăturile, au fost organizate largi acțiuni do întrajutorare. (Gheerghe Giurgiu),

in zootehnie, activitate neîntreruptăCu un an în urmă, într-o plenară a Comitetului județean Vaslui al P.C.R. a foșt analizată activitatea din zootehnie. Se criticau, cu exemplificări concrete, neajunsurile constatate în unele unități agricole. A fost adoptat un program ae măsuri cu prevederi exacte pentru înlăturarea grabnică a neajunsurilor și asigurarea condițiilor necesare obținerii unor producții cit mai bune. Datorită acestor măsuri, efectivele de animale din unitățile agricole ale județului Vaslui sînt la această dată mai mari față de anul anterior. De pe acum, cu o lună șl jumătate mai înainte, numeroase unități. Intre care întreprinderea agricolă de Stat Bîrlad, cooperativele agricole Costești, Huși, Albești, Pădureni. Corn!, Negrești, Berezeni, asociațiile intercooperatiste de creștere a vacilor cu lapte Codăești, Negrești și-au îndeplinit planul anual la lapte, altele — A.E.I. Costești, I.A.S. Huși — ia carne de taurine ; A.E.I. Ivănești, Rișești, I.A.S. Vetrișoaia —• la carnea de oaie, asociațiile intercooperatiste Vaslui și Zorleni — la carne de pasăre și ouă, existind posibilitatea ca, pină la finele anului, să livreze suplimentar jnsemnate cantități de produse animaliere.Acum se pune problema bunei desfășurări a activității pe timp de Iarnă, astfel frjcît producția zootehnică să șe mențină la un nivel ridicat. ..Organele agricole județene, consiliile agroindustriale și unitățile agricole s-au ocupat din timp de asigurarea condițiilor necesare bunei iernări a animalelor — ne spune Ion Dima, director adjunct cu producția zootehnică la direcția agricolă județeană. Din timp au fost rezolvate unele probleme legate de cezarea, hrănirea și îngrijirea în condiții corespunzătoare a animalelor. Ca urmare, producțiile zootehnice sînt mai bune față de aceeași perioadă a anului precedent. Prin îmbunătățirea îngrijirii, hrănirii și asistenței zoovete- rinare, avem condiții reale pentru obținerea unei natalități ridicate, precum șl realizarea unor producții animaliere tot mai marțCum se desfășoară, concret, activitatea în. termele zootehnice în peri

oada rece a anului 7 Să ne referim în primul rind la adăposturi. Investițiile efectuate însumează 16 milioane lei, reprezentind saivane și grajduri, modernizări, alimentări cu apă ș.a. După cum ne informează inginerul Ion Anghel, din compartimentul creșterii animalelor, In acest an a fost amenajată în întregime ferma Dragomlreștl a asociației economice intercooperatiste Ivănești, pentru 20 0Q0 capete oi, s-au făcut modernizări Ia asoeiațtile economice pentru creșterea porcilor Fălciu și Stănilești, la asociația de creștere a
în unități agricole 
din judelui Vaslui

păsărilor Vaslui. De asemenea, s-au construit noi saivane la Albești, Laza, Hoceni, Delești, Oltenești ș.a. In total, numai în acest an, au fost create 11 000 noi locuri in saivane pentru ovine, 360 locuri pentru bovine, 600 locuri in maternități pentru vaci și 600 locuri în creșe pentru viței, la care se adaugă finare eu o capacitate de peste 6 000 tone. De asemenea, unitățile au fost dotate eu încă 18 bucătării furajere, încît acum, in fiecare fermă, nutrețurile sint administrate numai tocate și preparate. Concomitent, ș-a acționat in vederea revizuirii și reparării din vreme a tuturor grajdurilor, etanșeizării ușilor și ferestrelor, izolării conductelor ce ar putea îngheța.în al doilea rind, s-au asigurat cantități mult mai mari de furaje, ceea ce permite o bună hrănire a animalelor și garantează abținerea producțiilor prevăzute. De la direcția agricolă sîntem informați că s-au depozitat 129 900 tone fin de foarte bună calitate, 380 000 tone suculente, peste 234 000 tone grosiere, toate peste nivelul planului. Prin cantități mari de furaje și buna lor gospodărire se detașează întreprinderile agricole de stat Huși. Laza, Blrlad, cooperativele agricole Costești, Munteni de Jos, Oltenești, Dimltrie Can- temîr, Berezeni, asociațiile econo

mice intercooperatiste Negrești, Du- mești, Codăești și multe altele. Desigur, în unele unități agricole cantitățile de furaje nu sint la nivelul celor prevăzute. Este cazul cooperativelor agricole Vinderel, Bozia, Coroiești, Rinceni. care sînt sprijinite să completeze baza furajeră, transported și în aceste zile cit mai multe grosiere, tot ceea ce încă mal oferă cimpul. De asemenea, au fost luate măsuri pentru pregătirea corespunzătoare a furajelor, astfel incit acestea să fie asimilate mai bine de animale. A fost editat un esrnet al șefului de fermă, care cuprinde principalele sarcini și atribuții ale acestuia referitoare la programul de îngrijire, rații furajere, urmărirea montelor ș.a.Am urmărit, practic, in aceste prime zile cu temperaturi scăzute, cum se desfășoară activitatea in zootehnie. Ne aflăm la asociația inter- cooperatistă de creștere a vacilor cu lapte Codăești. Vorbindu-ne despre preocupările lucrătorilor de aici pentru sporirea producției, directorul asociației, inginerul zootehnist Nicolae Muț, ne oferă și explicația lor. Deși maramureșean, el șe șimte aici ca acasă, fiindcă asociația crește rasa Bruna de Maramureș. Cei peste 100 de lucrători, bine pregătiți, sînt toți din sat și muncesc aici de la înființarea unității. Pentru producerea furajelor există 379 hectare, din care 70 la sută sint lueernlere. S-au asigurat 1,3 tone fin de fiecare animal si mari cantități de suculente și grosiere. Hrană îndestulătoare deci, plus învățăminte din experiența lucrătorilor de la fermele similare ale I.A.S. Laza. Alături de modernizările din acest an (maternitatea, după metoda nouă, inspirată insă de tradiție : vaca și vițelul cu mama sa), o bucătărie furajeră, apa prin nivel constant, s-au întreprins măsuri speciale pentru pregătirea de iarnă. încît, prin ordine și disciplină, munca In asociație va da rezultate bune șl In această perioadă, De altfel, de pe acum unitatea și-a realizat planul anual și a livrat suplimentar peste 3 600 hl lapte.
Petra NECUIAcorespondentul „Scînteii"

Producția do export 
realizată în avans

BacăuRealizarea ritmică, la înalțl parametri calitativi, a tuturor produselor destinate exportului constituie una din preocupările principale ale colectivelor de muncă din economia județului Bacău. In a- cest scop, atit la întreprinderea mecanică și intreprinderea metalurgică din Bacău, la întreprinderea de pielărie și încălțăminte „Partizanul", cit și la Combinatul, petrochimic și intreprinderea de utilaj chimic de pe platforma Bor- zești au fost întreprinse măsuri tehnice și organizatorice suplimentare pentru onorarea exemplară a tuturor comenzilor prevăzute pe acest an, înnoirea și modernizarea produselor, creșterea competitivității acestora. Au fost organizate noi secții și ateliere, linii tehnologice și formații specializate care lucrează numai produsa destinate exportului. Ca urmare, 18 unități economice au livrat suplimentar, de la începutul anului, la cererea partenerilor externi, produse in valoare de peste 40 milioane lei. (Gheorghe Baltă).
Roșiori de VpdaColectivul întreprinderii mecanice de material rulant din orașul Roșiori de Vede raportează îndeplinirea sarcinilor de plan la export pe întregul an. Succesul are la bază măsurile Întreprinse pentru organizarea de ateliere și linii tehnologice specializate in producția de export, creșterea calității mașinilor, instalațiilor și pieselor de schimb realizate aici, adaptarea operativă a nomenclatorului de fabricație la cerințele partenerilor externi. în prezent se depun eforturi pentru onorarea unor comenzi suplimentare. Concomitent, se acordă o atenție deosebită pregătirii temeinice a producției pentru export din anul următor. (Stan Ștefan).
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R. 
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

CAPACITĂȚILE BE PRODUCȚIE - 
UTILIZATE CU INDICI SUPERIORI

Una din cerințele esențiale ale actualei etape de dezvoltare calitativă, intensivă a economiei, subliniată în Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., o reprezintă folosirea eficientă a capacităților de producție create in toate ramurile economiei naționale. In acest sens. creșterea gradului de utilizare intensivă a capacităților de producție constituie unul din cei mai importanți factori de mobilizare a rezervelor de sporire a producției și eficientei in fiecare unitate economică.Esențială pentru îmbunătățirea folosirii intensive a capacităților de producție este creșterea productivității muncii — condiție de bază a dezvoltării întregii economii naționale. în fond, creșterea productivității muncii înseamnă, implicit, intensificarea folosirii utilajelor, sporirea cantităților de produse fabricate cu ajutorul mijloacelor de muncă în unitatea de timp. Sub aspectul folosirii utilajului, creșterea productivității muncii se exprimă deci prin scurtarea duratelor de prelucrare pe fiecare produs sau, în ultimă analiză, prin îmbunătățirea continuă a normelor de timp de muncă.De bună seamă, creșterea productivității muncii și. pe această bază, reducerea normelor de timp pe produs se pot asigura în primul rind prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație. Practic, nivelul actual de înzestrare tehnică a întreprinderilor permite perfectionarea continuă a tehnologiilor de fabricație, urmind tendințele conturate pe plan mondial : intensificarea regimurilor de lucru ; apropierea maximă a formei și dimensiunilor semifabricatului de configurația și dimensiunile piesei finite ; concentrarea operațiilor prin trecerea la prelucrarea simultană cu mai multe scule sau prelucrarea concomitentă a mai multor piese la o mașină ; asigurarea continuității în executarea operațiilor conexe prin organizarea liniilor tehnologice în flux continuu sau pe bandă etc. Fapt deosebit de important, efectele unor asemenea măsuri, care, din păcate, nu sînt aplicate perseverent intr-un șir de întreprinderi, nu se regăsesc numai pe planul utilizării mai bune a capacităților de producție și al sporirii productivității muncii, ci și pe cel al reducerii consumurilor ma-' teriale și energetice, al diminuării gen.erale a cheltuielilor de producție.Este evident că intensificarea regimurilor de lucru permite creșterea gradului de folosire a utilajului in unitatea de timp Aceasta se poate realiza prin mărirea turațiilor sau frecventei mișcărilor organelor active ale mașinilor, prin adoptarea unor avansuri sporite, mărirea a- dincimii de așchiere etc. în acest sens, una dintre premisele trecerii la regimuri de lucru mai intensive o constituie echiparea si reechiparea întreprinderilor cu utilaje perfecționate. caracterizate prin parametri tehnico-economici superiori.Concomitent, .este necesar să se acționeze pentru modernizarea utilajelor existente, învechite din punct de vedere tehnic (uzate moral), ca o soluție mai avantajoasă sub raportul cheltuielilor de investiții. Necesitatea modernizării utilajelor se explică prin aceea că nu se poate asigura, practic si economic, un asemenea ritm de reînnoire a întregului parc de mașini din economie incit să se .evite complet apariția uzurii morale. Pornind de la ritmul pro

gresului tehnic contemporan, unii specialiști apreciază că in construcțiile de mașini, de exemplu, uzura morală ar putea fi evitată numai prin înlocuirea utilajelor la fiecare 5—10 ani ; or. într-o perioadă atît de scurtă, nu este posibilă reînnoirea întregului parc de mașini, iar djn punct de vedere economic aceasta nu ar fi întotdeauna justificată. De aceea. în paralel cu înlocuirea unora dintre utilajele uzate moral, este necesar să se realizeze modernizarea celorlalte.După cum se știe, problema modernizării utilajelor s-a aflat constant în atentia conducerii partidului. Astfel, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, in prezent se află in plină desfășurare o amplă acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, care include si rezolvarea problemelor de modernizare a mașinilor și utilajelor, a liniilor tehnologice. De asemenea. este elaborat un program special privind repararea, modernizarea și reintroducerea in producție a mașinilor, utilajelor și instalațiilor nefolosite, în legătură cu aceasta. în ultimii ani, in cadrul secțiilor mecano-ener- getice din unele întreprinderi au fost create grupe speciale de modernizare. dispunind de ateliere anume destinate acestui scop, care au sarcina atît a proiectării, cit și a executării modernizărilor. Această formă de organizare a desfășurării acțiunilor de modernizare concretizează ideea justă a subordonării acestei activități unei conduceri unice, in vederea unei strînse colaborări între proiectanti si executanți și asigurării operativității în eliminarea dificultăților care ar putea apărea.Reducerea normelor de timp pa produs și îmbunătățirea pe această cale a folosirii intensive a capacităților de producție se realizează în practică și prin introducerea unor noi procedee tehnologice. în mod concret, ne putem referi, bunăoară. Ia perfecționarea proceselor tehnd- logice din turnătorii — domeniu deosebit de important întrucît aproximativ 40 la sută din cantitatea de metal folosită în construcția de mașini o reprezintă piesele turnate. Sub aspectul care ne interesează — al folosirii mai bune din punct de vedere intensiv a capacităților de producție —, reducerea consumurilor specifice de metal în turnătorii, prin micșorarea adaosurilor de prelucrare si obținerea unor piese turnate cit mai apropiate de’ dimensiunile și configurația pieselor finite. înseamnă. implicit, diminuarea volumului de prelucrări ulterioare ; de exemplu. înlocuind turnarea ..clasică" a pieselor cu turnarea în forme cu modele ușor fuzibile. productivitatea muncii crește cu 40—50 la sută, iar ca urmare a scăderii adaosurilor de prelucrare pînă la 0,5—1 mm, timpul de prelucrare ulterioară a piesei se reduce cu peste 60 la sută. în mod similar, și în celelalte secții sau ateliere de producție-forjă. prelucrări mecanice, montaj etc., perfecționarea procedeelor tehnologice trebuie să reprezinte o preocupare prioritară a colectivelor de oameni ai muncii.Din păcate. în pofida avantajelor evidente, nu in toate întreprinderile s-a acționat perseverent pentru îndeplinirea programelor de modernizare. Sînt dese situațiile în care au fost abordate cu precădere măsuri minore, amînîndu-se. din diferite 

motive, modernizarea de fond a unor utilaje, mașini și instalații care au fost oprite pentru efectuarea lucrărilor de reparații planificate.în general, măsurile care urmăresc intensificarea folosirii capacităților de producție au ca efect si îmbunătățirea normelor de muncă. în unele cazuri însă, cum ar fi. de exemplu, la prelucrarea simultană a mai multor pțese pe o mașină, concomitent cu reducerea considerabilă a timpului de bază, se poate înregistra o creștere relativă sau chiar absolută a timpului auxiliar. Fapt care se în- tîmplă atunci cind măsurile de intensificare a prelucrării nu sînt însoțite de măsuri corespunzătoare de mecanizare și raționalizare a operațiilor auxiliare și de servire. Consecința : la o reducere de citeva ori a timpului de lucru de bază, producția realizată Ia mașina respectivă in unitatea de timp nu crește decît cu 20—30 la sută.De aici rezultă că rezerve însemnate de folosire intensivă a utilajelor pot fi mobilizate prin reducerea timpului auxiliar, de servire și de pregătire-încheiere, adică prin îmbunătățirea structurii normei de timp. Printre căile importante de reducere a timpului auxiliar pot fi subliniate : mecanizarea operațiilor auxiliare prin înzestrarea mașinilor- unelte cu dispozitive de fixare rapidă a pieselor, cu dispozitive de măsurare din mers etc. ; dotarea locurilor de muncă cu echipamente (S.D.V.-uri și A.M.C.-uri) ; organizarea rațională a locului de muncă ; eliminarea mînuirilor si deplasărilor inutile etc. Experiențele bune, soluțiile valoroase existente in această privință intr-un șir de întreprinderi trebuie mai bine cunoscute si preluate în cit mai multe unități de același profil.în ceea ce privește posibilitățile de reducere a timpului de servire, acestea depind de asigurarea unei diviziuni raționale a muncii Intre muncitorii de bază și cei auxiliari, iar în vederea reducerii timpului de pregătire-incheiere trebuie acționat atît în direcția scurtării duratei de execuție a reglărilor, cit si în sensul scurtării frecventei acestor activități. Iar factorul esențial al reducerii duratei operațiilor de pregătire- încheiere îl constituie ridicarea calificării muncitorilor, și în primul rînd ridicarea calificării reglorilor. Astfel se poate garanta calitatea corespunzătoare a lucrărilor, buna funcționare a mașinilor, eliminarea dereglărilor și reglărilor suplimentare.Date fiind însemnătatea și actualitatea cerinței subliniate în Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. privind folosirea judicioasă, eficientă a capacităților de producție, in această perioadă de maximă concentrare pentru realizarea planului la toti indicatorii, se impune ca in fiecare unitate economică consiliile oamenilor muncii, organele și organizațiile de partid să adopte toate măsurile tehnice, tehnologice și organizatorice necesare, precum și in domeniul politico-educativ pentru mobilizarea tuturor muncitorilor și specialiștilor la gospodărirea rațională a zestrei tehnice — componentă de bază a patrimoniului încredințat de societate fiecărui colectiv de oameni ai muncii pentru administrare și dezvoltare.
Dr. Viorel LEFTER

Întîlnirea cu teatrul — întotdeauna emoționantă atunci cind realizarea scenică, in ansamblul său, conține caratele unui autentic act artistic, are un impact aparte, mai direct, sub unele aspecte mai intens — prin intermediul dramaturgiei originale inspirate din actualitate. Tocmai de aceea in Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. se subliniază cît de însemnată este reflectarea artistică fidelă a fenomenelor noastre contemporane — pentru ridicarea nivelului general de cultură al întregului popor. Sensibilitatea spectatorului față de personaje pe care le simte apropiate constituie un aspect relevat și de mai toate sondajele de opinii întreprinse printre adulți și tineri, dar mai cu seamă printre cei din urmă. Frecvent, la întrebarea privind eroii memorabili, eroii „preferați" (cum se spune de obicei), in clasamentele acestor investigații, apar (alături de personaje ilustre, ce chintesențiază cu strălucire profunzimile eterne ale omenescului, ba, uneori, înaintea lor) eroi ai zilelor noastre. Este drept, acești protagoniști ai dramelor și comediilor de actualitate sînt indicați citeodată nu atît prin nume (deși identitatea unora tinde „să concureze starea civilă"), cît prin ceea ce fac, prin atitudinea lor — aceasta impunin- du-se in esență. Și chiar dacă de pe lista preferințelor lipsesc eroii satirei (cine ar putea declara că „vrea să semene" cu ei 1) nu trebuie să omitem niciodată funcția comicului în afirmarea valorilor societății noastre, in combaterea . fenomenelor anacronice, în descurajarea nonvalorii. După cum nu putem uita că arta teatrului, de-a lungul spectaculoasei sale istorii, și-a îndeplinit misiunea punînd in lumină, aprofundind omenescul, dar și arătînd cu degetul și gravînd în apa tare a ridicolului și grotescului „năravuri" ce subminează moravurile, prototipuri ce țin de „fauna" societății, de o condiție de alienare umană.Exprimă, această predilecție pentru personaje contemporane, o opțiune firească, mai ales dacă ne gîn- dim la faptul că in atari situații procesul de identificare imediată, nemijlocită este mult mai simplu. Căci poți să iubești cuplul Romeo — Ju- lieta pentru modul în care pune dragostea mai presus de orice, sfidînd convenții, atitudini, prejudecăți străine de esența firii, a vieții. Poți admira spiritul de insurgență hrănit din cel de dreptate ale lui Karl Moor sau, în același sens, primele apariții ale lui Răzvan din drama istorică a lui B. P. Hasdeu. Sau poți simți, alături de eroii cehovieni, drama tăierii „livezii cu vișini" — ca pe o despărțire tragică și comică in același timp de o condiție socială și rriai ales de iluzia fericirii, după cum, judeeîndu-i, le poți amenda mediocritatea sau incapacitatea de a acționa și opta.Dar în întunericul sălii, care focalizează intens „privirea" asupra evenimentelor din cutia magică a scenei (verosimile și întotdeauna încărcate de semnificații simbolice) te simți — singur și totodată solidar cu ceilalți — mult mai apropiat de lo- viță și Teofil, de inginerul Petrescu, de Maria, de Ion și Silvia, de Spiridon Biserică și Tudor, de „Bărbatul" din „Politica", Dumitru Dumitru sau inginerul Cernat din „Clipa" ori „Dragostea și revoluția". Așa cum (printr-un „efect al oglinzii" cu mult mai complex și rafinat decît s-ar crede) apreciezi și simți aproape fibra unui eroism care te cheamă, te implică mult mai direct, 

în protagoniștii unor conflicte și tensiuni, ai unor bătălii pe care le consideri esențiale pentru destinul lor, solidar cu calitatea vieții tale. Eroi a căror strădanie, muncă, activitate creatoare de „aici și de acum", de a face lumea mai bună, mai dreaptă, mai bogată, mai frumoasă, argumen- tind șansa progresului moral și contribuind la mersul înainte al societății — mărește capacitatea de reflecție, lărgește cîmpurile conștiinței spectatorului, generîndu-i noi sentimente de răspundere, dar și acel optimism profund asociat încrederii în forțele proprii.Identificarea la care ne referim este facilitată de faptul că aceste personaje (chiar atunci cind sînt concepute în cheie parabolică, dar mai ales atunci cind conțin bogăția de date specifice registrului realist) „seamănă", prin înfățișare și la vorbă, prin neliniști și speranțe, prin mod de a gîndi, simți și tip de reacție, cu aspecte ale experienței cotidiene, așa cum conflictele pe care Ie ipostaziază amintesc (chiar dacă 
Imagini ale eroismului contemporan 

in oglinzile dramaturgiei
esențializînd) unele cunoscute, intuite sau trăite în viața cotidiană.Acest prim proces ce potențează receptarea este insă urmat îndeaproape de un altul : prin calitățile lor, prin inefabilul lor, eroii contemporani răspund capacității noastre de a investi protagoniștii artei cu aura purtătorilor de ideal. Un ideal pe care il simțim (prin ei, prin exemplul lor) tangibil. Căci „comu- nicîndu-ne“ adevărurile propriei vieți, eroii artei se constituie in chip nu numai verosimil, ci și necesar, in purtători de sens uman, in modele către care spectatorii aspiră.Dincolo de trăsături deja amintite, prin ce se caracterizează eroii contemporani ai dramaturgiei, prin ce se definesc ei, diferențiindu-se de galeria personajelor clasice sau a celor din perioada interbelică ?Orice răspuns la o astfel de încercare de definire trebuie să inceapă cu sublinierea unei redi- mensionări : a importanței pe care a căpătat-o in creația dramaturgilor noștri raportarea protagoniștilor, a proiectelor individuale la societate și istorie. îndeosebi pe acest fundal esențial se poate spune că dramaturgia actuală duce mai departe preocuparea investigației psihologice și a gdîn<?irii problematicii etice și e- xistențiale ce a definit scrisul unor mari creatori români.Că este așa o demonstrează și remarcabila suită de piese politice puse in valoare cu dăruire de teatrele noastre, de la dramele lui Ho- ria Lovinescu la „Puterea și Adevărul" de Titus Popovici, la „Ca frunza dudului" și ..Studiul osteologic" de D.R. Popescu, la „Cartea lui Iovi țâ" de Paul Everac. „Politica" lui Th. Mănescu. comediile lui Baranga, T. Mazilu și Tudor Popescu, dramatizările după romanele lui Dinu Să- raru, ori piesele generației reprezentate prin Paul Cornel Chitic, Radu F. Alexandru și, mai nou, Dinu Grigorescu ori Mihai Ispirescu.Dar semnificativă este chiar și o- ferta pieselor consacrate familiei, explorării universului individual — de la „Citadela sfărimată" la „Familia" Dinei Cocea, de la „Acești în

geri triști" de D.R. Popescu la „Nu ne naștem toți la aceeași virstă" de Tudor Popescu, sau piesele de actualitate ale lui Ion Băieșu, M.R. Ia- coban, Iosif Naghiu, Al. Sever ș.a. Un univers in care, oricit de intim, tainic, ferit de intemperii și imixtiuni, pătrund din afară efectele sau e- courile unor realități morale, sociale, politice care grevează inerent asupra liniștii căminului, care atrag, inerent, implicări.Dincolo de evenimente curente, dincolo de fenomene concrete, eroii pieselor noastre sint învestiți cu forța de a intui tensiuni morale și existențiale, vădind totodată și o capacitate impresionantă de a problematiza realul. Aceste calități înalte sint revelate atît ca valori deplin cristalizate, cît și ca aspirații pe durata unor „procese" — devenirea definind cu predilecție dinamica eroului contemporan. Ele a- limentează bogat și divers, nuanțat, conflictele pieselor contemporane, drame ce gravitează în jurul unor acte definitorii, pentru creația morală, civică, politică in actualitate, dar și in jurul unor mutații carac

teristice pentru voința de construcție umană a lumii, ca și a propriei ființe, pentru dorința de autoperfec- ționare și autodepășire, definitorie pentru omul de azi.Spiritul revoluționar, expresia credinței omului în misiunea lui modelatoare, în capacitatea lui de a transforma lumea, contribuind la răsturnarea unor anomalii seculare, și intronarea unei noi calități a vieții, implică un larg evantai de aspecte — accentul trecind rînd pe rînd de la sfera obiectivitătii istorice la cea a subiectivității care se gindeș- te și se remodelează pe sine în funcție de necesitatea istorică. Și nu o dată acesta este procesul în care un erou ca Ioviță, ori Dumitru Dumitru, ori Bărbatul se instituie în modele, modele de credință în dreptatea unei cauze, de acțiune în favoarea ei, de dăruire în scopuri ce transcend sfera împlinirilor egoiste și presupun chiar recunoașterea propriilor greșeli, capacitatea de a o lua de la capăt și, nu în ultimul rînd, sacrificiul de sine.Căci, cel mai important examen al acestui erou rămîne curajul manifestării unei atitudini active, consecvente și mereu pătrunse de Q- menie, demnitatea acțiunii, a faptei creatoare. Personajele pieselor noastre contemporane sînt protagoniștii situațiilor noi pe care luciditatea lor comunistă, exigența lor revoluționară, setea lor de adevăr și dreptate, fermitatea lor, înaltul lor umanism, le declanșează și le rezolvă. Mar- cînd o diferență între „caracterele" clasice, mai apropiate de monomanie sau, oricum, construite pe o dominantă — acești eroi exprimă complexitatea omului contemporan, multitudinea dimensiunilor, aptitudinilor și aspirațiilor sale, setea sa de totalitate. Clarificările de conștiință joacă un rol important în dinamica pieselor românești actuale în care găsim modele de reflexivitate și la eroi exemplari, dar, interesant, chiar și la unii dintre cei ce sînt puși sau se pun singuri „în discuție".Regăsim printre personajele contemporane de relief ale dramaturgiei noastre și eroi plini de 

viață, de farmec, uneori de pitoresc, dar și unii mai abstracți, care ciștigă în interes insă prin capacitatea lor de a ridica mari semne de interogație cu privire la destinul umanității contemporane, de a atrage atenția asupra pericolului nuclear sau, și mai des, asupra unor poluări ce ies din sfera ecologiei și intră în cea a calității umane. Semnalul de alarmă pe care îl trag pozițiile umaniste pe care le reprezintă și apără echivalează tot cu dimensiuni ale eroismului actual, un eroism ce recurge, ca la niște arme de preț, la cuvintul lucid, la apelul fratern, la chemarea la trezie și veghe pentru apărarea păcii, pentru păstrarea sănătății pămîntului, pentru triumful valorilor umaniste.Dorința de a reflecta atare eroi și atare tendințe înnobilează pe dramaturgii români. Și totuși, problema caracterului reprezentativ al personajelor și conflictelor in care sint prinse — mai ales dacă ne gindim la diversitatea mediilor și categoriilor socioumane ce ar trebui avute in vedere — rămine deschisă. Frecvența cu care se face remarcată absența dramelor inspirate din viața celor ce trăiesc și muncesc in mediul rural și înfăptuiesc noua revoluție agrară, de pildă, sau insuficienta „gravitate" și „greutate" a pieselor despre tineri ar fi excesivă dacă puținătatea autorilor preocupați, e- fectiv, de aceste zone ori de aceste virste nu ar fi atît de evidentă. Așa cum rămîne deschisă întrebarea dacă formele atît de diverse și incitan- te ale efervescenței creației umane, ale confruntării actuale dintre vechi și nou, dintre nou și mai nou, dintre autentic și fals, dintre uman și alienare, dintre pragmatic și vizionar etc., dacă deci continua înnoire a vieții este asimilată și transfigurată de arta noastră teatrală in ritmul și mai ales in proporția și cu anvergura pe care ar presupune-o relația ideală dintre realitate și proiecția ei spirituală. După cum, iarăși, rămine deschisă datoria creatorilor de a aduce pe scenă marile idei-forță ale timpului nostru, nu vag și abstract, ci viu, convingător, fascinant, prin recursul mai concludent la materialul de viață, la tipul de experiență umană definitoriu „aici și acum". Din acest punct de vedere. Tezele din aprilie deschid creatorilor orizonturi vaste, le oferă noi și substanțiale dimensiuni pentru demersul lor artistic, de înfățișare și reflectare a realităților actuale. Pentru a fi mal eficiente în activitatea politico-educativă, teatrul, filmul — arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să-și perfecționeze activitatea, axînd-o în.-j tr-o mai mare măsură pe problemele generale ale dezvoltării patriei.Se impune, așadar, un efort mai amplu și adincit de edificare a actului de creație artistică pe o și mai generoasă cunoaștere și investigare a realităților, iar îndemnul de a sorbi la izvorul viu al fenomenelor contemporane rămîne atitudinea fundamentală, de maximă fertilitate artistică. Un imperativ care are șansa de a conduce creatorii tocmai spre evitarea aspectelor minore, marginale, necaracteristice, lipsite de reverberație și, dimpotrivă, spre transfigurarea acelor imagini ale actualității, ale eroismului faptei și aspirației apte să evidențieze bogăția spirituală, eroismul omului de azi.
Natalia STANCU

Criteriul fundamental de apreciere a activității politico-organizatorice - REZULTATELE IN MUNCĂ, ÎN ÎNDEPLINIREA PLANULUIPentru a ilustra modul în care organele și organizațiile de-partid, comuniștii iși pun în valoare capacitatea politică, ca urmare a însușirii și aplicării concrete a cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Tezele din aprilie, in vederea mobilizării colectivelor de oameni ai muncii la îndeplinirea planului pe acest an și pregătirii unu! start bun al producției industriale și agricole pentru anul viitor, continuăm publicarea în numărul de astăzi al ziarului a răspunsurilor primite, prin intermediul corespondenților noștri județeni, de la secretari de partid cărora le-am adresat următoarele întrebări :
Cu ce bilanț se prezintâ organizația comuniștilor, oa

menii muncii din întreprinderea, orașul sau municipiul 
unde activați ?

Ce acțiuni concrete — politice și organizatorice - a 
inițiat organizația de partid pentru a determina obținerea 
acestor rezultate ?

La ce concluzii ați ajuns pentru eliminarea neajunsu
rilor din stilul de muncă, pentru perfecționarea în viitor a 
activității de partid ?

MIERCUREA-CIUC: Promovarea 
spiritului revoluționar în gîndire și acțiuneFabian Andrei, prim-secretar al comitetului municipal de partid : „Municipiul Miercurea-Ciuc întîmpi- nă plenara C.C. al P.C.R. cu un bilanț in general pozitiv mai cu seamă in domeniul economic, unde procentul de realizare la producția- marfă industrială este de 102,9 la sută. La întreprinderea de tractoare, la cea de prelucrare a lemnului, la filatura de lină și altele planul la export a fost îndeplinit și depășit. De asemenea, unitățile economice ale municipiului au livrat economiei naționale peste plan 645 tone caolin preparat, 3 000 mc prefabricate din beton, 21 000 bucăți tricotaje tip lină, importante cantități de lapte, bere și alte produse. In paralei s-au obținut economii importante la nivel de municipiu concretizate in 905 tone metal, 1200 tone combustibil convențional, 1 809 MWh energie electrică, au fost diminuate stocurile supranprmative cu perspectiva lichidării lor pină la finele anului.Dezbaterea în plenara lărgită a comitetului municipal de partid cu activul său, ca și in adunările organizațiilor de partid a conținutului 1 Tezelor din aprilie, propunerile și ideile avansate cu acest prilej, criticarea unor aspecte negative au dinamizat eforturile organelor și organizațiilor de partid pentru per

fecționarea la toate nivelurile a activității de conducere. Aceasta se reflectă in obținerea de rezultate bune in producție și recuperarea într-un timp scurt a restanțelor din primele 3—4 luni ale anului curent. Prin intermediul discuțiilor individuale am urmărit creșterea răspunderii membrilor de partid pentru realizarea la timp și in condițiile calității superioare a producției, iar in ce privește exportul s-au luat măsuri de popularizare a reglementărilor legale cu privire la acordarea de beneficii suplimentare pentru activitatea de export. Am folosit cu bune rezultate repartizarea de sarcini concrete membrilor de partid care, la rindul lor, in cadrul organizațiilor, au raportat asupra modului de îndeplinire a sarcinilor.Cu toate rezultatele bune obținute pînă în prezent, in economia municipiului, in activitatea politico-orga- nizatorică desfășurată de organizațiile de partid se mai manifestă unele deficiențe, fapt oglindit și in situația că un număr de 7 unități nu și-au realizat sarcinile de plan pe această perioadă, diminuînd realizările municipiului. Comitetul municipal de partid nu a reușit în toate cazurile să determine o atitudine și un stil de muncă revoluționar în munca cu cadrele, la unele din ele manifestindu-se superficia

litate și formalism In tratarea unor probleme de interes general și chiar in transpunerea în viață a unor sarcini de partid. Aceasta ne determină ca pe viitor să acționăm cu mai multă fermitate pentru lichidarea neajunsurilor și formalismului în munca cu cadrele, pentru pregătirea și repartizarea lor corespunzătoare, trasînd sarcinile în funcție de pregătirea șl capacitatea de muncă, aplicînd totodată principiul rotației și al_ perioadei de probă — una dintre cerințele perfecționării activității de conducere puternic subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Tezele din aprilie. In lumina exigentelor acestui excepțional document și în baza concluziilor practi
DOROHOI: Implicarea directă 
în soluționarea problemelorElena Burac, secretar al comitetului orășenesc de partid : „Mai întîi aș menționa cîteva rezultate concludente obținute de colectivele de muncă din orașul Dorohoi, județul Botoșani, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid. Astfel, exportul s-a realizat pînă în prezent în procent de 116 la sută, toate unitățile cu sarcini de export onorm- du-și integral contractele pe ambele relații cu o creștere de 55 la sută față de anul precedent Cu rezultate deosebite se înscrie întreprinderea de sticlărie și porțelan, care realizează acest indicator cu o depășire de 3f le sută, fabrica de producție industrială și prestări servicii, întreprinderea de confecții, cooperativele meșteșugărești. Marea majoritate a unităților înregistrează importante creșteri ale producției marfă și ale producției fizice.Apreciind critic și autocritic rezultatele obținute, care nu sînt întru totul pe măsura potențialului tehnico-material de care dispune o- rașul, biroul comitetului orășenesc de partid și-a concentrat atentia in mod deosebit spre depistarea și înlăturarea neajunsurilor din unele unități economice. La Întreprinderea de mașini-unelte grele pentru deformare plastică, unitate cu o producție de serie mică și de unicate, unde s-au înregistrat restanțe în realizarea plandlui pe iulie și august, s-au făcut analize amănunțite privind modul în care au acționat 

ce desprinse din activitatea de pină acum, in perioada ce urmează, preocupările ne sint îndreptate spre dezvoltarea și mai puternică a spiritului revoluționar in muncă și gindire, afirmarea cu mai multă îndrăzneală a noului în toate domeniile de activitate. Promovind spiritul de frăție și solidaritate intre toți oamenii muncii, organele și organizațiile de partid din municipiul nostru vor acționa cu și mai multă fermitate pentru înfăptuirea mărețelor programe de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al tuturor locuitorilor din Miercurea- Ciuc, contribuind prin aceasta la progresul si prosperitatea patriei noastre, România socialistă".
organele și organizațiile de partid, consiliul oamenilor muncii, organizațiile de masă și obștești, cadrele din conducerea acestor organisme, pentru asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii prevederilor din plan. Zilnic, membrii biroului comitetului orășenesc de partid sint prezenți in această unitate, depistînd cauzele care impietează desfășurarea normală a activității, urmărind îndeaproape organizarea și desfășurarea muncii pe fiecare schimb, secție și sector de activitate. In urma stabilirii neajunsurilor, plenara extraordinară a comitetului orășenesc de partid a luat măsuri organizatorice ferme, sancționîndu-i pe cei vinovați. Au fost destituiți unii șefi de secție pentru lipsa de preocupare in urmărirea ritmică a producției lansate, pentru superficialitate in îndeplinirea atribuțiilor. S-a constatat că nici secretarul comitetului ds partid nu se implica cu toată răspunderea in rezolvarea problemelor legate de producție, lipsă pentru care a fost atenționat și în cadrul recentei discuții pe care secretariatul comitetului județean de partid a purtat-o cu directorii și secretarii comitetelor de partid din întreprinderi.Sub îndrumarea biroului comitetului orășenesc de partid, comisiile inginerilor și tehnicienilor și-au refăcut planurile de muncă, stabilin- du-și obiectivele în raport cu exigențele actuale ale producției. Ca 

urmare a măsurilor luate, prin antrenarea tuturor oamenilor muncii la activitatea de creație tehnico-știin- țifică, la întreprinderea de sticlărie și porțelan, gradul de înnoire a producției este de 75 la sută. La nivelul orașului, s-au lansat, de pildă, valoroase inițiative muncitorești, cum ar fi „Fiecare om al muncii din unitate să realizeze anual un nou model", „Fiecare inginer să rezolve anual cel puțin o problemă tehnică".Pe lingă bogatul conținut de idei, de orientări și indicații clare. Tezele din aprilie reprezintă, totodată, pentru comitetul orășenesc de partid, ca de altfel pentru toate organele și organizațiile partidului nostru, un model de cum trebuie concepută activitatea politico-organizatorică in ansamblul ei. în urma aprofundării ' acestui document și a învățămintelor desprinse din analiza critică a rezultatelor obținute, comitetul orășenesc de partid a ajuns la concluzia că este necesar să se implice mai puternic in soluționarea cu maximum de operativitate a problemelor
BECLEAN: Antrenarea mai puternică 

a activului de partidȘtefan Puțura, secretar al comitetului orășenesc de partid : „Punînd in centrul preocupărilor sale prioritățile îndeplinirii planului de dezvoltare în profil teritorial, comitetul orășenesc de partid, prin folosirea unei largi game ale formelor și metodelor activității politico-organizatorice, a determinat o mobilizare mai susținută a colectivelor de oameni ai muncii din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în îndeplinirea sarcinilor economice care le revin. Drept urmare, in diferite domenii ale producției de bunuri materiale au fost obținute semnificative rezultate. Astfel, planul la export in cele zece luni care au trecut din acest an a fost îndeplinit în proporție de 103,3 la sută, ceea ce reprezintă o creștere de 2,5 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, a crescut productivitatea muncii cu 2,5 la sută față de 1987, au fost reduse cheltuielile totale cu 20 de lei la 1 000 lei pro- ducție-marfă, iar cele materiale cu 15 lei. In acest an s-au obținut rezultate mai bune și în agricultură, In special în domeniul creșterii ani

ce apar, prin cunoașterea exactă șl nemijlocită a modului in care se derulează producția industrială și a- gricolă, a tendințelor negative, a piedicilor și lipsurilor ce se mai manifestă in diferite sectoare, prin intervenția promptă pentru lichidarea grabnică a acestora, dezvoltarea mai puternică a democrației de partid, afirmarea spiritului critic și autocritic constructiv, revoluționar, perfecționarea activității organismelor democrației muncitorești-revolu- ționare, paralel cu creșterea răspunderii cadrelor. De asemenea, vom acționa în direcția organizării mai riguroase, mai temeinice a controlu- , lui îndeplinirii hotărîrilor partidului și legilor țârii, a propriilor hotăriri. Vom avea in vedere mai mult decît pînă acum conceperea într-un tot unitar a tuturor laturilor activității organizatorice și politico-educative în vederea creșterii capacității organelor și organizațiilor de partid din orașul nostru pentru valorificarea pe un plan superior a energiilor creatoare ale colectivelor de muncă."
malelor și al producțiilor legumicole. La cooperativa agricolă de producție Beclean, la sfecla de zahăr s-au obținut peste 34 tone la hectar, au fost livrate la fondul de stat peste 2 500 tone legume, depășindu-se planul cu 500 de tone.In obținerea acestor rezultate, de un real folos a fost antrenarea activului comitetului orășenesc de partid. Nu a existat nici o acțiune de amploare pe care să o inițiem fără a ne consulta cu activul, care cuprinde aproape 120 comuniști, membri ai consiliilor și comisiilor pe probleme, activiști-instructori, secretari ai comitetelor și birourilor organizațiilor de bază, cadre din fruntea organizațiilor de masă șl obștești, conducători ai unor întreprinderi, precum și unii deputați și propagandiști. Consultarea activului, în majoritatea cazurilor, s-a dovedit extrem de utilă. In urma unor studii efectuate de colective ale activului de partid, a propunerilor și recomandărilor făcute de acestea, comitetul orășenesc de partid a reușit să inițieze o seamă de acțiuni concrete, demersuri și intervenții.

Un exemplu in acest sens este modul in care a fost folosit activul de partid pentru a asigura îndeplinirea producției pentru export. Astfel, la întreprinderea metalurgică, întreprinderea de covoare, cooperativa meșteșugărească „Prestarea", ocolul silvic, colective ale activului comitetului orășenesc de partid au ajutat conducerile acestor unități să-și organizeze mai bine munca, să folosească cu mai multă eficiență mijloacele materiale și financiare de care dispun.Analizind critic și autocritic activitatea noastră de pînă acum, trebuie să arăt că nu întotdeauna am reușit să aplicăm metodele cele mai adecvate privind implicarea activului in realizarea tuturor indicatorilor de plan. In acest sens, nu s-a reușit realizarea producției- marfă la nivelul orașului, ca urmare a nerealizării unor produse fizice, cum sînt sîrma trasă, cuiele, fibra de in, agregatele minerale de balastieră și altele. De asemenea, nu s-au realizat producțiile planificate ca cele de griu și porumb la cooperativa agricolă de producție, cu toate că au fost mult mai mari decit în anii precedenți. Faptul că nu întotdeauna comitetul orășenesc de partid a folosit cu eficiență potențialul activului său s-a datorat și unei înțelegeri deficitare a modului de a munci cu activul, potrivit căreia activul trebuie mai mult consultat și mai puțin implicat în rezolvarea problemelor aflate in fața comitetului orășenesc de partid, în fața organelor de partid din unitățile economico-sociale din localitate, în controlarea modului in care aceste probleme sînt rezolvate. Pornind de la imperativul subliniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tezele din aprilie privind repartizarea judicioasă a forțelor, necesitatea prezenței comuniștilor, cadrelor sale principale în primele rîn- duri, in lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor și programelor partidului, pentru rezolvarea celor mai grele și complexe probleme, comitetul orășenesc de partid va acționa cu mai multă vigoare pentru antrenarea și mai puternică a activului său, asigurind astfel desfășurarea in bune condiții a activității din toate sectoarele".
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70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN
(Urmare din pag. I)oprimarea și asuprirea socială și națională ; or, în primele rinduri ale luptei pentru dobindirea și apărarea libertăților și drepturilor democrati- ce cetățenești, pentru deplina egalitate a tuturor oamenilor s-au aflat, întotdeauna, comuniștii, clasa muncitoare.Statul, prin însăși natura sa, are și o funcție represivă. Limita acestei funcții este dată de legi și legislație, de acele norme fără de care nu este posibilă viața comunitară. Dar această funcție s-a manifestat și exercitat in mod diferit de la un tip istoric de stat la alt tip istoric de stat, de la statul de tip sclavagist pină la cel de tip burghez. Această funcție n-a dispărut și nici nu poate dispărea definitiv decît o dată cu dispariția statului însuși. Modul în care se exercită această funcție, ca și esența puterii în numele căreia se exercită sînt radical diferite însă prin apariția statului socialist, stat de un tip nou, apărut nu in numele răsturnării unei dominații de clasă, minoritare, prin- tr-o dominație a altei clase majoritare (numărul în cazul de față nu exprimă decît un indice de cantitate, și nu de calitate), ci în numele abolirii oricărei dominații și exploatări, pentru așezarea existenței sociale a unei națiuni pe temeiul deplinei egalități și libertăți, a e- chității tuturor, a întregului popor în fața legii și dreptății sociale.Infinita varietate a formelor de trecere, prin revoluție, la socialism presupune și existența căilor multiple democratice de transformare radicală a existenței sociale. Existența căilor neviolente de cucerire a puterii politice și, mai ales, a căilor democratice de exercitare a puterii demonstrează faptul că „dictatura proletară1' nu este o formă statală necesară și ineluctabilă. Aceasta cu atît mai mult cu cit proletariatul, clasa muncitoare, prin însăși condiția sa istorică și socială, este purtătorul celor mai înalte valori politice, democratice, etice și umanitare in general. „în democrație, scria Marx in „Contribuții la critica filozofiei hegeliene a dreptului11 *, nu omul există de dragul legii, ci legea există de dragul omului ; legea exprimă o e- xistență umană, în timp ce în celelalte forme de orînduire de stat omul este existența legală. Aceasta este deosebirea fundamentală a democrațiilor11. Socialismul și democrația sînt, din această cauză, indisolubil legate.

• Miracolul : SCALA (11 03 72) — » 1
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
• Hanul dintre dealuri : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Un 
anotimp fără nume — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital
de plan Adriana Bera. Program : 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
— 18

Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, care, încă de la Congresul al IX-lea al partidului, a adus clarificări de o inestimabilă valoare teoretică și practică în privința rolului statului și națiunii socialiste, contribuții creatoare la dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației socialiste, a statului democrației muncitorești-revoluțlonare.Solicitînd în permanență să tragem învățăminte din activitatea trecută, ătît din ceea ce a fost bun, cit și din lipsuri, pentru a acționa în spi- țitul cerințelor dezvoltării sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne îndeamnă în permanență să înlăturăm acele teze și noțiuni care nu mai corespund noilor condiții istorice și sociale, să promovăm tot ceea ce este nou, ceea ce se impune ca necesitate obiectivă pentru progresul societății. „în legătură cu aceasta — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — se pune problema de a clarifica, din punct de vedere teoretic și practic, felul cum trebuie definit statul și formele de conducere din societatea
In 1965. anul Congresului al IX-lea al partidului — care a inaugurat o nouă etapă de dezvoltare a țării, prin înscrierea fermă a economiei romârfești pe făgașul modernizării — au intrat în funcțiune primele capacități de producție ale „Integratei11 de lină — Constanta. Rostul ei era — și este, în continuare — acela de a valorifica lina oilor dobrogene, cunoscută pentru calitatea ei. Dar dacă oieritul avea o tradiție, industria textilă constituia o premieră pe aceste locuri. Primele țesătoare și filatoare au invățat meseria departe de casă, în unități cu mai multă vechime și experiență. S-au întors decise să întemeieze o nouă familie muncitorească — cea a textilistelor. Și au izbutit. In cele peste două decenii s-au depus eforturi mari pentru ca această industrie. cu specific feminin, să-și cucerească o faimă, un nume pe plan intern și extern.Reușita este deplină. Astăzi, „Integrata11 de lină din Constanta este o întreprindere modernă, cu o capacitate triplă față de cea inițială, fapt datorat construcției de noi spații, reutilării cu mașini de mare randament. S-a făcut o adevărată risipă de inteligență, de gîndire tehnică pentru a se atinge performanțe la care alții, din diferite părți ale lumii, au ajuns după decenii, chiar secole de activitate. Din „cojocpl1* încîlcit și plin de scaieți, așa cum este lina abia tunsă de pe oaie, prin iscusința textilistelor. conjugată cu tehnologii adecvate, se produc fire de mare finețe : o dovadă în acest sens este ponderea firelor pieptănate — 80 la sută. în totalul producției filaturii, fire din care se tes stofe moi si fine. în contexturi inspirate. intr-o gamă coloristică modernă. Produsele nurtînd marca „Tomistex11 se bucură de prețuire la export, care reprezintă 85 la sută din volumul producției, dublu fată de cincinalul trecut. Marca fabricii este confirmată și 'Prin afilierea la Secretariatul internațional al linii — Woolmark — cu sediul la Bruxelles. Se exportă direct în țări cu o piață exigentă, ca Anglia, U.R.S.S. șl altele. Se exportă și indirect, prin confecții. în S.U.A.. U.R.S.S.. Canada, Olanda. Belgia. Anglia. Franța. Mîn- dria textilistelor constăntene este cu atît mai mare cu cît produsele tri

noastră Socialistă. Mai putem oare vorbi in România de un stat al dictaturii proletariatului ? Cum se impact această noțiune cu largul cadru democratic pe care l-am creat, cu democrația noastră muncitorească, socialistă ? într-adevăr, aceasta reprezintă o problemă foartb importantă, căreia trebuie să-i acordăm atenție și să-i dăm răspunsul corespunzător11.Dîhd răspuns acestei probleme, secretarul general al partidului nostru a arătat, in repetate rinduri, că socialismul, ca formă superioară de organizare a vieții sociale, nu poate fi conceput fără existența unei democrații de tip nou, democrația revoluționară — cadrul social-politic care să asigure participarea largă a maselor populare la conducerea societății.Instaurarea unei astfel de autentice și atotcuprinzătoare democrații a reprezentat un efort de durată, complex și novator, căci realizarea unui asemenea proiect revoluționar, cu dimensiuni și rezonanțe atît de adinei, cum este cel al ridicării întregului popor la rangul de făuritor al propriului destin, nu a fost un proces linear, lipsit de căutări și di
0 concepție novatoare cu privire 

Ia rolul statului și națiunii în socialism
ficultăți, încadrabil în scheme teoretice și practice cunoscute, preelaborate și universal-valabile. Este meritul nepieritor al secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi dat conținut și formă, in cursul unui proces de continuă înnoire a vieții social- economice și politice, sistemului democrației muncitorești-revoluționare, sistem a cărui funcționare și-a dovedit, prin simbioza dintre organele sale și cele ale statului socialist, deplina viabilitate și originalitate, prin aplicarea tezei făuririi socialismului cu poporul și pentru popor. Acțio- nîndu-se neabătut pentru înfăptuirea acestei teze-program, imaginea pe care o oferă România astăzi este imaginea unui stat socialist în care continua adîncire și perfecționare a democrației reprezintă o dimensiune esențială. în conținutul și rosturile ei adinei se regăsește, materializată, aspirația multiseculară a poporului român spre o viață mai bună și mai dreaptă, în care fiecare membru al societății, potrivit capacităților și muncii sale, își găsește posibilități de materializare a vocației și personalității sale.Sistemul democrației muncitorești- revoluționare se înfățișează ca un ansamblu organic articulat de relații și instituții, prin care voința suverană a poporului devine voință obligatorie și constructoare de istorie ; exprimîndu-se prin acest sistem, conștiința de sine a poporului nostru devine conștiința unui nou destin al propriei sale existențe istorice.Imbinîndu-se tot mal armonios activitățile organelor de stat cu acelea ale noilor organisme democratice; funcțiile statului socialist se adaptează in permanență la nevoile izvo- rite din însuși procesul de dezvoltare și perfecționare continuă a democrației socialiste. In contextul funcționării optime a democrației directe și reprezentative, potrivit concepției originale a partidului nostru, funcțiile statului democrației muncitorești-revoluționare trebuie să se îmbine intr-o dialectică cit mai armonioasă cu atribuțiile și activitățile formelor democratice insti- 
mise peste mări si țări să le reprezinte sint realizate din materie primă si materiale auxiliare românești, valorificate printr-o creație ancorată in modă, originală, ca si prin grija neslăbită, permanentă pentru calitate. preocupare oglindită in procentul mare de noutăți : circa două treimi din totalul producției, ceea ce reprezintă zeci de articole noi. mii de poziții coloristice si desene în consens cu cerințele de perspectivă ale modei.Iată o „carte de vizită11 mai mult decît reprezentativă pentru munca femeilor de aici. „Meritul- acestor 
Hărnicie, pricepere, dragoste de muncă
Din activitatea comisiei de femei de Ia întreprinderea „Integrata” de lină 

din Constanța

realizări le aparține în cea mai mare parte, ne spune tovarășa Elena Vlăduc. directoarea întreprinderii. Ele dețin 88 la sută din personalul muncitor. As dori să rețineți si nuanța calitativă : 45 la șută dintre ingineri, subingineri. maiștri sînt femei ; trei secții și tot atitea ateliere sînt conduse de femei, precum si o bună parte din birouri si servicii. De asemenea, trei pătrimi din numărul membrilor consiliului oamenilor muncii sint femei. In acest organism al democrației muncitoresti- revolutionare președinta comisiei de femei ocupă funcția de vicepreședinte. Faptul că li s-au încredințat posturi de conducere este o recunoaștere a competentei profesionale. a capacității lor de a conduce, a calităților moral-politice dovedite în ani de muncă si realizări. O încredere nedezmințită de care se bucură. de altfel. întreg colectivul. In prezent, acționînd în spiritul exigențelor Tezelor din aprilie. răspun- zînd îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, putem raporta că am îndeplinit planul la producția fizică și marfă, la export și investiții, la productivitatea muncii. Este răspunsul colectivului nostru fată do grija 

tuționalizate în viața noastră socială, cu participarea maselor la conducerea întregii vieți economico-so- ciăle. Așa cum se arată în Tezele din aprilie, trebuie să se pornească, în permanență, „de la necesitatea întăririi rolului organelor de stat și al organismelor democratice in spiritul principiilor centralismului democratic, al conducerii întregii activități pe baza planului, a planurilor unice de dezvoltare economico-so- cială, a întregii noastre activități. Să îmbinăm in mod armonios activitatea organelor de stat cu aceea a organismelor democratice, erei nd condițiile corespunzătoare participării maselor populare, a întregului popor la conducerea întregii societăți'1. Organele de stat și organismele democratice constituie un tot unitar și, împreună, reprezintă și dau noua formă democratică a statului nostru, a democrației muncitorești-revoluționare.în cadrul ideologiei marxiste a existat, intr-o anumită perioadă, tendința de a absolutiza in chip dogmatic și unilateralizant teza exprimată în „Manifestul Partidului Comunist11 după care istoria societății omenești este istoria luptelor de 

clasă, neglijîndu-se Insă, sau chiar eludindu-se, rolul factorului național și național-statal in dezvoltarea istorică. Au existat chiar unele practici care, in numele internaționalismului proletar, au pornit de la absolutizarea tezei potrivit căreia „proletarii n-au patrie11, motivîndu-se astfel desconsiderarea intereselor naționale in elaborarea liniei politice a unor partide.O analiză atentă a fenomenelor istorice, analiză efectuată cu strălucire de secretarul general al partidului nostru, a relevat cu claritate unitatea dialectică existentă între social și național, faptul că, în realitate, socialul se manifestă, o dată cu apariția națiunilor pe scară istorică, în și prin național. Istoria este mărturie că lupta de clasă și, în forme corespunzătoare fiecărei etape, lupta împotriva asupririi naționale s-au îmbinat organic, constituind forța motrice a transformărilor revoluționare, a progresului omenirii.Națiunea a constituit în decursul Istoriei unul din factorii fundamentali ai progresului social, ai accelerării acestui proces. Pornind de la examinarea acestei realități istorice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat teza de o excepțională însemnătate potrivit căreia națiunea, departe de a-și fi epuizat rolul istoric, reprezintă și în socialism, și va reprezenta o îndelungată perioadă, un factor profund mobilizator în lupta pentru progres, pentru libertate și dreptate socială. Rolul națiunii ca factor de progres crește In condițiile societății socialiste cu atît mai mult Cu cît trecerea la socialism a permis ridicarea națiunii pe o treaptă calitativ superioară, afirmarea unor trăsături noi, specifice acesteia, în virtutea cărora ea se manifestă plenar și multilateral ca națiune socialistă. Socialismul nu numai că asigură condiții optime pentru dezvoltarea și înflorirea națiunilor, pentru valorificarea deplină a potențialului lor material și uman, ci și pentru asigurarea dezvoltării libere și independente a fiecărei națiuni socialiste, a unor relații de egalitate deplină în drepturi între ele, înflorirea 
conducerii partidului pentru sporirea veniturilor celor ce muncesc. In prima etapă. începînd de la 1 august, peste 1 900 de textiliste din unitatea noastră au beneficiat de majorarea retribuțiilor, iar în luna noiembrie s-a trecut la aplicarea majorărilor din etapa a doua11.înt.r-o unitate unde femeile constituie majoritatea personalului muncitor, este imposibil să disociezi activitatea comisiei de femei din contextul general, ele fiind prezente peste tot in întreprindere. Totuși, acum, la ora bilanțului, cînd s-a întocmit darea de seamă pe perioada 

de la ultimele alegeri și pină în prezent, evaluînd activitatea acestui organism, s-a văzut că. prin mijloacele specifice, comisia de femei s-a implicat în toate acțiunile destinate ridicării calității muncii. Este opinia tovarășei Georgeta Rădan, președinta comitetului sindical, sub a cărei' îndrumare își desfășoară activitatea comisia de femei. O problemă de mare însemnătate pentru un colectiv care aspiră la competitivitate este aceea a permanentei creșteri a măiestriei profesionale. Comisia de femei are partea ei de contribuție la cuprinderea lucrătoarelor in cursurile de policalificare și de perfecționare, astfel îneît fiecare muncitoare să cunoască mai multe operațiuni, să știe să obțină randamentul maxim la mașinile din dotare.Cele 13 membre ale comisiei de femei au un rol important în stimularea și finalizarea acțiunilor de recuperare a materialelor refolosibile. în această acțiune, spiritul gospodăresc, caracteristic femeilor, este la el acasă. Șorțurile muncitoarelor au buzunare încăpătoare în care se adună și cel mai neînsemnat capăt de fir. Chiar și războaiele de țesut, flaierele, celelalte utilaje au „buzunare11 pentru ca nimic să nu se risi- 

fiecăreia contribuind la progresul general al umanității.Socialismul, prin înlăturarea scindării antagoniste de clasă, a deschis calea pentru realizarea unei adevărate unități naționale, pentru întărirea și dezvoltarea pe baze noi a națiunii. Afirmarea cu putere a caracteristicilor fundamentale ale națiunii in condițiile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate are loc, în același timp, cu schimbarea caracterului unora dintre aceste trăsături, cu apariția altora noi, care consolidează, pe o bază nouă, națiunea socialistă. Apare astfel, pe baza proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, o autentică comunitate de interese naționale. Asistăm la constituirea unei concepții unice despre lume și viață, mate- rialist-dialectice și istorice, la plămădirea unei constelații de valori culturale, științifice și morale, îna-’ intate și care contribuie la formarea și dezvoltarea unui om nou, înzestrat cu o conștiință revoluționară. Apariția acestor trăsături calitative, proprii națiunii socialiste, nu numai că nu concură la dispariția acesteia, ci, dimpotrivă, contribuie la consolidarea și promovarea ei, la afirmarea națiunii ca o puternică forță creatoare în spațiul istoric. Abia în socialism națiunea își poate pune în valoare întregul său potențial creativ, adueîndu-și contribuția la dezvoltarea culturii și civilizației întregii umanități. Spiritul original, creator, consecvent revoluționar, ce caracterizează întreaga activitate teoretică și practică a partidului, nostru, a secretarului său general, își găsește o întruchipare strălucită și in politica da soluționare, pe baza principiilor socialismului științific, a problemei naționale in țara noastră. Ținind in permanență seama de faptul că România este un stat național unitar în care trăiesc și naționalități conlocuitoare, că de-a lungul secolelor aceste naționalități au muncit și trăit împreună cu românii, că s-a realizat o înfrățire în lupta comună pentru o viață mai bună, pentru dreptate și egalitate socială și națională, partidul nostru, acordind și garantînd drepturile și libertățile democratice tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, egalitatea lor deplină în toate domeniile, a rezolvat cu neabătută consecvență revoluționară problema națională.Pornind de la aceste realități, pe bună dreptate tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că „dezvoltarea națiunii noastre socialiste reprezintă o chintesență a tuturor transformărilor revoluționare din viața poporului român, care își făurește astăzi, liber și suveran, propria sa istorie, viitorul luminos. Partidul nostru pornește de Ia premisa că națiunea nu și-a epuizat nici pe departe posibilitățile de dezvoltare, că ea va continua să joace, în întreaga epocă de construcție a socialismului și comunismului, un rol hotărîtor in evoluția societății. Dezvoltarea independentă și înflorirea fiecărei națiuni socialiste nu numai că nu vin în contradicție cu interesele colaborării și solidarității internaționale dintre statele sistemului socialist, ci, dimpotrivă, sînt o condiție fundamentală a întăririi forței și unității acestuia, a creșterii prestigiului și influenței socialismului in lume11.Contribuția novatoare adusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei și practicii edificării statului și națiunii socialiste se înscrie, indiscutabil, in patrimoniul cel mai valoros al socialismului științific, al gindirii social-politice și filozofice contemporane.
■ ■HBHKBEpească. Iar rezultatul acestor eforturi este pozitiv : numai în acest an s-au reintrodus în circuitul productiv 26 tone de lină. Priptr-un mare efort de elaborare, pentru a aduce și aceste fire la parametrii inițiali, au fost create două articole noi. în circa 30 de poziții coloristice, cu nimic deosebite de celelalte produse.O problemă ce preocupă, deopotrivă. comisia socială a sindicatului și comisia de femei este aceea a creării unui microclimat de muncă plăcut, a unor condiții bune de muncă. în acest sens au fost luate, din vreme, măsuri de pregătire a sec-

țiilor și atelierelor pentru iarnă : s-au făcut etanșări la ferestre și uși. au fost înlocuite geamurile sparte, au fost revizuite vestiarele, instalațiile sanitare, s-a dat în folosință o instalație de producere a apei gazoase. Cum e și firesc într-un colectiv feminin, femeia-mamă este înconjurată cu multă căldură și înțelegere. La propunerea comisiei da femei, gravidele, mamele care alăptează sau au copii mici sînt repartizate în locuri de muncă mai ușoare. Unul dintre acestea este atelierul de prototipuri, unde se experimentează noile creații. Clubul „Femina11 constituie cadrul propice organizării unor discuții pe probleme dintre cele mai diverse, de la cele de producție la cele de educație estetică, a unor întîlniri cu medici, juriști, oameni de cultură.Un cîmp larg de afirmare pentru comisia de femei îl constituie controlul și îndrumarea unităților sociale ce aparțin întreprinderii sau sînt patronate de ea. Membrele comisiei de femei sînt o prezență obișnuită la dispensarul din incintă, la bufetul care servește zilnic 3—4 feluri calde de mîncare, la centrul de pline aflat în interior. La căminul tinerelor fete, in care locuiesc 300 de

Educarea multilaterală a tineretului 
- preocupare a centrului de cultură și creație

Inaugurat la 23 August 1977 sub denumirea „Casa tineretului1* Tg. Jiu, edificiul suportă in scurt timp două metamorfoze in nomenclatură : prima, in 1982, cind devine „Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret11, și a doua, in toamna acestui an, cind începe să-și desfășoare activitatea sub titulatura de Centrul de cultură și creație „Cintarea României'1 pentru tineret. Nu e vorba numai de schimbarea titulaturii, ci de o schimbare a opticii conducerii a- cestei instituții in spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului privind rostul și rolul ei in educarea și formarea tinerei generații. V-o prezentăm pentru reușita citorva experiențe demne de reținut. Mai Intii însă, o succintă prezentare a acesteia : amplasată in cartierul 9 Mai — cartier al ultimelor două decenii, lingă noua gară in plină construcție — această instituție a intrat în viața culturală a Gorju- lui „pe ușa din față11. Și cind spunem aceasta ne referim la o complexi- acțiuni și de manifestări, unicat, centru

TV, radio, Programele afișate Ia și tinerii

ta te de unele, am zice, cu tentă de Luîndu-și în serios rolul de de cultură, conducerea instituției, reprezentată de un tinăr inimos — Moise Bojincă —, și-a întins aria de preocupări în zonele miniere Rovi- nari, Mătăsari, Motru, Jilț, inițiind, prin cluburile din locurile menționate, In căminele muncitorești, așa- zisele camere culturale. In fond, ce se vor aceste „camere11 7 Niște nuclee de informare, de „aviz celor interesați11 privind politica țării, ultimele apariții editoriale, filmele săptămînii etc. La fiecare etaj deci, în căminele muncitorești a fost mobilată cite o cameră cu bibliotecă, remi, șah. funcționării lor sint fiecare întreprindere știu, de pildă, intre ce ore pot să solicite o carte, să organizeze un concurs de șah sau să vizioneze un spectacol. Veniți din subteran sau din minele de suprafață, sînt așteptați în cămine de confortul jji ospitalitatea acestor camere „foarte eficiente11, după cum susține tînărul director. Pe de o parte, printr-o mai bună utilizare a timpului liber al fiecăruia, in funcție de interese, preocupări, pe de alta ele devin pepiniere de recrutare a noi talente, dar și de captare a sugestiilor privind
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(Urmare din pag. I)ral al partidului ne îndemna să privim istoria dezvoltării omenirii pentru a înțelege acest lucru. Intr-adevăr, dacă ne gîndim, de exemplu, la vechii greci, ei au supraviețuit prin cultura lor, chiar după ce au fost cuceriți de romani. S-a spus, și aceasta de un mare poet roman, Horațiu, că grecii învinși au învins pe romanii învingători, firește prin- -cultura tor, care, după ‘ Cum se știe, a fost preluată de cuceritori. Tot astfel, mai tîrziu, cultura romană a exercitat o mare influență asupra culturii întregii omeniri, limba latină fiind folosită în actele oficiale și în toate memoriile științifice timp de peste o mie de ani după căderea Romei. în legătură cu această problemă aș dori să arăt că ar trebui să se dea mai multă atenție limbii latine deeit i se dă în prezent în liceele noastre, cu atit mai mult cu cit ea a fost limba stră- 
muncitoare aflate la începutul muncii lor în întreprindere, comisia de femei este totdeauna bine venită. Un sfat părintesc, o mustrare ca de mamă, cînd e cazul, au contribuit mult la menținerea unui climat agreabil în cămin, la pregătirea acestor tinere pentru a deveni bune muncitoare. dar și bune soții si mame. Uneori membrele comisiei de femei nu vin singure, ci însoțite de specialiști, care susțin interesante dialoguri cu locatarele pe teme de educație civică, sahitară, juridică. Prin grija gospodinelor din comisia de femei din întreprindere, căminul a fost bine dotat, iar la cursul de croitorie căministele învață cum să completeze această dotare, cum să-și confecționeze singure diferite obiecte de uz personal.O grijă cu adevărat maternă este acordată copiilor. Unitatea are sub patronaj o grădiniță cu program prelungit, căreia multe dintre textiliste îi încredințează copiii. Este întreținută legătura permanentă cu directoarea grădiniței, dar deplasările la fața locului sînt frecvente. Este controlată starea de Igienă, se gustă meniul, se iau măsuri pentru întreținerea și repararea clădirii, a instalațiilor, a jucăriilor.Desigur, bilanțul activității comisiei de femei este bogat, cum bogată în realizări este munca întregului colectiv. Dar năzuința firească este spre mai bine. Alegind o nouă comisie de femei, în care multe dintre membre sînt tot cele vechi, cu experiență, femeile de la „Integrata11 de lină din Constanța își propun să ridice activitatea comisiei de femei la cotele înalte ale exigențelor actuale, să facă în așa fel îneît prin acțiuni proprii, specifice să se implice în complexul proces de conștientizare a tuturor muncitoarelor, în sensul sporirii răspunderii ce le revine în realizarea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. Acum. în preajma plenarei Comitetului Central al P.C.R., textilistele din unitatea de pe malul mării vor să demonstreze că faptele lor de muncă sînt cea mai bună dovadă a înțelegerii și aprobării depline a politicii partidului și statului nostru.

Rodica ȘERBAN 
Lucian CRISTEA corespondentul „Scinteii" 

acțiunile centrului. Și pentru că tot sintem la capitolul noutăți, iată o altă acțiune care ni se pare interesantă. în cadrul cursurilor și cercurilor de inițiere in contabilitate, de pildă, in electronică și depanare radio-TV, în stenografie șl tehnica secretariatului sau croitorie, coafură, artă culinară etc., cursurile de pregătire pentru admitere în învăță- mintul superior și pentru admitere în treptele I și II (matematică, biologie, economie politică, fizică, filozofie) începute experimental, cu trei ani în urmă, și-au arătat din plin roadele : a crescut de două ori numărul celor intrați în facultăți sau la treptele menționate.Avînd permanent în atenție calitatea activităților, numărul partici- panților și realizările financiare înregistrate, deci coroborarea celor trei factori, conducerea Centrului de cultură și creație urmărește permanent ca titulatura cu care a fost învestit să expțime un conținut concret, o destinație certă. Asta și explică de ce, de pildă, un cursant de la cercul de artă culinară nu învață numai artă culinară, ci și drept comercial sau economie politică. Specialist, de altfel, în economie politică, directorul centrului e de părere că „nici un domeniu de activitate nu poate respira normal fără cunoașterea și înțelegerea acestei științe11. Și lată o altă noutate : cercul tehnico- aplicativ auto, unde, pină la 31 de ani, tinerii se pot pregăti în vederea obținerii permisului de conducere auto categoria B.Dincolo de aceste activități — desfășurate in cele 10 săli de care dispune edificiul gorjean și cărora direcția vizează să le mai adauge încă două : de informatică și de design — activitatea cultural-artistică desfășurată în sala de spectacole s-a impus, pe de o parte, prin păstrarea și continuarea unor manifestări tradiționale ca „Primăvara culturală gor- jeană11, „Festivalul cîntecului, jocului și portului11 sau „In cîmpia soarelui11 etc., pe de alta prin permanentizarea unor acțiuni în întreprinderile municipiului — peste 20 la număr, ideea de bază fiind diversificarea actului artistic și lărgirea caracterului de masă al acestora. Concret, e vorba despre „dialogul muncii șl creației11, ținut bilunar între cîte două unități, unde intră în competi

moșilor noștri, depozitară a unei culturi care ne-a menținut ființa națională în ciuda perioadelor vitrege ale istoriei noastre. însușirea limbii latine este in același timp un minunat exercițiu de gîndire, util oricărui specialist, indiferent de domeniul său de activitate.In legătură cu însușirea limbilor străine, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta în cuvintarea de la Timișoara că., .«toți tinerii Trebuie să învețe două limbi străine, ceea ce Ie asigură o pregătire multilaterală, astfel că după absolvirea școlii pot intr-adevăr să acționeze in orice împrejurări, pentru a participa activ la intreaga viață economică, la schimburile și relațiile internaționale, in toate sectoarele de activitate11. într-adevăr, pentru a fi în permanență la curent cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, este necesar să fie consultate cu regularitate în primul rînd revistele de specialitate românești și străine și, de asemenea, lucrările de specialitate. Oricit de bine ar fi organizat un oficiu de informare, traducerea în limba română și multiplicarea acestor traduceri creează în mod inevitabil o întirziere, care poate fi evitată tocmai prin cunoașterea a două limbi de circulație internațională, ceea ce ne dă posibilitatea de a consulta, fără intermediul traducerii, publicațiile, lucrările de specialitate, în plus, traducerile tehnice sînt în general mai dificile și nu pot fi făcute cu succes decît de un specialist din domeniul respectiv, care cunoaște bine limba străină. O vorbă înțeleaptă a poporului nostru spune că de atîtea ori ești om cite limbi cunoști.O importanță deosebită In formarea omului nou are cultura generală. Școlile generale, liceele noastre sînt chemate să asigure tineretului o frumoasă cultură generală. Sint lăudabile eforturile pe care le fac cadrele noastre didactice pentru a-și îndeplini această nobilă misiune. Nu pot să nu-mi amintesc cu plăcere de un adevărat muzeu al literaturii române conținînd sute de fotografii și unele cărți și documente vechi, organizat în liceul industrial din orașul „Oțelul roșu11. Ce frumoasă trebuie să fie, de exemplu, o lecție despre „Luceafărul11 poeziei românești în camera muzeului dedicată în întregime lui Mihai Eminescu !Există însă și licee, deloc periferice, în care elevii selectează disciplinele în „principale11 și „secundare11. Cele „principale11 sînt cele cerute la concursul de admitere la facultatea pe care intenționează s-o urmeze elevul. Cele „secundare11 sînt complet neglijate. Din păcate, există și cadre didactice care încurajează a- ceastă practică nefericită, cu consecințe incalculabile pentru formarea nu numai ca om, dar și ca viitor specialist a elevului. Limba și literatura română, istoria, geografia, ști-
tv
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ție forțele artistice ale fiecărei întreprinderi, dar și temerarii creației tehnico-științifice. Și, bineînțeles, participanții trebuie să facă față unor intrebări din varii domenii — istorie, politică, artă plastică, literatură, cît și altora legate de istoria și activitatea întreprinderilor respective, de preocupările colectivelor de muncă pentru realizarea sarcinilor de plan.La ora actuală, centrul dispune de două formații de teatru, o trupă de teatru de păpuși, două formații de muzică ușoară, o formație de dans modern și o alta de dans clasic etc. Premiile obținute în cadrul Festivalului național „Cîntarea României11 (medalia de aur cu teatrul de păpuși, locul I cu una din formațiile de muzică ușoară, locul II cu montajul literar-artistic, ca să le amintim pe cele mai valoroase) îndrituiesc conducerea să spere că, in competițiile dintre întreprinderi, cele de care se ocupă centrul vor ridica ștacheta. Mizînd pe forțele proprii și pe sfera largă de colaboratori, printre care Jana Șerbănescu și Ligia Tilici dețin primatul în pregătirea echipelor de teatru, iar artiștii plastici Grigore Haidău și Vasile Jarca în rigoarea și exigența cu care selectează, pentru concursuri și expoziții, lucrările artiștilor amatori din întreprinderi.Și pentru că menirea centrului este să educe și să formeze tineretul gorjean în spiritul epocii noastre. Universitatea cultural-științifică are un rol deosebit prin cele nouă cursuri ținute lunar. Cîteva teme ale acestora sint edificatoare în ideea menționată : „Locul și rolul tinerei generații11, „Religia și societatea11, „Probleme medico-sociale ale familiei tinere11, „Știința și tehnica românească în circuitul universal11, „Valențe umaniste ale literaturii românești11 etc. Ținute de specialiști în domeniu, la obiect, ele au darul să adauge nota de nou, să trezească interesul auditoriului, să invite la un dialog deschis.Zilnic, sute de tineri pășesc pragul acestui centru, el însuși o universitate a tinereții, a competiției, a dorinței firești de afirmare.
Marta CU1BUȘ 
Dumitru PRUNA corespondentul „Scînteii"

ințele naturii, științele sociale, artele plastice, muzica etc. sînt la fel de utile unui elev care, intenționînd să urmeze Politehnica, nu ar vrea să învețe decît matematică și fizică. Cultura generală oferă nu numai cunoștințe multilaterale, ci și o elasticitate de gîndire și de imaginație, absolut necesară specialistului în propria sa activitate, dacă acesta nu se resemnează de a rămîne un simplu exețutaat îptr-un donțeniu foarte îngust.Documentele partidului nostru cer specialiștilor, tuturor oamenilor muncii nu numai să fie bine pregătiți din punct de vedere profesional, dar să aibă și o activitate de creație științifică sau tehnică, să fie buni specialiști și oameni politici. In cuvintarea rostită la Timișoara la 15 septembrie, secretarul general al partidului sublinia că : „Puterea stă in știință, în capacitatea omului de a crea, de a cunoaște și de a modifica continuu, in folosul său, al progresului, întreaga dezvoltare ! Și o asemenea activitate trebuie să ne propunem să desfășoare continuu poporul nostru11.De aci rezultă sarcina importantă pe care o are învățămîntul : de a iniția pe elevi și pe studenți în tai-, nele activității de creație științifică șij tehnică, începînd cu documentarea și contlnuînd cu formularea ipotezelor, efectuarea experimentului, cu tehnica măsurării, interpretarea rezultatelor și încheind cu redactarea studiului în vederea publicării lui. De asemenea, elevii și studenții pot și trebuie să fie inițiați in tehnica redactării unei propuneri de brevet de invenție. Stimularea creativității științifice și tehnice a elevilor a dat pină în prezent rezultate foarte bune. Mărturie stau expozițiile anuale organizate cu această tematică de Consiliul Național al Organizației Pionierilor și Șoimilor Patriei, ca și concursurile dotate cu premii ala cercurilor științifice studențești, organizate de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Această sinteză dintre activitatea didactică, pe de o parte, și cercetarea științifică și practica socială, pa de altă parte, ce caracterizează învățămîntul din țara noastră, se înscrie în concepția originală, profund revoluționară a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a integrării învă- țămîntului cu cercetarea și producția.Este o datorie de onoare a noastră, a tuturor cadrelor didactice, de a răspunde încrederii pe care secretarul general al partidului ne-a acordat-o întotdeauna, militînd ca, așa cum ne cerea dinsul, „fiecare școală, fiecare institut superior să devină un puternic centru, o citadelă a educației și formării tinerei generații, a constructorilor de miine ai socialismului și comunismului, a acelora care trebuie să asigure ridicarea continuă a patriei noastre pe noi și noi culmi de progres și civilizație**.
20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe. 

Emisiune literar-muzlcal-coregra- 
flcă (color)

20/40 Mlndrla de a fl cetățean al Româ
niei socialiste • Faptele defineso 
oamenii. Reportaj (color)

20.55 Unirea șl Independența — perma
nențe ale istoriei noastre (color)

21,15 înalta răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României (color)

21,35 Te cîntăm, iubită țară 1 Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal

cinema
19, ARTA (21 31 86) — 9 1 11,30, 14 ;
16,30 ; 19
• Fiul stelelor — 9 ; 11 ; 13, Mistere
le Bucureștilor — 15; 17; 19: UNION 
(13 49 04).
• Trenul de aur i PACEA (71 30 85) 
— 9 ; 12,30 ; 14 ; 16,30 ; 19
• Nelu : POPULAR (35 15 17) — 15 1 
17 ; 19
• Horea : FESTIVAL (15 63 84) — 9 1 
12 ; 15 ; 18
• Drumul oaselor t BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19
• Dacii : TIMPURI NOI (15 6110) — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19

• O zi Ia București t COTROCENI
(49 48 48) — 15 ; 17 ; 19
• Ștefan cel Mare i MUNCA (21 50 97) 
— 15 ; 17 ; 19
• Gară pentru doi i PATRIA 
(11 86 25) — 9 ; 12 ; 15,30 ; 18,30
• Sora treisprezece : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15 ; 19,30
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
VICTORIA (16 28 79) — 9 ; 11 ; 13 ; 15; 
17 : 19
• Inimă de iepure — 9 ; 11 ; 13, VI- 
nătorul de șerpi — 15 ; 17 ; 19 : DOI
NA (16 35 38).
• Strada chitariștilor i FEROVIAR 
(50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19

• Ciudata poveste a doctorului Je
kyll : BUZEȘTI (50 43 58) - 15 ;
17 ; 19
• O anchetă ciudată': DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15 ; 17 ; 19
• Jandarmul șl jandarmcrițele : FE
RENTARI (80 49 85) — 15 ; 17 ; 19
• Transport secret : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9 ; 11,30; 14; 16,30; 19, 
MIORIȚA (14 27 14) — 8,45; 10,45;
17,15 ; 19,15
• Vocație de detectiv i VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19
• Johann Strauss: STUDIO (59 53 15) 
— 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 17 ; 19,15.

teatre
• Teatru! de operetă (13 63 48) : 
Logodnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind in jur cu ochi fără lumină
— 18 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Clinele grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mia (14 09 05) :
Bătrtna și hoțul — 19
• Teatrul de comedia (16 64 60) :
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara* 1 (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 18 ; (sala 
Studio) : Dansul morțil — 18,30

• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (15 56 78, sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Majestic a Teatrului Glu- 
lești) : Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă'1 (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9 ; Pinocchio — 15
• Teatrul „Țăndărică11 (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver In țara păpușilor
— 15 ; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
„Piticul uriaș11, spectacol prezenta*  
de Teatrul de păpuși Sibiu — 10 ; 13 ; 
15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18,30

I 1
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEALȘF.SCIJ
a primit pe ambasadorul Republicii Italiene

cu prilejul
(Urmare din pag. I)Inmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul Luigi Amaduzzl a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc și cele mai bune urări din partea președintelui Republicii Italiene, Francesco Cossiga, împreună cu sentimentele sale de înaltă stimă și considerație.în cuvîntarea prezentată de ambasador sînt evocate relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două țări șl popoare, care cunosc o continuă și rodnică dezvoltare pe plan politic, economic, cultural șl In alte domenii de activitate.Primind scrisorile de acreditare,

Răspundere muncitorească 
în înfăptuirea sarcinilor economice

(Urmare din pag. I)asupra cărora nu s-a efectuat absolut nici o operație de prelucrare în unitatea respectivă. Rezultatul : produc- ția-marfă (în valoare considerabilă nu numai pentru unitatea respectivă, dar și pentru economie) a fost raportată atît la întreprinderea furnizoare, cît și în întreprinderea beneficiară. Dincolo de denaturarea producției-marfă, atît la nivelul unității beneficiare, cît și al centralei, au fost înregistrate cheltuieli de manevrare și transport care nu pot genera decit pierderi. Este, acesta, un adevăr elementar 1De asemenea, sînt întreprinderi care Includ in valoarea producției- marfă proprie și subansamblele realizate integral tot în alte unități în cadrul acțiunii de cooperare, dar asupra cărora fabricile beneficiare nu execută nici un fel de prelucrare specială, ci doar operațiunea de montaj. Este cazul panourilor de automatizare, produse în întreprinderi specializate și asamblate în diverse utilaje prlntr-o simplă operație de cuplare, ceea ce nu justifică nici planificarea și nici raportarea lor ca producție proprie de către întreprinderile beneficiare.O întreprindere bucureșteană, . In goana după valori în sine, a vindut pentru prelucrare la alte unități piese importante din componența produselor pe care le fabrică (deși pentru această operație dispunea de sectoare specializate), piese pe care apoi le-a recumpărat, favorizînd o raportare eronată a producției de către unitățile cu care a „cooperat".Iată încă un exemplu în măsură să pună in evidență, încă o dată, caracterul nu numai antieconomic, dar cu consecințe negative mai mari al unor artificiale raportări contabile. In industria laptelui unele Întreprinderi introduc în valoarea produc
vremea CLUJ! „Napotehnica '88"

Institutul de meteorologie șl hldrolo- 
ÎrJe comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 23 noiembrie (ora 20) — 

26 noiembrie (ora 20). In țară i Vreme 
In general Închisă in regiunile sudice 
șl sud-estlce șl schimbătoare In cele
lalte zone. Vor cădea precipitații, mal 
ales sub tormă de ninsoare In prima 
parte a intervalului, In sudul și estul 
țării, iar spre sfirșlt, pe alocuri, sub 
formă de ninsoare în regiunile nordice. 
In restul teritoriului, preclpltațllte vor 
fi mai ales sub formă de ninsoare, pe 
arii mai restrinse. Izolat, în sud-est, 
cantitățile de apă pot depăși 10 litri 
pe metrul pătrat în prima zi. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat, cu In
tensificări la începutul intervalului în 
sud-est- Temperatura aerului în scă
dere. Minimele vor fi cuprinse Intre 
minus 14 șl minus 6 grade In nordul 
si centrul tării (Izolat chiar mal co- 
borîte) și Intre minus 8 șl plus 2 grade 
In rest, iar maximele, în general, Intre 
minus 3 și plus 6 grade. Local, dimi
neața, in nordul și centrul țării, se va 
produce ceață, asociată și cu depu
nere de chiciură. Condiții favorabile 
producerii poleiului In sud-estul țării 
In prima parte a intervalului. 
In București : Vreme în general În
chisă. Temporar vor cădea precipitații, 
mal ales sub formă de ninsoare, în 
prima parte a intervalului. Vint slab 
pînă la moderat, cu Intensificări In 
prima zi. Temperaturile minime vor 
oscila Intre minus 3 și zero grade, iar 
cele maxime între l și 4 grade. Con
diții de producere a poleiului.

prezentării scrisorilor depreședintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a transmis președintelui Francesco Cossiga cele mai calde urări de succes in activitatea sa, de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul italian prieten.fn cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu se arată că între România și Italia au existat dintotdeauna legături strînse de prietenie și colaborare, relevîndu-se că sint largi posibilități pentru extinderea și mai puternică a acestor bune raporturi, îndeosebi a cooperării economice, tehnico-științifice și culturale, precum și pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale, în interesul reciproc, al cauzei 

ției-marfă și valoarea margarinei, produsă și raportată ca atare de întreprinderea de specialitate, și care se adaugă la produsul unt în amestec cu margarină. Se Încalcă, în a- cest fel, normele unitare de planificare, care prevăd că această operație de amestec este o lucrare cu caracter industrial, iar în raportarea producției-marfă nu trebuie cuprinsă și valoarea produsului cumpărat (a margarinei), care a fost raportat o dată.Sînt practici străine spiritului angajant, răspunderii ce trebuie să caracterizeze activitatea de planificare, urmărire și raportare a producției. în unele din aceste cazuri se speculează anumite imprecizii metodologice ale normelor de planificare și înregistrare a rezultatelor din producție sau, pur și simplu, se ignoră norme clare. Nu vine, desigur, o forță miraculoasă din afară, care să impună o asemenea atitudine voluntaristă, după cum nu poate fi vorba nici de motivații economice, morale sau de altă natură in acest sens. „Procedeul" — sesizat și examinat sever de organele de control in drept — este rezultatul spiritului tolerant, abuziv manifestat in activitatea unor cadre de conducere, preocupate parcă mai mult de modul de a găsi justificări sau subterfugii pentru unele nerealizări, decit să caute soluții tehnice și organizatorice substanțiale menite să asigure desfășurarea normală a activității productive. în loc să fie evaluate cu răspundere, potrivit dreptului de exercitare a autoconducerii muncitorești, sarcinile de plan, printr-o fundamentare realistă, în permanentă corelare atît cu necesitățile economiei, cit și cu posibilitățile, se recurge cu o candamnabilă ușurință la metode cu totul străine oricăror norme morale, eticii oricărui act de conducere.
La Cluj-Napoca s-a deschis cel de-al IX-lea salon județean de creație științifică și tehnică — „Napotehnica ’88“, manifestare Înscrisă in cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Expoziția reunește circa 2 000 de produse, tehnologii, soluții tehnologice, invenții, inovații și alte realizări reprezentative din activitatea de cercetare științifică și tehnică, din preocupările majore ale oamenilor muncii clujeni pentru înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției. Se remarcă produsele și tehnologiile noi asimilate și introduse în fabricație de Combinatul de utilaj greu pentru sectorul energetic și industria metalurgică, mașinile de rectificat cu comandă program construite de fabrica „Napomar", echipamentele de automatizare realizate de întreprinderea de electronică industrială și automatizări, utilajele și instalațiile pentru industria alimentară și frigorifică ale întreprinderii „Teh- nofrig", utilajele cu performanțe tehnice care asigură o mare productivitate și valorificarea superioară a materiilor prime in in

acreditarepăcii, înțelegerii șl progresului in lume. Este subliniată, totodată, convingerea că România și Italia vor conlucra activ și in viitor pe arena mondială, aducîndu-și întreaga contribuție la promovarea politicii de destindere, dezarmare, securitate, încredere și colaborare internațională.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat succes ambasadorului italian în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea și convorbirea care au avut loc cu acest prilej au participat Ioan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Se știe că o cifră cuprinsă în planul unei întreprinderi sau la rubrica de realizări nu are doar o valoare în sine, ci devine — in expresia ei materială — un bun social, intrînd în conexiune tot mai complexă cu alte asemenea valori, din alte unități, spre a determina decizii la niveluri superioare. „Artificiul" de calcul, de fapt evidența „voluntaristă", care nu ține seama de realități, devine, așadar, un act profund dăunător atît intereselor colectivului, cît și ale societății. Și tocmai de aceea este și total condamnabil. Este fără îndoială un lucru bun faptul că organele de control de specialitate au descoperit și descoperă prompt asemenea manifestări izolate, complet străine principiilor autoconducerii muncitorești, întrebarea care se pune este : ce fac, în asemenea situații, economiștii din întreprinderi care au menirea să a- sigure realismul și legalitatea fundamentării și a raportării sarcinilor economice, ce fac membrii consiliului de control muncitoresc, ce face organizația de partid 1Potrivit legii, consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, directorul, directorul general, respec-’ tiv conducătorul unității răspund în fața adunării generale a oamenilor muncii, forul suprem al proprietarilor și producătorilor, pentru modul de gestionare a patrimoniului întreprinderii și rezultatele economice obținute. Este necesar ca această răspundere să se exercite pretutindeni și în fiecare moment numai cu fața spre realitate, numai*  in spiritul exigențelor mecanismului econo- mico-financiar. Orice încercare de denaturare a realității trebuie prompt și sever sancționată prin opinia fermă a colectivului. Așa cum cer interesele fiecăruia, ale societății.
dustria ușoară cu marca întreprinderilor „Unirea" și „Metalul roșu", piesele fabricate din pulberi metalice sinterizate ale întreprinderii „Sinterom", produse și tehnologii moderne aparținînd întreprinderii chimice Turda, Combinatului de fibre, celuloză și hirtie Dej și altele. Institutele de cercetări și de invățămînt aduc în prim plan tehnologii și soluții tehnologice de vîrf, produse și materiale noi. care atestă roadele integrării organice a cercetării cu Invățămintul și producția.în cadrul consfătuirii Inventatorilor și inovatorilor, care a avut loc cu acest prilej, s-a relevat faptul că. în cadrul activității de creație științifică și tehnică de masă, a crescut numărul muncitorilor și cadrelor tehnice, al specialiștilor și cercetătorilor angajați în soluționarea unor probleme de tehnică nouă, de perfecționare și modernizare a tehnologiilor, care au dus la creșterea productivității muncii, a calității produselor, la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. (Marin Oprea).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu adincă recunoștință șl prețuire amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare și bunele urări pe care ni le-ați adresat cu ocazia zilei mele de naștere.Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră deplină sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten progres continuu și prosperitate.

HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu recunoștință amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a Zîlei naționale a țării noastre și doresc să vă mulțumesc pentru urările de bine și felicitările transmise.Ne exprimăm speranța că relațiile de prietenie existente între țările noastre se vor dezvolta în continuare, în folosul celor două popoare.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Cronica zileiTovarășul Ștefan Andrei, vice- prim-ministru al guvernului, împreună cu tovarășul loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, au avut, marți, o întrevedere cu Pablo Benavides, director în Comisia Pieței comune, conducătorul delegației C.E.E. la lucrările Comisiei mixte România — Comunitatea Economică Europeană, ale cărei lucrări au avut loc la București.în timpul convorbirilor au fost abordate probleme privind posibilitățile creșterii și diversificării schimburilor comerciale dintre România și țările membre ale C.E.E., dezvoltării cooperării economice în domenii de interes comun.
REPOR TAJE •NOTE» INFORMA ȚII

Panoramic tulcean
• Peste 5 500 tone 

alumină calcinată au 
fost livrate suplimen
tar, de la începutul a- 
nului și pînă in pre
zent, de către colecti
vul întreprinderii de 
alumină din Tulcea, 
care a raportat reali
zarea înainte de ter
men a planului pro
ducției-marfă pe II 
luni. De remarcat 
că producția realizată 
pînă acum este cu 
20 000 de tone mai 
mare decit cea din a- 
ceeași perioadă a anu
lui trecut, in condiții
le in oare au fost eco
nomisite 800 tone bau
xită, 59,4 MWh ener
gie electrică și 112 
tone combustibil con
vențional.

» Ruinele unui am
plu complex monahal 
datînd din secolele 
V—VI, primul de a- 
cest fel din perioada 
respectivă descoperit 
pînă acum, au fost 
scoase la iveală de 
către arheologii Mu
zeului „Delta Dună
rii" din Tulcea, in a- 
propierea localității 
Slava Rusă. în zidu
rile complexului au 
fost descoperite opt

monezi de aur din se
colul al Vl-lea.

• Activitatea por
tuară tulceană tot mai 
intensă se concreti
zează in noi fapte de 
muncă semnate de 
docherii și lucrătorii 
secției NAVROM, care 
au operat suplimentar, 
de la începutul anului 
și pînă în prezent, 
peste 350 000 tone măr
furi. Traficul portuar 
intens este ilustrat și 
prin cele 450 000 tone 
mărfuri — în princi
pal materii prime des
tinate metalurgiei și 
siderurgiei românești 
— operate în cele pes
te 1 250 nave mariti
me și fluviale care au 
poposit in acest an in 
porturile tulcene.

» în municipiul 
Tulcea a fost dat in 
folosință noul sediu al 
,,Casei căsătoriilor", in care s-a sărbătorii 
cea de-a 550-a înte
meiere a unei noi fa
milii in acest an.

• în zona Macin — 
Isaccea au fost intro
duse in circuitul a- 
gricol 2 700 hectare. în 
baza programului ju
dețean de desecări și 
îndiguiri, întreprinde
rea de execuție și ex
ploatare a lucrărilor

ARAD : Repere ale creșterii calității viețiiVolumul mare de Investiții, puternica dezvoltare a industriei din județul Arad (care realizează in prezent producția anului 1985 în numai 56 de zile), a celorlalte sectoare de activitate găsesc un corespondent firesc în creșterea puternică a numărului personalului muncitor, In perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. în aceeași perioadă, peste 200 000 de oameni ai muncii s-au
BUZĂU : In circuitul productiv — cantități sporite 

de materii prime și materialeîn perioada care a trecut din acest an s-au materializat in de- vans măsuri prevăzute în programele de modernizare a producției și reducere a consumurilor specifice de materii prime și materiale. De asemenea, prin organizarea, în orașele și comunele județului, a unor zile și săptămini record în

Marți s-au încheiat Ia București lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte România — Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.).Cele două părți in comisie au efectuat un amplu schimb de opinii privind stadiul actual al relațiilor economice dintre România și țăriie membre ale Comunității Economice Europene, evidențiindu-se posibilitățile dezvoltării acestora in continuare. Au fost convenite noi măsuri pentru amplificarea schimburilor comerciale bilaterale, lărgirea cooperării economice în diferite domenii de interes comun.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie au semnat protocolul sesiunii.(Agerpres)

de îmbunătățiri fun
ciare Tulcea urmează 
să predea beneficiari
lor — l.A.S. Măcin, 
C.A.P. Garvăn și al
tele — alte importan
te suprafețe.

» La întreprinderea 
de pescuit oceanic din 
Tulcea se află in pli
nă desfășurare o am
plă acțiune de asimi
lare a pieselor de 
schimb din import cu 
altele indigene. Efi
ciența ei se concreti
zează in peste 4 mi
lioane lei piese asimi
late și utilizate in re
pararea traulerelor șl 
navelor colectoare din 
flota românească de 
pescuit oceanic. La 
rlndul său, colectivul 
Întreprinderii de con
strucții nave și utilaje 
tehnologice din Tul
cea a definitivat o 
nouă tehnologie de 
saturare a componen
telor ce alcătuiesc co
șurile de fum ale na
velor mari. Și tot aici, 
o premieră : a plecat 
in prima sa cursă de 
producție nava „Che- 
fal 9“ destinată pes
cuitului costier la Ma
rea Neagră.

Adrian VASItE

mutat în case noi. Marile prefaceri socialiste ale acestor ani de bogate și numeroase împliniri, în toate domeniile vieții sociale, mai înseamnă pentru arădeni 743 noi săli de clasă, 3 600 noi locuri în grădinițe și peste 2 000 locuri în creșe. Sint doar citeva „repere" care ilustrează grija partidului și statului nostru pentru creșterea necontenită a calității vieții oamenilor muncii. (Tristan Mihuța).
acțiunea de colectare de Ia populație a materialelor refolosibile, au fost reintroduse tn circuitul productiv 81 309 tone oțel, 13 073 tone fontă, 370 tone cupru, 411 tone alamă, 237 tone bronz, 322 tone aluminiu, 448 tone plumb, 451 tone zinc, 2 065 tone hirtie șl cartoane. (Stelian Chiper).

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe zece luni ale anului

Prezentăm In continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele zece luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare- a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii octom
brie pe primele locuri s-au situat ;

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Galați.Locul II : întreprinderea electro- centrale Arad.Locul III : întreprinderea elec- trocentrale Timișoara.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Mina Bala Sprle, Ju
dețul Maramureș.Locul II : Mina Coranda-Certej, județul Hunedoara.Locul III : Mina Deva, județul Hunedoara.

ÎN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Scăeni, 
Județul Prahova.Locul II : Schela de foraj Meli- nești, județul Dolj.Locul III : Schela de foraj Mo- reni, județul Dîmbovița.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE. 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI 
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frină și etanșare Rimnicu 
Sărat, județul Buzău.Locul II : întreprinderea mecanică și de piese de schimb Oradea.Locul III : întreprinderea „Hi- dromecanlca"-Brașov.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE 
ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița.Locul II : întreprinderea „Elec- trotimiș".Locul III : întreprinderea de motoare electrice Pitești.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea mecani
că pentrn agricultură Roșiori de 
Vede, județul Teleorman.Locul II : întreprinderea Energo- reparații București.Locul III .’ Uzina de reparații șl construcții utilaje pentru mecanizarea transporturilor Iași.

ÎN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina.Locul II : întreprinderea metalurgică „Neferal“-București.Locul III : întreprinderea de alumină Oradea.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locui I : întreprinderea de mobi
lă tapițată și produse tapițate 
„Reiaxa"-Mlzil, județul Prahova.Locul II : întreprinderea de prelucrare a lemnului Rădăuți, județul Suceava.Locul III : Combinatul de prelucrare a lemnului Rimnicu Vjlcea.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA - LÎNA

Locul I : Întreprinderea „Liber- 
tatea"-Sibiu.Locul II : întreprinderea „Pos- tăvăria română"-București.Locul III: întreprinderea de stofe „Dorobanțul"-Ploiești.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica de confecții 
Scornicești, județul Olt.Locul II : întreprinderea de confecții Focșani.Locul III : întreprinderea de confecții Rimnicu Sărat, județul Buzău.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE

Locui I : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei dc zahăr 
Buzău.Locul II : întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Roman, județul Neamț.Locul III : întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Sascut, județul Bacău.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURA
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
Buzău.Locul II : întreprinderea de transport specializat pentru agri- cifltură Iași.Locul III : întreprinderea de transport specializat pentru agricultură Călărași.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul de cale ferată 
Sibiu.Locul II : Depoul de cale ferată Dej-Triaj, județul Cluj.Locul III : Depoul de cale ferată Brașov.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Dîmbovița.Locul II : întreprinderea dctransporturi auto București.Locul III : întreprinderea de transporturi auto Braila.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru produse 
alimentare București.Locul II : întreprinderea comerțului cu ridicata pentru textilc-îh- călțăminte Galați.Locul III : întreprinderea comerțului cu ridicata pentru mărfuri metalo-chimice Timișoara.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea economi

că de odihnă Sinaia, județul 
Prahova.Locul II : Oficiul național de turism „Carpați“-Brașov.Locul III : întreprinderea balneoclimaterică Borsec, județul Harghita.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE

Locul I : Baza județeană Buzău.Locul II: Baza județeană Giurgiu. Locul III: Baza județeană Sălaj.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII 

DE LOCUINȚE 
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea pentru 
administrația clădirilor București.Locul II : întreprinderea de construcții, reparații și administrație locativă Foișor — București.Locul III : întreprinderea de construcții, reparații șl administrație locativă Colentina — București.

(Urmare din pag. I)Revenind la exemplul nostru : credem că inginera reclamată n-a greșit cînd a impus ordinea și disciplina in secția încredințată ei. O greșeală a comis, totuși. Cînd anume 7 Atunci cind a abandonat respectul cuvenit oamenilor. Firește că nu dorim să-l diminuăm partea ei de vină, dar principala culpă o poartă tot colectivul care a promovat-o. S-a mizat pe forța ei de muncă șl pe tinerețea el și s-au Ignorat observațiile șl recomandările făcute chiar de membri de partid cu o bogată experiență, care o cunoșteau. Cum ?Ca pe unul dintre acela care se vor șefi cu orice preț, care fac totul să ajungă in posturi de comandă, iar dacă li se In- timplă să șl ajungă nu se dau in lături de la nimic pentru a-și menține înălțimea cucerită. Psihosociologic au avertizat demult : Categoria aceasta dă de regulă conducători dinamici, capabili de o enormă cheltuială de energie, dar care pot cădea pradă foarte ușor defectelor prdprii, devin a- roganțl, nestăpiniți. imprudent!. nesuferit! șl, in cele din urmă, ineflctenți. Din punctul de vedere al oamenilor din raza lor de acțiune. acești -conducători- cu-arice-preț» sint, fără îndoială, o calamitate, chiar și atunci cind repurtează unele succese in munca lor de conducere, din cauza climatului de tensiune, de încordare și

de umilință pe care îl creează.Este exact cazul în speță, tar cei care se fac vinovați în primul rind de actuala situaț’e sint cei care in întreprinderea respectivă, promovind-o, au ignorat principiile justei selecții. Unul dintre aceste principii, enunțat și aplicat de partid, de conducerea sa, este cel ce solicită îmbi

care am efectuat ancheta. Nu-i exclus ca motivele reclama țiilor contra șefei de secție să fie șl cele afirmate de director. Este însă Indiscutabil faptul că tî- năra ingineră le vorbește oamenilor din subordine uneori in termeni pe care nu-l suportă nici hirtia. Tensiunea existentă în secție este evidentă. Dar cuvintele ei devin cu totul al

de secție din întreprindere Asta se poate susține despre omologul ei de la o altă secție, un maistru care conduce de patru ori mai mulți oameni și realizează un plan cu o valoare de 25 de ori mai mare I și el este sever, și el luptă pentru ordine și disciplină, dar este și unul dintre cei mai iubiți și respectați dintre cei
Exigența față de oameni include, 
obligatoriu, și respectul fața de ei

narea armonioasă dintre cunoștințele profesionale și trăsăturile morale, existența (probată) a unor calități determinante pentru eficiența generală : simțul esențialului, talentul organizatoric, energia, capacitatea de previziune, Judecata sănătoasă etc., dar Înainte de toate PRICEPEREA DE A LUCRA CU OAMENII. Iar atunci cind este vorba de conduccrtle unui colectiv mai mic sau mai mare — colaboratorii se cer a fi tratați ca un partener. Și cu cit este mai răspindit la toate nivelurile sentimentul de a fi tratat ca partener, cu atlt mai sănătoasă este atmosfera din colectivul respectiv.Ceea ce — ne-au convins propriile investigații — nu este cazul secției in

tele atunci cind discută cu superiori...— Ce credeți că o determină să folosească acest iimbaj ? am întrebat, iar acesta este punctul in care opinia directorului diferă total de a celorlalți oameni cu care am discutat. Iată ce crede dumnealui :— E tinără, n-are suficientă experiență, nu vrea să-și piardă autoritatea, dorește și cultivă ordinea și disciplina.Și iată ce cred ceilalți (toți cu care am discutat, inclusiv secretarul comitetului de partid și președintele comitetului sindical).— E bine că a introdus disciplina fn secție, dar e rău că, vorbindu-le urît, i-a ridicat pe oameni împotriva ei. Nu-i adevărat că este cea mai bună șefă

peste 5 000 de oameni care lucrează la noi. Are o vorbă : „Autoritatea nu se impune, ci se ciștigă". El este iubit și respectat pentru că, la rindu-i, iubește și respectă, chiar cind sancționează. Iar oamenii simt asta, spre deosebire de inginera care, ne-am convins, disprețuiește oamenii. Știți ce le-a spus într-o ședință de secție ? „Un imblinzitor trebuie să știe cit zahăr și cît bici trebuie să le dea animalelor. Iar eu n-am de gind să vă îmbolnăvesc pe voi de diabet". Am pus-o in discuție de nenumărate ori, am criticat-o... Degeaba !...Iată unde se poate ajunge în cazurile In care selecția candidatilor la posturile de conducere este necorespunzătoare, cînd vi

itorii șefi nu sint cunoscut! sub toate aspectele. Concursurile pentru ocuparea posturilor sint obligatorii, ele fac dovada capacității profesionale a viitorului lider, dar pentru promovare mai trebuie ceva, tn orinduirea noastră, un sef va CI om potrivit la locul potrivit doar în cazul în care întrunește obligatoriu calitatea aceea de a ti un bun profesionist și un bun om politic, adică și un foarte bun educator In această dublă calitate, cel căruia i s-a încredințat funcția de conducere trebuie nu numai să apere interesele generale ale întreprinderii — aceasta-l condiția necesară, nu și suficientă ! —, ci in același timp trebuie să fie și foarte apropiat de oameni, să le cunoască păsurile, aspirațiile, posibilitățile. Și să-i antreneze tn procesul conducerii. împreună cu ei, cu oamenii, să selecteze și să promoveze valorile, să scoată in evidență ceea ce este mai bun in fiecare, |n așa fel incit, oricind, colectivul să se afle permanent în „forma" cea mai bună obținerii performanței. Fiecare om <je bine merită să fie respectat, întrebat, stimulat. Pentru că un om aflat in fruntea unui colectiv, oricit de bun, nu se poate lipsi de experiența altora. Și e firesc pentru că munca este prin excelență o activitate colectivă.Ceea ce înseamnă deopotrivă producție, dar și priceperea de a lucra cu oamenii care fac producția.

\

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Succes echipei Victoria !Astăzi, echipa Victoria București va juca in compania formației finlandeze Turun din orașul Turku o partidă a marii ambiții sportive : ambiția de a promova, la rind cu Steaua și Dinamo. în sferturile de finală ale unei competiții europene intercluburi. Toată puterea clubului, întregul potențial al jucătorilor și antrenorilor, al activiștilor sportivi și ai conducătorilor de la „Victoria" s-a concentrat asupra țelului de a obține in meciul tur de astăzi un rezultat care să creeze premisa sigură a calificării in faza superioară, de la 1 și 14 martie 1989, a „Cupei U.E.F.A.".în timp ce fotbaliștii, gub îndrumarea antrenorului Halagian, și-au desăvfrșit pregătirea tehnlco-tactică la Cîmplnâ, alte forțe importante s-au pus in mișcare pentru a se a- sigura la București un teren nu numai practicabil din punct de vedere regulamentar, ci și foarte bun pentru fotbal, chiar In aceste condiții de timp nefavorabil. Să sperăm că măcar în ultimele ore dinaintea partidei vremea va fi puțin și de partea amatorilor de fotbal, iar e- chipa Victoria lși va putea desfâ-*

PATINAJ. în cadrul concursului internațional de patinaj artistic pentru juniori de la Banska Bystrica (Cehoslovacia), sportivul român Cornel Gheorghe s-a clasat pe locul doi. cu 5 puncte, fiind precedat de Ser-

șura atacul avîntat, neîntrerupt spre poarta adversă.Antrenorii Florin Halagian șl Tommy Liedholm vor comunica formațiile respective cu 45 minute înaintea Începerii meciului, astfel cum indică regulamentul competițiilor U.E.F.A.Partida va începe la ora 14 ; accesul publicului la terenul Victoria din complexul sportiv Dinamo se va face prin intrarea specială din strada Barbu Văcărescu. Conducerea jocului este încredințată unei brigăzi spaniole — la centru, Arminio Sanchez ; observator U.E.F.A. : Giin- ther Schneider (R.D. Germană).Să-i urăm mult succes echipei Victoria București — ineă un pas Înainte in „Cupa U.E.F.A." 1
Valerin MIHONESCUCelelalte partide, din optimile de finală ale „Cupei U.E.F.A." : Dynamo Dresda — A.S. Roma ; Girondina Bordeaux — Napoli ; Real Sociedad — F.C. Koln; Midlothian — Velez Mostar ; Bayern MUnchen — Internazionale Milano ; F.C. Groningen — V.F.B. Stuttgart j F.C. Liege — Juventus Torino.

★ghei Minlaev (U.R.S.S.) — 4,2 puncte. Pe locul trei s-a situat Thomas Dorner (R. D. Germană) — 6,2 punete.
La întreceri au participat concu- 

renți din zece țări.

FOTBALIa Sibiu, echipa României va susține azi un meci de verificare a potențialului in compania formației Israelului. întilnirea va începe la ora 14.
HANDBAL : începe turneul masculin 

pentru „Trofeul Carpați" 
f începînd de astăzi și pină duminică, 27 noiembrie, în sala „Dacia" din Baia Mare se vor desfășura întrecerile celei de-a 24-a ediții a competiției internaționale masculine de handbal „Trofeui Carpați".în prima zi a turneului, cu începere de la ora 16, sint programate următoarele meciuri : România — Selecționata Maramureș ; R.F. Germania — Turcia și R.D. Germană — Bulgaria.

OLIMPIADA DE ȘAHRezultate Înregistrate in runda a 8-a a Olimpiadei de șah, ce se desfășoară la Salonic : feminin : România — Scoția 3—0 ; Polonia — U.R.S.S. 1,5—1,5ț Olanda — India 1,5—1,5 ; R.F. Germania — R.P. Chineză 1—1 (1) ; Ungaria — Cehoslovacia 3—0 ; Suedia — S.U.A. 1—1 (1) ; Cuba — Anglia 2—0 (1) ; Grecia — Israel 3—0 ; Danemarca — Brazilia 2—1 ; Bulgaria — Iugoslavia 1,5—1,5 ; masculin : U.R.S.S. — Iugoslavia 2.5—1,5 ; Cuba — Suedia 2—2 ; România — R.P. Chineză1.5— 1,5 (1) ; S.U.A. — Norvegia3.5— 0,5 ; R.D. Germană — R.F. Germania 2—1 (1) ; Filipine — India2.5— 1,5 ; Bulgaria — Islanda 1,5—1,5 (1) ; Anglia —- Elveția 3,5—0.5 ; Spania — Cehoslovacia 2—2 ; Danemarca — Scoția 4—0 ; Columbia — Indonezia 3—1 ; Argentina — Italia 2-1 (1).



TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
Pentru o soluționare echitabilă 

a problemelor economiei mondiale

Cerința cea mai stringentă

— încetarea cursei înarmărilor

Economia mondială continuă să traverseze o perioadă deosebit de complexă și contradictorie, în care se suprapun numeroase fenomene de instabilitate și criză, cu efecte extrem de nocive, ce pun popoarele, mai ales pe cele din țările slab dezvoltate, la grele încercări, le produc mari pierderi și suferințe. Por- nindu-se de la asemenea realități, în Tezele din aprilie pentru plenara C.C. al P.C.R. se apreciază că trebuie să se acorde, în continuare, mai multă atenție situației economice mondiale, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare. „Numai o soluționare democratică, in spiritul egalității și avantajului reciproc, al respectului independenței și suveranității naționale, al neamestecului in treburile interne ale altor state — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — va deschide calea depășirii greutăților economice mondiale și dezvoltării armonioase a tuturor statelor, a realizării unei lumi mai drepte și mai bune".
Un deceniu de speranțe 

neîmplinite. Realismul aprecierilor secretarului general al partidului este pe deplin confirmat de e- voluțiile din ultima vreme. Astfel, în timp ce anii ’80 se apropie de sfirșit, climatul economic internațional rămine tulbure și incert. După criza din 1980—1982, țările dezvoltate cu economie de piață au reușit să reducă inflația și să mențină un ritm de creștere pozitiv. Dar, deși au cunoscut o sporire a producției, statele respective n-au reușit să reducă numărul celor fără locuri de muncă, in special in țările vest-europene, unde nivelul mediu al șomajului, de 11 la sută; este dublu față de 1980 și de patru ori mai mare decît in 1973. De asemenea, datorită promovării unor politici economice divergente — expansioniste în S.U.A. și restrictive in Europa occidentală și Japonia — dezechilibrele comerciale și financiare care s-au creat intre „cei trei“ sint încă puternice și constituie o amenințare pentru stabilitatea economiei mondiale.Intr-adevăr, creșterea excesivă, la începutul anilor ’80, a nivelului do- binzilor de către țările capitaliste dezvoltate, proliferarea măsurilor protecționiste și restringerea accesului la piețele statelor respective al produselor din țările lumii a treia, fluctuațiile ample și imprevizibile ale cursurilor de schimb monetar și reducerea severă a fluxurilor financiare către statele subdezvoltate se află printre principalii factori care au contribuit la acumularea de către țările in curs de dezvoltare a unei uriașe datorii externe, de peste 1 200 miliarde de dolari, care a devenit problema cea mai critică a economiei mondiale.Faptul că țările debitoare au fost nevoite să consacre o parte tot mai mare din resurse plății datoriei și nu propriei dezvoltări a avut grave consecințe economice și sociale. După estimările ECOSOC, in 1988, o mare parte din omenire era mai săracă decit cu zece ani în urmă, iar potrivit aprecierilor Băncii Mondiale, in unele țări în curs de dezvoltare efectele marasmului economic prelungit sint mai puternice decit acelea pe care le-a avut criza din anii ’30 asupra țărilor industrializate. Totodată, proiecții ale acelorași organisme specializate ale Națiunilor Unite arată că, la șfirșitul anilor ’80, populația țărilor în curs dc dezvoltare aflate în regres economic va depăși un miliard. Cu alte cuvinte, actualul deceniu, proclamat in cadrul O.N.U. drept „deceniu al dezvoltării", va fi în realitate pentru mai bine de o cincime din o- menire un „deceniu al subdezvoltării".
Drama monoproducției. Deteriorarea situației economice a țărilor in curs de dezvoltare este cu atit mai neliniștitoare cu cit ea nu reflectă un fenomen superficial și trecător, ci un proces profund și de durată. Este vorba de amplificarea continuă a crizei actualelor structuri ale economiei mondiale, caracterizate prin decalaje profunde și in creștere intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor state. Ce poate fi mai elocvent, in acest sens, decit faptul că circa trei pătrimi din o- menire nu realizează nici o pătrime din producția mondială !Țările lumii a treia, cărora însăși practica le-a dovedit că starea de dependență in raporturile dintre state rezultă din structura producției sau din diviziunea internațională a muncii, au făcut, după obținerea independenței politice, mari eforturi pentru a înlătura monocul

ture moștenită de Ia trecutul colonial și a crea economii diversificate, capabile să asigure o dezvoltare liberă, de sine stătătoare. Făptui că procesul dezvoltării economice in numeroase țări din lumea a treia nu s-a întrerupt intre 1973— 1980, în ciuda unei nete încetiniri a activității productive în statele capitaliste dezvoltate este considerat de specialiști ca un indiciu că țările iri cauză au reușit să-și creeze o capacitate de creștere autonomă.Evoluțiile spre întărirea capacității de creștere autonomă a țărilor in curs de dezvoltare au avut e- fecte pozitive nu numai asupra statelor respective, ci și a țărilor dezvoltate, cărora le-au oferit piețe dinamice pentru produsele lor. Astfel, la șfirșitul deceniului trecut, mai bine de o treime din exporturile de bunuri de echipament ale țărilor industrializate s-au îndreptat spre statele în curs de dezvoltare, față de numai o cincime la începutul anilor ’70. De altfel, unul dintre cele mai importante aspecte ale interdependențelor create intre state constă in procesul de transmitere internațională a „impulsurilor" economice, prin care creșterea veniturilor unei țări antrenează sporirea importurilor ei și, implicit, o creștere a exporturilor și veniturilor altor țâri — mișcare ce poate cuprinde progresiv toate statele lumii, întreaga economie mondială. Un a- semenea mecanism funcționează in ambele sensuri, și transmiterea in- teracțională a impulsurilor a fost, o bună bucată de vreme, tot mai puțin asimetrică.în fizionomia interdependențelor economice mondiale au intervenit insă, in ultimul timp, o serie de schimbări. Se constată, de exemplu, că efectul stimulator al creșterii veniturilor in țările dezvoltate slăbește in măsura în care statele in curs de dezvoltare continuă să producă bunuri a căror cerere este tot mai puțin elastică in raport cu veniturile primului grup de state. Intr-adevăr, cererea de materii prime — a căror pondere este încă mare, de 50 pînă la 90 la sută, in veniturile din exporturi în cazul a două treimi din țările in curs de dezvoltare — a cunoscut o severă reducere : la metale și minerale, ritmul mediu anual de creștere a scăzut de la 2,75 la sută in deceniul trecut la 0.61 la sută în anii ’80, iar la produse agricole nealimentare de la 1,99 la 0,66 la sută.Declinul abrupt al cererii se da- torește acțiunii conjugate a mai multor factori, intre care cel mai important este procesul de restructurare din economia țărilor capitaliste dezvoltate. Dacă in anii ’60 cea mai mare parte a produsului național brut al statelor industrializate era creat în domeniul manufacturier, de prelucrare a materiilor prime, la mijlocul actualului deceniu situația era inversată, • in sectorul serviciilor realizîndu-se peste 60 la sută din P.N.B.In aceeași direcție acționează și progresul tehnic : „dematerializarea" metodelor de fabricație — prin care se înțelege înlocuirea produselor de bază tradiționale cu polimeri, fibre de sticlă sau materiale ceramice — a atins un asemenea punct, incit se apreciază că reîntoarcerea la o puternică cerere de metale este puțin probabilă. După unii specialiști, utilizarea in cantități mai mici a metalelor și folosirea pe scară tot mai largă a unor materiale mai ușoare și mai rezistente la uzură și coroziune au devenit elemente esențiale ale procedeelor de fabricație în țările dezvoltate. Se consideră că automobilul mediu va cîntări în 1990 cu 26 la sută mai puțin decît in 1980. Cantitatea de cupru folosită la producerea unui automobil s-a redus, după 1950, de la 15 la 5 kg, iar zilele bateriilor convenționale. pe bază de acid și plumb, sint numărate.
Consecințele nefaste ale 

practicilor neocolonialiste. Agravarea crizei structurilor economiei mondiale se datoreșțe unor noi procese și tendințe nu numai din domeniul producției, ci și din sfera relațiilor financiare și comerciale internaționale. Creșterea fără precedent a nivelului dobînzilor și escaladarea măsurilor protecționiste, in anii ’80, au slăbit foarte mult rolul pe care relațiile financiare internaționale și comerțul mondial le-au avut, in anii ’60 și ’70, în transmiterea impulsurilor economice.Datorită scumpirii excesive a creditului. după 1983, intrările de capitaluri in țările in curs de dezvoltare au fost tot mai mult depă

șite de ieșirile de fonduri, în special sub formă de dobinzi ; iar in condițiile inversării transferului de resurse efectul stimulator al creșterii prin intermediul piețelor financiare a dispărut pentru marea majoritate a țărilor lumii a treia, locul lui fiind luat de practici cămă- tărești, de jaf și exploatare neoco- lonială. Astfel de practici s-au dovedit a fi de-a dreptul ruinătoare pentru toate statele debitoare, dar mai ales pentru cele din America Latină, care, potrivit statisticilor O.N.U., au pierdut anual, după 1983, din pricina transferului invers de resurse, echivalentul a aproape o cincime din veniturile lor din exporturi. Totodată, obstacole comerciale de diferite tipuri au îngustat tot măi mult accesul pe piețele țărilor dezvoltate al produselor provenite din statele în curs de dezvoltare, au redus substanțial veniturile in devize și, implicit, posibilitățile de a-și diversifica producția și exporturile, de a-și crea structuri economice viabile.Desigur, ar fi nerealist să se considere că, într-o lume interdependentă cum este cea de azi, gravele probleme economice, comerciale și financiare care confruntă țările în curs de dezvoltare le privesc numai pe acestea. In fapt, atit problema materiilor prime, cit și cea a datoriilor sint probleme globale. Scăderea prețurilor la materiile prime exportate de țările in curs de dezvoltare slăbește puterea lor de a cumpăra produse din statele dezvoltate. Calcule recente ale U.N.C.T.A.D. arată că reducerea importurilor din S.U.A. ale statelor în curs de dezvoltare, ca urmare a creșterii poverii datoriei lor externe, a constituit un important factor destabilizator pentru balanța comercială americană. Dacă țările respective și-ar fi menținut puterea de cumpărare din 1980, apreciază specialiștii U.N.C.T.A.D., încasările din exporturi ale S.U.A. ar fi fost în 1986 mai mari cu 50 miliarde de dolari, sumă egală cu circa o treime din deficitul comercial american din anul respectiv.
Apel la rațiune. Sint date și fapte care pun cu putere in e- vidență realismul aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit cărora, in actualele condiții, se impune ca o condiție obiectivă o nouă abordare a problemelor economico- financiare acumulate, o abordare cu caracter global, care să pornească, așa cum se arată și în Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., de la realizarea unei noi ordini economice internaționale, capabilă să a- sigure progresul tuturor popoarelor.In vederea înfăptuirii unui asemenea obiectiv, secretarul general ai partidului consideră că este necesar să se meargă pe o altă cale de soluționare a problemelor economice, care presupune renunțarea cu desăvîrșire la vechea politică de ieșire din criză pe seama țărilor sărace și adoptarea unei politici noi, democratice. în acest sens, România a propus Ia actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. ca forumul mondial să lanseze chemarea către toate statele de a-și asuma o mai mare răspundere față de si-' tuația existentă în economia mondială, angajindu-se în tratative reale, în cadrul Națiunilor Unite, la care să participe, in condiții de deplină egalitate, toate statele, în vederea realizării de înțelegeri asupra elaborării și transpunerii în viață a unui plan de acțiune.Președintele țării noastre apreciază că un loc important intr-un astfel de program trebuie să-1 ocupe măsurile vizînd soluționarea globală, politico-economică, a problemei datoriilor externe, stăvilirea presiunilor protecționiste’și asigurarea accesului tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, sprijinirea țărilor rămase în urmă în formarea de cadre naționale și combaterea racolării de specialiști din aceste țări, extinderea și diversificarea continuă a colaborării c- conomice și tehnice între statele în curs de dezvoltare.Largul ecou pe care l-au avut pe plan internațional propunerile țării noastre reflectă înalta apreciere de care se bucură politica externă promovată de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu — politică orientată ferm, așa cum se relevă cu pregnanță și în Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., spre înfăptuirea năzuinței tuturor popoarelor de a făuri o lume a echității, a progresului și păcii.

Prof. dr. Alexandru PUIU

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Accesul Namibiei Ia independență - 

problemă urgentă a decolonizării 
Intervenția reprezentantului permanent al țării noastre 

la O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager- pres). — în cadrul dezbaterilor din plenara Adunării Generale consacrate situației din Namibia, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U. a arătat că accesul Namibiei la independență este cea mai urgentă problemă a procesului decolonizării, aflată, în prezent, în atenția organizației mondiale. Condamnind cu fermitate perpetuarea ocupării ilegale a Namibiei de către regimul sud- african, precum și politica de apartheid promovată de acesta față de populația majoritară din Africa de Sud, reprezentantul țării noastre a arătat că asigurarea păcii și stabilității in această parte a lumii va fi posibilă numai cînd poporul nami- bian își va putea exercita liber dreptul inalienabil la autodeterminare și independență, în condițiile respectării stricte a integrității teritoriale a țării.Consecventă acestei poziții de principiu, România a sprijinit de Ia început lupta dreaptă a poporului
Proiecte de rezoluție privind 

legitimitatea luptei popoarelor pentru 
înlăturarea dominației străineNAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — In Adunarea Generală a O.N.U, au început dezbaterile referitoare la aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. Delegații la sesiune examinează un raport in acest sens prezentat de Comitetul special al O.N.U. pentru decolonizare.Lichidarea ultimelor rămășițe ale colonialismului continuă să fie una dintre problemele presante ale omenirii, a declarat, în intervenția sa, președintele Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare. Cele mai grave forme de manifestare a colonialismului pot fi întîlnite în Namibia, unde corporațiile transnaționale, beneficiind de concursul auto

ORIENTUL MIJLOCIU
® Importanța convocării unei conferințe internaționale de pace — 
subliniată în cadrul convorbirilor oficiale din capitala Egiptului 
® întrevederi siriano-iordaniene • Atac israelian cu bombe 

în sudul LibanuluiCAIRO 22 (Agerpres). — La încheierea convorbirilor oficiale de la Cairo, dintre președintele Egiptuțui, Hosni Mubarak, și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a avut loc o conferință de presă comună — informează agenția M.E.N.A.Șeful statului egiptean a subliniat necesitatea unor acțiuni intense în direcția stabilirii păcii în Orientul Mijlociu, relevînd rolul pe care il poate avea, în acest sens, opinia publică internațională. El a evidențiat importanța convocării cit mai curind posibil a unei conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu. pentru soluționarea crizei din regiune.Yasser Arafat a arătat, între altele, că întilnirea sa cu președintele Hosni Mubarak a avut drept scop examinarea căilor de impulsionare a procesului de pace în regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv accelerarea demersurilor in direcția organizării unei conferințe internaționale pentru reglementarea problemelor zonei.
În sprijinul reactivizării procesului de pace 

in America CentralăCIUDAD DE MEXICO 22 (Agerpres). — Ministrul mexican al relațiilor externe, Bernardo Sepulveda, a subliniat necesitatea reactivării procesului de pace în America Centrală. El a exprimat preocuparea Mexicului și a altor state membre ale „Grupului de la Contadora" și „Grupului de Sprijin" in legătură cu stagnarea negocierilor centro- americane, pronunțîndu-se pentru punerea în aplicare a acordurilor regionale „Esquipolas II", ca modalitate optimă de instaurare a unui climat real de pace în America Centrală.QUITO 22 (Agerpres). — Principalul obstacol în calea soluționării 

namibian, sub conducerea reprezentantului său legitim, S.W.A.P.O., acordîndu-i un însemnat sprijin. în același timp, România sprijină pe deplin lupta populației majoritare din Africa de Sud pentru libertate și justiție, pentru abolirea completă și definitivă a regimului de apartheid.în calitate de membru al Consiliului O.N.U. pentru Namibia, s-a arătat în intervenție, România acționează consecvent pentru soluționarea justă a problemei Namibiei, pe calea tratativelor. Subliniindu-se că recent s-a împlinit un deceniu de la adoptarea rezoluției 435 a Consiliului de Securitate, a fost reafirmat sprijinul României față de eforturile întreprinse în cadrul O.N.U. pentru negocierea unei soluții juste a problemei Namibiei intre părțile direct interesate. Soluțiile recente și acordul de principiu realizat la Geneva demonstrează justețea poziției susținute de România, potrivit căreia rezoluția menționată reprezintă singura bază reală pentru tratative.

rităților rasiste de Ia Pretoria, exploatează poporul namibian și jefuiesc bogățiile naturale ale teritoriului, a subliniat vorbitorul.In Adunarea Generală au fost prezentate o serie de proiecte de rezoluție în problema decolonizării. Ele reafirmă incompatibilitatea cu .Carta O.N.U. a colonialismului, sub toate formele lui de manifestare, recunosc legitimitatea luptei popoarelor coloniale pentru înlăturarea dominației străine și exercitarea dreptului lor la autodeterminare și independență, condamnă continuarea ocupării ilegale a teritoriului Namibiei de către Republica Africii de Sud și reafirmă dreptul popoarelor din cele 19 teritorii dependente la autodeterminare și independență.

DAMASC 22 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad. a avut marți convorbiri cu regele Hussein al Iordaniei, care a sosit într-o vizită la Damasc. Un purtător de cuvînt sirian citat de agenția F.A.N.A. a anunțat că cei doi șefi de stat au trecut in revistă ultimele evoluții ale situației pe plan arab și stadiul relațiilor bilaterale.BEIRUT 22 (Agerpres). — Avioane militare israeliene au atacat marți cu bombe și rachete orașul Saida și tabăra de refugiați palestinieni Ain El Hilweh, din sudul Libanului. în timpul raidului, la care au participat patru avioane israeliene, in tabăra palestiniană au fost înregistrați răniți și pagube materiale. Acesta este cel de-al 24-lea bombardament pe care forțele israeliene l-au lansat asupra Libanului de la începutul anului. Este, de asemenea, primul atac israelian asupra unei tabere de refugiați palestinieni din Liban după sesiunea extraordinară a Consiliului Național Palestinian de la Alger.

conflictului din Salvador îl reprezintă poziția Administrației S.U.A., care persistă în amestecul în afacerile interne ale acestei țări — a declarat Joaquin Villalobos, membru al Direcțiunii Revoluționare Unificate a Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador. într-un interviu acordat ziarului ecuadorian „Hoy“, el a arătat că politica cercurilor conducătoare din Statele Unite este de a se evita încheierea unui acord intre diversele forțe politice salvadoriene in vederea rezolvării prin mijloace pașnice a conflictului intern — transmite agenția T.A.S.S.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — Un proiect de rezoluție adoptat de Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. cere secretarului general al Națiunilor Unite să realizeze, cu sprijinul unui grup de ex- perți, un studiu aprofundat pentru identificarea și analizarea activităților organizației mondiale in domeniul verificării procesului de limitare a armamentelor și dezarmare. Documentul apreciază că Organizația Națiunilor Unite, potrivit rolului și responsabilităților sale stabilite de cartă, poate aduce o contribuție valoroasă in acest domeniu..BERLIN 22 (Agerpres). — Stabilitatea in Europa poate fi înfăptuită printr-un nivel cit mai scăzut posibil al înarmărilor și al forțelor armate. Aceasta este tema reuniunii grupului c'omup de lucru al Partidului Socialist Unit din Germania și Partidului Social-Democrat, principala grupare politică a opoziției din R.F. Germania, întrunit la Berlin. Grupul respectiv analizează, de asemenea, posibilitățile de realizare a măsurilor de întărire a încrederii în Europa, informează agenția A.D.N.BONN 22 (Agerpres). — Mișcarea pentru pace din țările vest-europene trebuie să desfășoare o campanie solidară împotriva politicii de rein-
PHENIAN

Apel la slăbirea încordării în Peninsula CoreeaPHENIAN 22 (Agerpres). — Ziarul „Nodon Sinmun" subliniază, într-un articol, necesitatea adoptării unor măsuri urgente vizind slăbirea încordării în Peninsula Coreea, pentru crearea condițiilor de realizare a unificării independente și pașnice a patriei, pe baza propunerilor avansate, in repetate rinduri, in acest sens, de R.P.D. Coreeană. După cum rela
Povara datoriei externe frînează progresul 

țărilor în curs de dezvoltareROMA 22 (Agerpres). — Nordul dezvoltat trebuie să sporească sprijinul pentru țările din Sud, care sint confruntate cu un viitor sumbru — a declarat Edouard Saouma, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), fntr-o cuvintare rostită la Roma.Marea povară a datoriilor și reducerea veniturilor din export reprezintă problema cea mai presantă a țărilor în curs de dezvoltare — a subliniat el. ..In prezent,, numai serviciul datoriei absoarbe mai mult de 40 la sută din veniturile din export ale multor țări in curs de dezvoltare".LIMA 22 (Agerpres). — Experți ai Asociației economiștilor din America Latină și zona Caraibilor s-au reunit, la Lima, pentru a examina problemele majore ce afectează țările din regiune. îndeosebi cea a datoriei externe, care, potrivit ultimelor date ale Băncii Mondiale, se ridică la 420 miliarde de dolari — transmite agenția Prensa Latina.
Acțiuni de destabilizare împotriva statelor vecine 

întreprinse de regimul de la PretoriaHARARE 22 (Agerpres). — în discursul rostit în cadrul unei conferințe desfășurate la Harare, ministrul de externe al Republicii Zimbabwe, Nathan Shamuyarira, a înfățișat principalele date ale tragicului bilanț provocat în ultimii ani prin acțiunile de destabilizare întreprinse de regimul rasist de la Pretoria împotriva statelor africane „din prima linie". Aceste acțiuni — mergind de la intervenția militară fățișă la sabotajul economic — au provocat pagube materiale estimate la miliarde de dolari, au lăsat trei milioane de persoane fără adăpost și au cauzat moartea a 1,5 milioane copii.Ministrul Zimbabwean a subliniat necesitatea aplicării unor sancțiuni cuprinzătoare contra regimului de Ia Pretoria pe plan internațional, precum și a. unor măsuri comune mai ferme ale statelor africane împotriva apartheidului, sub egida Organizației Unității Africane.LUSAKA 22 (Agerpres). — Autoritățile guvernamentale ale Zambiei au reafirmat sprijinul lor pentru gu

armare a N.A.T.O., promovată sub pretextul modernizării, se arată într-o publicație editată de organizația de tineret a Partidului Social-Democrat din R.F.G. Guvernul vest-ger- man, se adaugă in articol, trebuie să contribuie prin inițiative proprii la accelerarea procesului de dezarmare in lume.COPENHAGA 22 (Agerpres). — Una dintre sarcinile prioritare ale politicii de securitate a Danemarcei constă în intensificarea acțiunilor vizind neproliferarea armelor nucleare șl încetarea experiențelor cu arma ațomică — a declarat, in parlamentul țării, ministrul de externe danez, Uffe Ellemann-Jensen, citat de agenția A.D.N. El a relevat că guvernul danez se pronunță pentru reducerea arsenalelor nucleare la un nivel cit mai scăzut. Șeful diplomației daneze a subliniat, de asemenea. necesitatea interzicerii armelor chimice.SEUL 22 (Agerpres). — Membrii unor organizații politice și obștești din Coreea de Sud au organizat o întrunire la care s-au pronunțat împotriva intențiilor autorităților de la Seul de a transforma insula Cheju într-o bază militară nucleară. Parti- cipanții au cerut desființarea bazelor militare americane din Coreea de Sud.

tează agenția A.C.T.C., in articol se lansează un nou apel Statelor Unite să-și aducă contribuția la acest proces de pace, prin angajarea de convorbiri cu R.P.D. Coreeană, prin încetarea acțiunilor provocatoare, inclusiv prin renunțarea la întărirea continuă a prezenței militare a S.U.A. in Coreea de Sud.

Vicepreședintele asociației a semnalat că, in actualele condiții, datoria externă a regiunii nu poate fi plătită, impunindu-se găsirea unor soluții echitabile. Reprezentantul economiștilor peruani a subliniat că obiectivul intilnirii este de a defini măsuri concrete menite să favorizeze depășirea dificultăților, recomandările ce vor fi formulate ur- mînd să constituie o bază de discuție la reuniunea miniștrilor economiei din țările „Grupului celor opt", programată să aibă loc, luna viitoare, la Rio de Janeiro.LIMA 22 (Agerpres). — Țările membre ale Grupului Andin — Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela — au, împreună, o datorie externă de 79 miliarde de dolari — a arătat președintele executiv al Corporației Andine de Dezvoltare, Galo Montano. El a menționat că in 1986 aceste state au plătit in contul amortizărilor și dobinzilor suma de 6,4 miliarda dolari, in condițiile în care valoarea exporturilor lor in acel an s-a ridicat la 19,22 miliarde de dolari, relevă agenția Prensa Latina.

vernul Mozambicului In acțiunile acestuia de a anihila și elimina gruparea contrarevoluționară autointitulată „Rezistența națională mozam- bicană" — s-a anunțat oficial la Lusaka. După cum se știe, gruparea rebelă mozambicană, sprijinită de regimul rasist de la Pretoria, comite atacuri armate și jafuri cărora le cad victimă cetățeni' pașnici, în special din mediul rural.LUSAKA 22 (Agerpres). — Intr-un document dat publicității in capitala Zambiei, Congresul Național African (A.N.C.) — organizația de luptă pentru drepturi politice a populației de culoare din R.S.A. — condamnă înscenarea judiciară a rasiștilor de la Pretoria, in urma căreia 11 lideri ai Frontului Democratic Unit (U.D.F.), sub cunoscute pretexte, au fost găsiți vinovați de „terorism și trădare". A.N.C. și-a reafirmat ho- tărîrea de a lupta pentru lichidarea sistemului de apartheid și crearea în R.S.A. a unei societăți democratice nerasiale.
PRESA

VIZITA ÎN NOUA ZEELANDA. La Wellington au avut loc convorbiri intre premierul neozeelandez, David Lange, și premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, in cursul cărora au fost discutate posibilitățile de extindere a relațiilor bilaterale și s-a procedat la un schimb de opinii în probleme internaționale de interes reciproc. Premierul chinez a declarat cu acest prilej că țara sa salută ideea transformării Pacificului de sud intr-o zonă liberă de armele nucleare.
CONGRES. Erich Honecker, secretar general al C.C. alP.S.U.G., președintele Consiliuluide Stat al R. D. Germane, a adresat, in numele, conducerii departid și de stat, un mesaj desalut participanților la cel de-al X-lea Congres al Uniunii artiștilor plastici din R.D.G., ale cărui lucrări ș-au deschis la Berlin. După cum transmite agenția A.D.N., cei 455 delegați, reprezentind circa 6 000 membri ai uniunilor de crea
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ție din țară, examinează sarcinile care revin artiștilor plastici in actuala etapă a dezvoltării socialiste a țârii, precum și perspectivele activității de viitor.
ÎNTREVEDERI la sofia, o primă rundă de convorbiri între Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și Richard von Weizsaecker, președintele R.F. Germania, a avut loc în capitala bulgară. Au fost abordate relațiile dintre cele două țări, perspectivele dezvoltării acestora pe diverse planuri, precum și probleme ale situației internaționale actuale.\
ÎNTÎLNIRI. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, va avea la 1 și 2 decembrie intilniri separate cu reprezentanții Marocului și Frontului Polisario, s-a anunțat oficial la Națiunile Unite. întrevederile se înscriu in cadrul misiunii de bune oficii a O.N.U. privind soluționarea pe cale politică a problemei Saharei occidentale. ' ......... ' '

CONVORBIRI. La Paris au avut loc convorbiri intre președintele R.P. Bangladesh, Muhammad Hossain Ershad, și președintele Franței. Franțois Mitterrand. Cei doi șefi de stat au abordat în principal probleme referitoare la relațiile bilaterale.
PREȘEDINTELE ALES AL S.U.A. George Bush, a anunțat noi numiri in viitorul guvern american, principala fiind cea a lui Richard Darman, in funcția de director al Oficiului pentru administrare și buget.SESIUNE. Luînd cuvintul în cadrul unei sesiuni a Bundestagului, cancelarul federal al R.F.G., Helmut Kohl, s-a pronunțat pentru dezvoltarea dialogului între Est și Vest, pentru noi pași pe calea dezarmării și controlului armamentelor, transmite agenția T.A.S.S. Cancelarul Kohl a relevat, totodată, că relațiile Est-Vest nu trebuie să se limiteze la problemele securității și controlului a- supra armamentelor. Ește necesar, de asemenea, să fie dezvoltat dialogul politic, a spus el.
COLABORARE. La Amman au început lucrările unei conferințe regionale privind dezvoltarea științei și tehnologiei. Experți din 11- țări arabe vor examina căile de extindere și adîncire a colaborării în 

acest domeniu, de creștere a rolului științei și.tehnologiei in dezvoltarea economico-socială.
REZULTATE ELECTORALE. Potrivit rezultatelor prezentate la Ottawa ale alegerilor parlamentare anticipate desfășurate în Canada la 21 noiembrie, Partidul Progresist Conservator (de guvernămînt) a obținut 171 din cele 295 mandate ale Camerei Comunelor. Partidul Liberal, de opoziție, va dispune in noul parlament de 81 de mandate, iar Partidul Nou Democratic — de 43 de locuri.
ÎN SENATUL FRANCEZ au început dezbaterile pe marginea proiectului bugetului de stat pe anul viitor. Documentul a fost aprobat anterior în prima lectură de Adunare Națională. în proiectul de buget, cheltuielile militare sint fixate la 182,3 miliarde franci, fiind cu 4,6 la sută mai mari decît suma prevăzută in bugetul pe anul curent.
LA AMMAN au loc convorbiri iordaniano-siriene la nivel ministerial, consacrate extinderii cooperării în domeniul energetic.
BUGET. Parlamentului turc i-a fost înaintat spre dezbatere proiectul de buget pentru anul viitor al țării. Se prevede o reducere a ratei inflației pînă la 38 la sută șl un 

ritm de creștere economică de 5 la sută.
POPULAȚIA AUSTRALIEI. Potrivit statisticilor oficiale publicate la Canberra, populația Australiei se ridică în prezent la 16 500 000 locuitori.IN MALAYEZIA. Inundațiile produse de ploile torențiale din ultimele zile au provocat moartea a cinci persoane, în timp ce 30 000 de locuitori au rămas fără adăpost. întinse suprafețe agricole, așezări rurale, căi de comunicație, plantații sint acoperite de ape. S-au constituit echipe speciale care acordă ajutor populației sinistrate. Stațiile meteorologice indică o continuare a precipitațiilor puternice în această țară.
POLIȚIA SPANIOLA a arestat, la Madrid, 45 de lideri ai sectei biserica scientologică, acuzați de fraudă, asociere ilegală și fals în acte publice. Secta a apărut în anul 1954 in Statele Unite.
DEFECȚIUNI. Singurul satelit japonez pentru comunicații aflat în funcțiune, „Yuri 2 B“ — plasat pe orbită în februarie 1986 — prezintă defecțiuni, relatează agenția KYODO. A fost afectat sistemul care asigură transmiterea pe Pă- mint a datelor referitoare la condițiile de zbor ale satelitului. Uhii specialiști exprimă îndoieli în le

gătură cu posibilitatea exploatării normale a satelitului in continuare, dat fiind faptul că nu mai pot fi recepționate datele privind regimul de lucru al aparaturii de bord.
LA BORDUL STAȚIEI ORBI

TALE „MIR", cosmonauții sovietici Vladimir Titov și Musa Ma- narov și-au început, la 22 noiembrie, cea de-a 12-a lună de activitate. Colegul lor, medicul cosmonaut Valeri Poliakov, are la activ 86 zile de zbor. Echipajul încheie în prezent activitățile de descărcare a materialelor aduse de nava cosmică de transport „Progress-38". Cu ajutorul instalației-motoare a acesteia a fost efectuată o corectare a orbitei complexului pilotat „Mir". Cosmonauții au efectuat noi experimente, folosind telescopul Roentgen de pe modulul specializat „Quant". Zborul complexului științific de cercetare „Mir" se desfășoară normal. Starea sănătății cos- monauților este bună.
O AMPLA OPERAȚIUNE DE 

COMBATERE A TRAFICULUI DE 
DROGURI a fost declanșată, în ultimele zile, de poliția din Cairo. După cum relatează ziarul „Al- Ahram", au fost depistate, în zonele periferice ale capitalei egiptene, cîteva grupuri de persoane care se ocupau cu desfacerea narcoticelor. Numeroși traficanți au fost arestați; confiscindu-se, totodată, o cantitate 

însemnată de heroină și hașiș. Valoarea pe piața ilicită a drogurilor capturate depășește 3 milioane lire egiptene.
PRODUCȚIA DE AUTOVEHICU

LE A JAPONIEI în luna octombrie a fost de 1 117 694 unități — cu 1,4 la sută mai mare în raport cu aceeași lună a anului trecut. Exporturile au fost însă cu 2 la sută mai reduse decit in luna corespunzătoare a anului 1987.
PROGNOZE. Un studiu privind perspectivele economice ale R.F. Germania in anul 1989, publicat la Bonn, anticipează o încetinire a ritmului de creștere în paralel cu menținerea unui nivel ridicat al șomajului și o sporire a prețurilor. Rata de creștere va scădea anul viitor cu cel puțin un procent — apreciază specialiștii. In ce-i privește pe cei lipsiți de un loc de muncă — în prezent cifra oficială este de 2,2 milioane, iar cea comunicată de organizațiile sindicale de 4 milioane — se anticipează că anul viitor numărul lor va spori.
DISTRUGERE DE RACHETE. Forțele armate ale S.U.A. vor începe, la 5 decembrie, procedura de distrugere a rachetelor „Per- shing-2“. la depozitul de armamente din Pueblo (statul Colorado) — s-a anunțat oficial la Washington. In total aici vor fi distruse 467 de trepte de rachete.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scinteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale si dlfuzorli din întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin ..ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul'export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grlviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCtNTEII 40 360 - ...... ...................

i

t


