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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR 
- TEMEINIC PREGĂTITĂ!

Sondcj în înîrepiinderi din cadru! Centralei industriaie de prelucrare a cauciucului

în această perioadă, în fața unităților din toate ramurile economice cuvintul de ordine trebuie să il reprezinte, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., realizarea in cele mai bune condiții a planului pe acest an, așigurindu-se, pe această bază, pregătirea temeinică a producției anului 1989, creindu-se premise ea prevederile planului pe anul viitor să fie realizate ritmic la toți indicatorii Ș* lă un inalt nivel de calitate și eficiență. Iată de ce, in fiecare întreprindere, centrală industrială' minister, în fiecare județ este absolut necesar ca organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii să ia măsuri ferme pentru buna organizare a producției și a muncii, pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină in producție, pentru utilizarea cu maximă eficiență,a potențialului tehnic existent, pentru folosirea judicioasă a timpului de lucru, astfel incit planul la producția fizică și export să fie realizat exemplar. .Industria românească de anvelope a cunoscut ritmuri inalte de dezvoltare, in special după Congresul al IX-lea al partidului. în această perioadă, pe harta țârii s-au înălțat numeroase unități de profil la Dro- beta-Turnu Severin, Caracal, Zalău, iar întreprinderile

cu o tradiție mai îndelungată, cum sint „Victoria" din Florești și „Danubiana" din Capitală, au fost modernizate. capacitățile de producție crescînd considerabil, în același timp, ca urmare a aplicării rezultatelor cer- . cetării, s-au înființat o serie de unități specializate in producerea cauciucului sintetic, eliminindu-se pe această cale importul, precum .și întreprinderi care realizează cord metalic, materiale textile, utilaje și mașini specifice acestui sector de activitate. Ca urmare, iți .ultimii ani, industria românească de anvelope a reușit nu numai să producă în totalitate anvelopele necesare economiei, ci să affigure și însemnate cantități de produse pentru export. în prezent, în tara noastră se produc o gamă largă de anvelope, inclusiv anvelopele pentru mașinile de foarte mari gabarite, pe care le execută puține firme din lume și care sint competitive pe piața externă.,,într-un cjclu de articole, ^.Scînteia" își propune să urmărească cum se acționează in prezent în principalele întreprinderi de profil pentru indeplinirea planului pe trimestrul IV și pe întregul an, ce măsuri s-au luat pentru buna pregătire a producției anului viitor. Azi ne vom referi la activitatea întreprinderilor de anvelope din Florești și Zalău.
La îiWeiorinderea

anvelope

„Victoria" Florești

Permanent efort 
de autodepâșireAdeseori, in timpul documentării noastre la Întreprinderea de anvelope „Victoria" Florești ne-a fost dat să auzim : „Cea mai bună pregătire a producției anului viilor o constituie realizarea integrală a pianului pe trimestrul IV și pe întregul an la producția fizică și export". Rezultatele obținute de acest colectiv in perioada care a trecut din acest an — realizarea planului la absolut toți indicatorii — oferă garanția indeplinirii acestui angajament. Cum se acționează în prezent, ce măsuri tehnico-organiza- torice au fost inițiate pentru ca și în anul 1989 realizările colectivului de aici să fie cit mai bune ?Referindu-se la această problemă, directorul întreprinderii, inginerul Gheorghe Eftimie, ne-a precizat că pentru anul viitor s-a stabilit un program concret de măsuri, care va asigura realizarea întregului fond de marfă, in funcție de cerințele interne și la export. Planul la producția fizică a fost corelat cU pro- ducția-marfă și, bineînțeles, producția fizică cu posibilitățile de desfacere. Indicatorii au fost stabiliți de comun acord cu Centrala industrială de prelucrare a cauciucului și au fost dezbătuți și aprobați

în adunarea generală a oamenilor muncii. Nivelurile prevăzute sint pe deplin realizabile, dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a le îndeplini întocmai."Despre măsurile care s-au aplicat deja sau urmează sâ se finalizeze pină la deschiderea primei file din calendarul anului viitor ne-a vorbit inginera Eugenia Pârău, șefa serviciului plan: „lin prim capitol, ne spune interlocutoarea, l-a constituit rezolvarea unor probleme ce vizează modernizarea unor mașini și instalații, încadrarea în normele de consum energetice și de materii prime, pregătirea tuturor capacităților de producție, în sensul efectuării reviziilor și reparațiilor planificate, astfel incit toate utilajele și instalațiile să funcționeze la întreaga capacitate. Cit privește aplicarea măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție se cuvine să evidențiem că s-a pus un accent deosebit,pe diversificarea producției. Bunăoară, pentru schimbarea producției de anvelope de autoturism din construcție textil- textil in construcție textil-mctal, precum și pentru creșterea producției de anvelope de autocamioane din construcție textil-metal în construcție metal-metal au fost modernizate, cu mijloace și forțe proprii, mașinile de confecții și presele de vulcanizare. Totodată, în colaborare cu întreprinderea de utilaje gentru prelucrarea cauciucului ăicoi s-a conceput și pus în funcțiune o nouă mașină de tăiat cord metalic de mare productivitate."In fundamentarea normelor de consum energetic și de materii prime s-a pornit de la situația anului acesta. Pentru consumul de energie și combustibil la care, după 10 luni

din acest an, se înregistrează o e- conomie de peste 77 MWh și 30 tone combustibil convențional, nivelul prevăzut este mai mic chiar dacă producția crește. Explicații suplimentare ne-a oferit inginerul Ni- colae Constantin, directorul tehnic al unității : „Am închis practic toate căile risipei, sporind indicii de folosire ai fiecărui utilaj și instalații în parte. Am discutat cu fiecare sef de atelier și am stabilit măsuri tehnice precise, menite să ducă la. realizarea producției cu consumuri mai scăzute de energie și combustibili."Din discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți factori de răspundere, cu maiștri, tehnicieni și muncitori am reținut că pentru realizarea planului încă din prima zi a anului viitor toți oamenii muncii din întreprindere învață. „Necesitățile producției anului viitor, faptul că vom introduce noi produse în fabricație, modernizările efectuate la o serie de mașini și utilaje — ne spunea Ion Neagu, președintele comitetului sindicatului din întreprindere — ne-au obligat să luăm din vreme toete măsurile necesare pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională al tuturor oamenilor muncii. Putem afirma că din acest punct de vedere nu vom avea nici un tfel de probleme. Cum sperăm, nu vor fi probleme nici în ce privește folosirea cu maximum de randament a capacităților de producție, ținind seama că am executat toate reparațiile capitale și
Gheorqhe IONIȚA 
Ioan MARINESCU 
Euqen TEGLAS(Continuare in pag. a II-a)

BIHOR : Pe șantierele 
obiectivelor energetice 
— ritm intens de lucruîn aceste zile de intens efort creator, acționînd în spiritul sarcinilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind dezvoltarea bazei energetice și asigurarea producției de energie electrică la nivelurile stabilite prin plan, constructorii Antreprizei hidroenergetice Criș- Someș au raportat ieri, vineri, 25 noiembrie, un succes de prestigiu : începerea acumulării la hidrocentrala Lugaș, de 18 MW. din cadrul amenajării hidrotehnice a Crișului Repede. Lacul de acumulare al noului obiectiv, care va fi racordat circuitului productiv în luna decembrie, va avea 67 milioane mc apă. Ritm intens de lucru consemnăm și pe șantierul Centralei electrice de termoficare Oradea II, unde constructorii și montorii depun eforturi sporite pentru dar,ea în exploatare, pină la sfîrșitul anului, a tur- boagregațului nr. 3 de 50 MW. Semnificativ este faptul că, prin finalizarea acestor noi obiective energetice, puterea instalată în județul Bihor în scopul producerii energiei electrice sporește de peste 2,5 ori comparativ cu cea existentă la începutul cincinalului actual, (Ioan Laza).

VIDELE : Noi sonde 
racordate Ia circuitul 

productivîn perioada ce a trecut din luna. noiembrie, la Schela de producție petrolieră Videle din județul Teleorman au fost puse in-funcțiune 8 sonde noi. ridi- cindu-se la 81 numărul capacităților productive date in exploatare în acest an. După cum ne spunea inginerul Mircea Ale- xandrescu, directorul schelei, eforturi intense se depun în aceste zile pentru finalizarea probelor de producție la alte 6 sonde, pe baza unor programe concrete de măsuri tehnico-or- ganizatorice. Este de remarcat șl faptul că sarcinile de plan la extracția țițeiului din sonde noi, aferente perioadei ce a trecut de la începutul anului și pină in prezent, au fost realizate și depășite, în bilanțul întrecerii socialiste înscriindu-se, de asemenea, o producție suplimentară de aproape 23 milioane metri cubi de gaze utilizabile. (Stan Ștefan).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Patriei din TurciaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, a primit, vineri, delegația Partidului Patriei din Turcia, condusă de Alaatin Firat, vicepreședinte al partidului, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al F.D.U.S.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise, cu acest prilej, un cald salut și cordiale urări din partea președintelui Partidului Patriei și nrim-ministru al Reoublicii Turcia. Turgut Ozal. Conducătorul delegației a exprimat mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a vizita România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis, la rîndul său, președintelui Partidului Patriei și prim-ministru al Republicii Turcia

un salut călduros și cele mai bune urări.In timpul convorbirii au fost evidențiate bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și Turcia, exprimîndu-se dorința dezvoltării lor în continuare, îndeosebi pe plan economic, tehnico-științific și în alte domenii de interes comun, potrivit înțelegerilor convenite la nivel înalt, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării in Europa și în lume.în cadrul schimbului de vederi privind situația internațională, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea unirii eforturilor tuturor popoarelor, ale forțelor democratice și progresiste de pretutindeni, pentru infăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru reglementarea pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, pentru instaurarea unui

climat de pace, încredere și largă colaborare între toate națiunile lumii. A fost subliniată importanța transformării Balcanilor într-o zonă a bunei vecirtătăți, a păcii, înțelegerii și colaborării, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine.în acest context, conducătorul delegației turce a exprimat aprecierea deosebită pe care conducerea Partidului Patriei din Turcia o dă activității, inițiativelor și demersurilor tovarășului Nicplae Ceaușescu consacrate dezvoltării colaborării dintre țările balcanice, întăririi păcii, înțelegerii și cooperării în această zonă și in lume.La primire a participat Tamara Dobrin, președinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S.A fost de față ambasadorul Turciei la București, . Siileyman Okyar Gunden.
DECRET PREZIDENȚIAL

privind convocarea Camerei legislative a consiliilor populare 
in temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legislativă 

și conferințele consiliilor populare,
Președintele Republicii Socialiste România decretează: 
Articol unic. - Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 30 no

iembrie 1938.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

< A
70 DE AM DȚ LA FĂURIREA STATULUȚ NAȚIONAL UNITAR ROMAN

Nu, prin Alba Iulia nu poți umbla cum ai umbla printr-un oraș obișnuit. Cu toate că urbea aceasta de la malurile Mureșului și Am- poiului, prin chipul ei modern întinerit in întregime în, ultimele două decenii, cum întinerite sint,. în. perioada amintită, toate localitățile țărij, iși dezvăluie, chiar de la prima privire, atributele proprii urbanistice și industriale ale timpului nostru de viguroase, ascensiuni social-economi- ce. Istoria trecută, multimilenară a orașului este prezentă masiv în trepidanta istorie contemporană, îi sporește acesteia și mai mult frumusețea, semnificația. prin tot ce are nou ca înfăptuire socialistă. de inimă vie a unității românești in cuget și în simțire pe pămintul străbun de la Marea cea Mare, Carpați și Dunăre. E Piatra- Craivii în preajmă, cu vestigiile bătrînului Apou- lon. capitală a dacilor apuli ; pe temeliile de piatră ale Apulumului dacoromân, continuatorul Apou- lonului, s-au înfipt temeinic temeliile Albei Iulii, cetate a primei Uniri românești, prin gindul și fapta eroică ale lui Mihai Viteazul, întru împlinirea dorului românesc sub semnul Daciei Felix ; cetate a pătimirii românești pentru izbînda aceluiași dor de unire și de dreptate socială legănat de moții lui loan Ursu din Albac — foc de nestins în ciuda cruzimii dezlănțuite de asupritori

pe Dealul Furcilor, într-un februarie 1785, unde-au zdrobit cu roata oasele lui Horea și Cloșca ; foc al luptei pentru dreptate socială și națională reaprins și mai intens, la 1848, de aceiași moți de nedomolit in visul lor liberator, con-
arhitecturi, bucurîndu-ne de jocul volumelor ei măiestrit gindite și înfăptuite de constructori. Am urcat scările unuia dintre blocurile de aici, bătînd la ușa lui Iuliu. Drăghici, martor și participant la mărețul eveniment de acum 70 de

AZI,
LA ALBA IULIA

- vatră a Unirii, unde 
s-a hotărît realizarea visului 

de veacuri al românilor

duși de Craiul munților,Avram Iancu.E Cîmpul lui Horea, aici — Platoul Romanilor, oraș în oraș, cu totul nou, do- minînd sumbra cetate habsburgică — temniță a lui Horea, Cloșca și Cri- șan și a lui Avram Iancu. Ne-am purtat pașii pe aleile betonate ale noului cartier Platoul Romanilor amintitor al Marii Uniri' pentru că, vedeți dumnea- de la 1 Decembrie 1918, voastră, și la vîrstâ așta a admirînd liniile zveltei părului alb pe mine mă

ani. Am întrebat-o pe gazda noastră de litera evocatoare, trecătoare, autentice, de atunci, îi este la fel de proaspătă și acum.— Mă întrebați dacă-mi amintesc... Cum să vă spun eu? Clipa aceea, de atunci, m-a însoțit toată viața,

dacă, dincolo documentelor clipa de viață, cu emoțiile ei

aflați tot pe Platoul Romanilor, unde s-a ținut Marea Adunare de la 1 Decembrie 1918, aici îmi este și casa, in acest oraș nou. Mindria de a fi fost martor al Marii Uniri este acum dublată de mindria față de minunatele realizări ale prezentului socialist. îmi place să străbat, pe jos, a- ceastă Alba Iulia, mai tînă- ră ca oricînd, să-i cunosc noutățile. Cunoscîndu-le, vă spun cu toată sinceritatea, trecutul îmi apare și mai înălțător prin frumusețea ideii de Unire, care a rodit astăzi, depășindu-ne cu mult speranțele de a- tunci.— Documentul istoric ne redă amplitudinea acelui măreț moment, ne explică limpede resorturile lui adinei social-letorice și economice care l-au declanșat. Dumneavoastră însă, ca martor și participant direct, păstrați incă in suflet — după cum ne-ați mărturisit — scin- teia emoțională aprinsă de dorul de unire în conștiința milioanelor de români, care au făurit-o. Poves- tiți-ne...— Marile evenimente din toamna anului 1918 m-au găsit în orașul Blaj. Eram elev în clasa a V-a a liceului din localitate. Atmosferă de mare elan patriotic, de speranță și în-
Dionisie ȘINCAN 
Ștefan DINICA(Continuare în pag. a

LA ÎNTREPRINDEREA „FLAMURA ROȘIE" DIN SIBIU

Noi utilaje realizate prin autodotareColectivul de specialiști din cadrul întreprinderii „Flamura roșie" din Sibiu a realizat, prin autodotare, o linie de laminat și calibrat care prin performanțele tehnice și soluțiile constructive originale adoptate se situează la nivelul celor similare existente pe plan mondial. Constituind o adevărată premieră tehnică națională, noua linie a fost definitivată intr-un timp-re- cord — mai puțin de un an de zile — și are în componența sa numai echipamente românești. în stadiu avansat de execuție se află o linie, similară ce va fi pusă în funcțiune pină la sfîrșitul acestui an ; împreună. ele vor asigura dublarea capacității de laminare a întreprinderii. Pe lingă reducerea substanțială a efortului valutar al țării, noua realizare va crea posibilitatea de asimilare a noi tipuri de garnituri rigide necesare industriei textile, asigurind, totodată, laminarea unor profile necesare industriei electrotehnice și altor sec

toare de activitate, „în ultima vreme — ne spune Petru Dobrin, in- giner-șef al întreprinderii — eforturile colectivului de muncă de aici s-au concretizat în realizarea a numeroase mașini și agregate diverse : agregat automat de prelucrat piese mici, mașină de debavu- rat ace de cusut manuale cu diametru mai mare de 1 mm, mașină de ascuțit ace de pielărie, mașină de inscripționat prin tampografiere, linie de nichelat ș.a. De asemenea, in stadiu avansat de execuție se află o linie de cuprat, nichelat și cromat articole de scris. Preocupările colectivului de oameni ai muncii din întreprindere pentru continua perfecționare a activității ' s-au soldat, în perioada care a tre- , cut din acest an, cu materializarea j 
a 56 de măsuri tehnico-organizato- rice, care au determinat reducerea cheltuielilor totale cu 3,9 milioane lei și a celor materiale cu 3,2 milioane lei. (Ion Onuc Nemeș ; foto : Sandu Cristian).

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
Răspunderi izvorîte dintr-un principiu fundamental:

Centrala industrială - titulară de planIn condițiile actualei etape de dezvoltare a economiei naționale, caracterizată printr-o reproducție de tip puternic intensiv, perfecționarea conducerii și a raporturilor în dublu sens pe filieaa minister-centrală- întreprindere reprezintă o cerință de bază a mecanismului de funcționare a economiei noastre naționale, în concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu — prezentată cu rigoare științifică în Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. — perfecționarea structurilor, formelbr și metodelor de conducere, pentru a răspunde în cea mai înaltă măsură sarcinilor de dezvoltare in ritm rapid a economiei naționale, în condiții de maximă eficiență economică, reprezintă o coordonată de bază a strategiei de dezvoltare a țării noastre. în context, pornind de la analiza temeinică a modului în care cele trei verigi organizatorice — între- prindere-centrală-minister — acționează pentru îndeplinirea importantelor sarcini care le revin în actualul cincinal, secretarul general al partidului accentua că, în continuare, va trebui să se acorde o atenție deosebită bunei funcționări a tuturor întreprinderilor și centralelor pe principiile noului mecanism economic, ale autogestiunii. autoconducerii și autofinanțării, astfel incit să se realizeze o creștere tot mai puternică a eficienței economice.Pentru transpunerea în practică a acestei orientări de esență, o primă cerință se referă la perfecționarea cadrului relațional dintre cele trei verigi organizatorice întreprindere- centrală-minister, în scopul indeplinirii la un nivel superior a atribuțiilor și competențelor care le revin, al delimitării și precizării rolului, importanței și contribuției fiecăreia în cadrul mecanismului de conducere, organizare și funcționare a industriei, asigurarea unei eficiente economice ridicate trebuind să constituie criteriul principal în raport

de care să fie apreciată funcționalitatea sistemului.Desigur, stabilirea unui cadru relațional optim între întreprindere, centrală și minister reprezintă o problemă complexă, care trebuie rezolvată ținîndu-se seama de o serie de factori, cum sint sistemul de organizare, gradul de mărime al întreprinderilor, profilul ramurii sau al subramurilor, baza tehnico-materială și cadrele disponibile. Studiul acestor factori, în interconexiunea lor, precum și al actualelor cerințe ale dezvoltării calitative, intensive, a pus in evidență necesitatea creșterii rolului centralelor industriale in mecanismul de conducere, organizare și planificare al economiei. De bună seamă, ca mare unitate economică constituită prin gruparea unor întreprinderi și a altor unități, centrala industrială, devenită titulară de plan, are posibilități sporite pentru dezvoltarea cercetării științifice șl introducerea progresului tehnic, profilarea și specializarea produselor, dezvoltarea relațiilor de cooperare economică internațională și comerț exterior, ea dispunînd de atribuții, competențe și pirghii pentru asigurarea unei utilizări eficiente a fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, pentru reducerea cheltuielilor de producție și creșterea rentabilității producției atît pe ansamblu, cit și pe fiecare întreprindere componentă.Rezultatele pozitive de ansamblu obținute in actuala structură organizatorică a economiei demonstrează implicit și eficiența centralelor industriale ; cu toate acestea, în lumina actualelor exigențe, centralele sint chemate să fie mult mai activ implicate in problemele practice ale activității economice. Iar începutul trebuie făcut — așa cum sublinia secretarul general al partidului — cu eliminarea lipsurilor în funcționarea centralelor industriale, in exercitarea cu intreaga răspundere a atribuțiilor și competențelor care

le revin. în acest sens, cu deosebire trebuie combătute ferm atit tendința care există în unele centrale de a se transforma într-o verigă intermediară între minister și întreprinderi în privința primirii și repartizării de sarcini, cit și practica unor ministere de a se substitui centralelor in exercitarea unor atribuții din competența acestora. Ne referim mai ales la drepturile și obligațiile centralei industriale în domeniul fundamentării sarcinilor de plan și al execuției acestuia, în domeniul cercetării și al dezvoltării, al organizării conducerii, producției și a muncii, în domeniul aprovizionării, desfacerii, al comerțului exterior și al cooperării economice internaționale, în domeniul financiar-contabil și al activităților de personal. Să ne referim, concret, la fiecare din aceste aspecte.Potrivit atribuțiilor care îi revin în legătură cu fundamentarea sarcinilor de plan, ca și în privința execuției acestora, centrala industrială trebuie să asigure elaborarea planurilor cincinale și anuale proprii, pe baza propunerilor întreprinderilor subordonate, urmărind încadrarea în nivelurile orientative și normativele de plan elaborate de Comitetul de Stat al Planificării. în acest scop, ea este obligată să urmărească încheierea la timp a contractelor de aprovizionare și desfacere, folosirea intensivă a întregului potențial productiv, dezvoltarea optimă a capacităților de producție, specializarea și profilarea producției, asimilarea de produse noi si reoroiectate, introducerea tehnologiilor avansate, folosirea eficientă a forței de muncă și gospodărirea cu maximum de eficiență a fondurilor materiale și bănești.
Prof. univ. dr.
Constantin BARBULESCU(Continuare în pag. a V-a)

ȘTIINȚELE SOCIALE 
IN PROCESUL PERFECȚIONĂRII 

VIEJII SOCIAL-ECONOMICEîn anii construcției socialiste, și îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, bogata activitate teoretică desfășurată de partid, climatul propice dezbaterii ideologice creatoare, perfecționarea invățămintului și cercetării în științele sociale, îmbogățirea activității editoriale au stimulat progresul acestor domenii ale vieții spirituale, contribuind la intensificarea participării românești in dialogul și confruntările de idei contemporane.Din aceasta perspectivă deschisă înnoirilor, partidul nostru a elaborat in ultimele două decenii teze și soluții noi privind dezvoltarea economică și socială a României, ș-a preocupat de clarificarea științifică a etapelor dezvoltă.ii economico-socia’le a țării. Astfel, definirea obiectivelor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, analiza formelor de exercitare a rolului conducător al partidului, a relației dialectice dintre socialism si democrație, aprofundarea problematicii națiunii în lumea contemporană, relevarea funcției active a conștiinței socialiste, analiza raportului dintre general și particular în dezvoltarea socială și-au găsit reflectarea într-o succesiune de abordări înnoitoare inițiate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pornind de la principiul unității dialectice dintre adevărurile generale ale teoriei revoluționare și experiența concretă, de o mare diversitate, a vieții istorice reale, partidul nostru, secretarul său general subliniază neîncetat sarcina de importanță majoră ca științele sociale, cercetarea din acest domeniu să studieze în permanență practica, experiența vieții, să contribuie la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare.Așa cum se arată în Tezele din aprilie, la baza întregii activități ideologice, politico-educative, a predării și cercetării în științele sociale trebuie să stea concepția revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric, principiile socialismului științific. „Să abordăm cu mai muliă îndrăzneală - cere tovarășul Nicolae Ceaușescu— 
problemele ideologice noi care apar, dezvoltarea concepției revolu
ționare despre lume, și viață. Să tragem concluziile necesare din prac
tica socială, din intreaga noastră activitate și să elaborăm căile pen« 
tru înaintarea întregii noastre societăți".
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AMPLĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR ECONOMICE
Un important succes al comuniștilor, al oamenilor muncii din județul Galați

Planul la export pe întregul an 
_____ a fost îndeplinit! ___

Oamenii muncii din județul Galați au raportat — incă de la mijlocul lunii noiembrie — îndeplinirea pla
nului pe întregul an la producția 
destinată exportului. Acest remarcabil succes pune în valoare dăruirea, înalta răspundere cu care s-a acționat în toate unitățile, sub conducerea organelor și organizațiilor ' de partid, pentru realizarea ritmică, lună de lună, decadă de decadă, la un nivel calitativ superior a producției de export — sarcină prioritară pentru fiecare colectiv de oameni ai muncii din județul Galați.Avind permanent în atenție Îndeplinirea exemplară a sarcinilor și indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 'general al partidului, în timpul vizitei de lucru efectuate la Galați, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în luna septembrie 1987, comuniștii, oamenii muncii din județ au acționat permanent, zi de zi, pe multiple planuri, atît pentru sporirea producției, cit și pentru ridicarea nivelului calitativ al acesteia. Care sint, concret, rezultatele obținute în urma măsurilor luate ?— Aș dori mai intîi să menționez — ne-a spus tovarășul Mișu Dobroiă, secretar al comitetului județean de partid — că sînt create condiții pentru ca in perioada care a mai rămas pină la sfîrșitul anului să se livreze însemnate cantități de produse Ia export, astfel că planul pe întregul an la acest indicator va fi depășit cu peste 17 la sută. Precizez, totodată, că unitățile din județ au onorat integral obligațiile din contractele încheiate cu partenerii externi, devan- sind chiar unele termene de livrare a producției.Structura producției de export a județului Galați evidențiază, în egală măsură, eforturile făcute pentru modernizarea unităților economice și adaptarea la cerințele de pe piața externă. Astfel, în acest an s-au ex
Producția anului viitor-temeinic pregătită!(Urmare din pag. I) curente,planificate, intregul parc de mașini fiind in perfectă stare de funcționare".Adăugind la toate acestea faptul că există comenzi și contracte încheiate pentru întreaga producție planificată, atît la intern, cit și Ia export, se poate spune că și anul viitor acest colectiv se va situa pe un Ioc de frunte in intrecerea . șocialistă , pe ramură.

La întreprinderea

de anvelope Zalău 

O schimbare în bine, 
dar și cîteva urgențeCităm din raportul prezentat la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de anvelope Zalău : „Adunarea va dezbate și aproba programul unitar de măsuri politico-organizatoriee și tehnico- economiee care să asigure îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan pe anul 1989, an in care unitatea noastră nu mai trebuie să creeze probleme in realizarea planului pe ansamblul județului Sălaj, centralei și ministerului de profil**. Apare limpede intenția declarată a colectivului de aici : și anume ca in anul 1989 să se realizeze acel pas hotăritor — așteptat de ani buni — realizarea planului, înscrierea întreprinderii in cadența normală a celorlalte unități de profil. O primă confirmare a acoperirii prin fapte a acestei intenții o reprezintă realizările din luna octombrie. Planul la producția-marfă a fost indeplinit in proporție de 103,5 la sută, productivitatea muncii — 104,1 la sută, consemnindu-se depășiri la producția fizică atit la anvelope. cit și la camere de aer.Evident, aceste depășiri nu acoperă decit. o mică parte din restanțele 

portat laminate — îndeosebi table subțiri, medii și groase, profile formate la rece — țevi sudate, echipamente navale, mobilier metalic, produse ale industriei ușoare, ale cooperației meșteșugărești și industriei mici etc. Aceasta în condițiile în care, față de anul trecut, valoarea producției totale pentru export a cunoscut o creștere importantă. între unitățile cu o contribuție însemnată la realizarea producției pentru export a județului trebuie amintite combinatul siderurgic. întreprinderile ..Laminorul de tablă'*. „11 Iunie** și altele. După cum ne-au spus numeroși muncitori și specialiști, un sprijin substanțial în obținerea acestui succes l-au constituit reglementările stabilite la indicația conducerii partidului cu privire la stimularea materială a celor care lucrează pentru export.Preocuparea pentru îndeplinirea ritmică, la înalt nivel calitativ a planului la producția de export pe acest an a început încă din trimestrul al IV-lea din anul 1987, cînd au fost pregătite toate condițiile în acest sens. A fost asigurat un portofoliu de comenzi pentru întreaga perioadă a anului, la nivelul planificat. în structura producției destinate partenerilor externi a crescut ponderea sortimentelor la care se obțin indicatori superiori de eficiență. S-a cerut unităților să promoveze la export acele sortotipodimensiuni cu grad avansat de prelucrare, care asigură valorificarea superioară a resurselor materiale.Esențiale s-au dovedit a fi urmărirea și analiza zilnică, în unități, a mersului producției pentru export, de la primirea comenzii la lansarea ei în fabricație și pînă la vămuirea fondului de marfă. S-a întărit controlul tehnic de calitate pe toate fazele procesului de producție, au fost mobilizați factorii care asigură transportul : întreprinderea de na

acumulate în perioada care a trecut din acest an, dar măsurile întreprinse, modul in care se acționează în prezent in întreprindere oferă garanția încheierii cu bune rezultate a activității pe trimestrul IV și pe intregul an. Comparind nivelurile producției prevăzute pentru anul 1989 cu realizările din acest an, rezultă că se impun eforturi susținute pentru pregătirea condițiilor tehnico- materiale necesare realizării planului încă din primele zile ale lunii ianuarie.— Ce măsuri s-au luat pentru pregătirea tehnică și organizatorică a fabricației ? Cum se acționează în acest sens ?— înainte de toate — precizează inginerul Gavril Man, directorul tehnic al întreprinderii, aș sublinia că a fost reorganizat fluxul de fabricație in două secții de bază — asamblare și pregătire semifabricate — activitatea fiind organizată pe ateliere, asigurîndu-se în acest fel coordonarea unitară a activității, creșterea răspunderii în întreținerea și exploatarea utilajelor. De asemenea, am organizat formații specializate pentru producția de export, cu deosebire în secțiile asamblare șl vulcanizare. formații cu care ținem periodic cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale. Prin toate măsurile luate urmărim in mod deosebit două aspecte : realizarea ritmică, conform graficelor, a planului la producția fizică și export, precum și creșterea nivelului calitativ al producției.Tot pe linia pregătirii temeinice a producției anului viitor s-au luat o serie de măsuri de ordin tehnic. Astfel, au fost asimilate numeroase piese de schimb care pînă acum se aduceau din import, ceea ce va permite reducerea stagnărilor și opririlor accidentale în funcționarea instalațiilor. Prin autodotare au fost realizate, de asemenea", utilaje și dispozitive menite să asigure creșterea productivității muncii si o calitate superioară semifabricatelor.O atenție deosebită acordă specialiștii și muncitorii din Întreprindere 

vigație fluvială „NAVROM** Galați, Regionala de căi ferate, unitățile de transport rutier, urmărindu-se zilnic încărcarea și expedierea produselor.Pe tot parcursul acestui an, comitetul județean de partid a acționat sistematic pentru asigurarea tuturor condițiilor tehnice, materiale și organizatorice necesare realizării producției pentru export. S-au efectuat analize săptămînale în marile unități economice, au fost activizate comisia județeană pentru export, precum șl cele din întreprinderi. Transpu- nînd în viață indicațiile conducerii partidului, membrii biroului comitetului județean de partid au fost repartizați și au urmărit direct în unități modul cum se derulează și se realizează producția pentru export.De o bună perioadă de timp, pornind de la experiența bună ciștigată în acest an, s-a trecut la pregătirea producției pentru export a anului viitor. Se poate chiar afirma că o parte din această producție a și fost lansată în fabricație, îndeosebi produsele cu ciclu lung de realizare, cum sint navele.Eforturile întreprinse pentru onorarea în devans a sarcinilor la export constituie un exemplu concret de dăruire, de maximă mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii gălățeni pentru îndeplinirea acestei importante sarcini trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un exemplu grăitor cu privire la modul în care organele și organizațiile de partid din județul Galați acționează pentru transpunerea în fapte a Tezelor pentru plenara Comitetului Central al partidului. Și. fără îndoială, experiența acumulată va fi valorificată și perfecționată în continuare. pentru dezvoltarea susținută a economiei naționale.
Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

introducerii tehnologiilor noi, de inaltă productivitate. Astfel, au fost elaborate noi tehnologii de fabricare a camerelor de aer fără cauciuc natural, de executare a camerelor de aer cu pereți ingroșați și a anvelopelor cu profile modernizate ale benzilor de rulare, precum și a anvelopelor necesare automacaralelor de 120 tone și autoșasiurilor pentru foraj. Totodată, se continuă acțiunea prin care se va realiza. dublarea liniilor de profilare, calandfare. Prin punerea în funcțiune a incă două mașini de tăiat cord metalic se vor elimina locurile înguste de pe fluxul de fabricație. în fine, în anul viitor va fi automatizat procesul de amestecare și dozare la două linii din secția amestecare, pregătirile in acest sens fiind in faza de finalizare.Există deci preocupări intense pentru pregătirea corespunzătoare a producției anului viitor. Dar aceasta nu reprezintă decit un început. Pentru că se impune ca și în continuare comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii să acționeze cu aceeași hotărîre și fermitate pentru perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, pentru găsirea celor mai adecvate soluții menite să asigure realizarea planului. De asemenea, este necesar ca centrala și ministerul de resort să sprijine mai ferm această întreprindere, mai ales în probleme a căror soluționare depășește competența unității. Avem in vedere, în mod deosebit, aprovizionarea ritmică cu cauciuc sintetic, cauciuc natural, acceleratori de vulcanizare, folie și pinză intermediară de polipropilenâ, asigurarea pieselor de schimb necesare instalației de control nedistructiv cu raze X. Eforturile întreprinderii, conjugate cu cele ale centralei de profil pot și trebuie să asigure realizarea ritmică, in bune condiții a planului de producție pe anul 1989.

Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor reprezintă problema fundamentală a construcției socialiste și comuniste in patria noastră 1 Este o subliniere de cea mai mare actualitate făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu și care a fost din nou pusă in atenție la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în prima parte a dezbaterii organizate pe această temă cu specialiști din industria electrotehnică și din industria construcțiilor de mașini („Scinteia** din 25 noiembrie a.c.) ne-am referit la unele aspecte • legate de eficiența aplicării unor sisteme moderne de asigurare a calității și au fost relevate unele tendințe și experiențe practice pe plan mondial. Continuăm astăzi, redarea conținutului discuțiilor, oprindu-ne asupra concluziilor care se desprind din experiențele diferitelor unități din țara noastră în domeniul asigurării calității.
• Un adevăr ce trebuie bine înțeles : calitatea se proiectează la 

planșetă ;
• De ce se tem directorii de sistemele moderne de asigurare a 

calității ? ;
• O idee folositoare : controlul beneficiarului in „bucătăria" furni

zorului ;
• Ce face controlorul de calitate pe șantier ?

pentru a progresul în econo- pentru a

un capăt Ia celă-

Redacția : S-a desprins din discu
țiile de pînă acum că pe plan in
ternațional există o destul de pro
nunțată varietate de concepții cu 
privire la modul de realizare a 
funcțiilor sistemelor de asigurare a 
calității. Ce concluzie se poate des
prinde din aceasta ?Paul Joița, inginer principal Ia Institutul național de metrologie : Cu toate diferențele de concepție se pot desprinde și o serie de trăsături comune, care definesc mai exact rolul și importanța sistemelor de asigurare a calității. în primul rind, trebuie remarcat că — fără exagerare — aceste sisteme reprezintă de fapt veritabile „produse de vîrf** sau chiar evenimente majore ale revoluției tehni- co-științifice contemporane. în fond, un sistem de asigurare a calității este o ma- crotehnologie u- tilizat induce tehnic mie, realiza, cu riscuri minime, controlabile, produse de calitatea dorită. De asemenea, sistemul este proiec- tabil, poate fi realizat de către proiectanți de la lalt, iar aceasta este, dacă ne putem exprima așa, o microrevoluție în proiectare. Apare o nouă funcție — proiectantul de sistem, care se o- cupă cu ingineria calității. Se ajunge astfel la controlul total, de la planșetă pînă la dispariția produsului după utilizare. Or, pină în acest moment, compartimentul de calitate din întreprindere — C.T.C.-ul — eră centrat în proporție de 90 la sută pe verificarea producției.Apoi, apar probleme de organizare, de împărțire a atribuțiilor, apar și „personaje** noi : „omul** cu asigurarea calității. Se pun probleme decizionale : bunăoară, cine hotărăște dacă, după ce s-a dus, se oprește sau repară sau nu etc.Ing. Radu Moțoiu, stitutul de cercetare inginerie tehnologică pentru industria construcțiilor de mașini : Practic, incă in etapa de proiectare se stabilește cu precizie delegarea autorității, pe diferite niveluri ierarhice, în funcție de importanța, de gravitatea problemei ce se poate ivi. Toate aceste aspecte trebuie bine clarificate de Ia început, înainte de a porni fabricația. Firește, aceașta implică un volum uriaș de muncă, de documente, de proceduri care nu se pot pune la punct și stăpîni eficient decît cu ajutorul........................electronic.Redacția : Ați atins 
blemele de maximă ___ .
eficiența sistemului. Din cele arătate 
rezultă că se consumă mai mult 
timp cu proiectarea, că tehnologia 
de control este mai voluminoasă de
cit cea de execuție. Cum, se „împa
că" acest spor de cheltuieli cu im
perativul reducerii costurilor ?Ing. Paul Joița : Există instrumente specifice pentru a evidenția și aspectele economice — și în primul rind mă gindesc la gestiunea calității — prin care se urmărește optimizarea raportului cost-calitate. De altfel, nicăieri in lume asigurarea calității nu este privită ca un scop in sine — în acest fel nici nu s-ar fi putut impune și extinde atît de rapid ! —, ci doar ca un mijloc pentru a realiza produse în același timp ieftine și bune. De aceea. însuși sistemul trebuie astfel conceput nu pentru a avea cu orice preț — 

respins un promt mașina, seconsilier în In- științifică și

calculatorului
una din pro- 

importanță :

în sensul cel mai concret al expresiei — un nivel al calității foarte ridicat, ci un nivel adecvat produsului realizat. Altfel spus, pentru fiecare produs se proiectează un sistem propriu de asigurare a calității, mai mult sau mai puțin complex, mai mult sau mai puțin sever. Mai concret, intr-un fel se pune problema pentru echipamentele nucleare și intr-altul pentru alte categorii de bunuri.Ing. Radu Moțoiu : Formulată astfel problema, s-ar putea ajunge la concluzia că introducerea unui sistem complex și extrem de sever la fabricația echipamentelor pentru energetica nucleară ar face această 
CALITATEA costă, dar

lipsa calității costă și mai mult!

activitate nerentabilă. în realitate, trebuie să spunem că, neștiind costul unui dezastru ecologic produs de o defecțiune, intr-o Centrală nucleară, nu putem face un calcul de eficiență a . măsurilor de securitate adoptate pentru asigurarea calității. Altminteri, am putea demonstra clar că și asigurarea nucleară a ' calității este foarte rentabilă, așa cum trebuie să fie pentru orice alt produs.Institutul nostru a făcut o serie de statistici pe tema costurilor calității. Nu trebuie pierdut din vedere că multe unități au o sarcină de diminuare a costurilor, pe cincinal, cu peste 100 lei la 1 000 lei producție. Or, se poate aprecia că 25 pină la 60 la sută din această reducere poate fi obținută prin îmbunătățirea calității, mai precis, prin investiții in asigurarea calității. După cum, fără a insista în acest domeniu, este limpede că întotdeauna cheltuielile cu non-calitatea duc la creșterea — și nu la reducerea — costurilor totale.Ing. Ioan Roman, inspector general în Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor : în primăvara acestui an am văzut o expoziție a rebuturilor, care arăta clar cit de mult poate să coste non-calitatea. Unul dintre cele mai frapante cazuri din expoziție era al unui produs realizat din cauciuc de import, deosebit de scump, pentru realizarea căruia, datorită tehnologiei depășite, greșit concepute, se irosește nu mai puțin de 98,5 la sută din materia primă intrată în circuitul de fabricație. Acest caz, ca și multe altele, demonstrează că oricît de costisitor sau de „incomod** ar fi un sistem de asigurare a calității, acesta este oricum de preferat, întrucit preîntimpină risipa, pierderile de resurse, de timp de muncă.Redacția : Toate argumentele ple
dează deci pentru extinderea, in 
continuare, a aplicării sistemului de 
asigurare a calității in unitățile eco
nomice din țara noastră. Să înce
pem cu proiectarea...Dr. ing. Adrian Ionescu, cercetător științific principal la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte : Aș dori să precizez de la început că legislația actuală prevede obligativitatea unei producții ordonate și de calitate pentru activitatea de proiectare și microproducție a institutelor de cercetare științifică și ingi-

încercări — nu a adus substanțiale în activita- Au apărut totuși o serie inedite care nu se regă-

nerie tehnologică. De aceea, implementarea unui sistem de asigurare a calității pentru fabricația în domeniul nuclear cu toate elementele sale componente — manual de calitate, proceduri, planuri de control, verificări și modificări tea noastră, de elemente seau în producția uzuală. Astfel, s-a instituit supravegherea principalilor furnizori „Ia ei acasă**, in timpul fabricării furniturilor ; a luat ființă, în institut, un laborator de analize fizico-chimice pentru a confirma calitatea laminatelor aprovizionate ; am introdus o „fișă de urmărire a reperului**, semnată de fiecare executant și controlor, din toate fazele de prelucrare — aspect pe care l-am considerat esențial pentru creșterea responsabilității fiecărui participant la procesul de producție. De altfel, sistemul de asigurare a calității, aplicat la realizarea unui destul de modest utilaj pentru programul energetic nuclear l-am generalizat in proiectarea prototipurilor.O serie de preocupări curente din activitatea noastră de proiectare sînt concepute și realizate pentru a asigura un ridicat nivel calitativ. Bunăoară, prin caiete de sarcini sau standarde de ramură precizăm toate verificările ce trebuie elaborate la recepția mașinilor-unălte fabricate, iar — în ultima perioadă — și măsurătorile care este necesar să fie efectuate pe .fluxul de montaj al utilajelor. De asemenea, am consti

1

experiențe, opinii privind asigurarea• • • _ •

tuit un puternic colectiv de fiabilitate, care urmărește în exploatare mașinile proiectate de noi, furnizind informații prețioase pentru perfecționarea viitoare a pieselor componente, subansamblelor și produselor în ansamblu.Pentru ca aceste preocupări să conducă insă efectiv la ridicarea nivelului calitativ al utilajelor este nevoie de participarea mai activă a producătorilor de mașini-unelte,’ a beneficiarilor și a unităților service, atit pentru valorificarea efectivă a standardelor la care m-am referit, cit și pentru furnizarea corectă și completă a informațiilor necesare în acțiunea de „feed-back**.Ing. loan Roman : Această ultimă precizare vine să confirme un fapt esențial : un sistem de asigurare a calității nu apare izolat, ca o oază într-un deșert, ci își află justificarea și are eficiența scontată numai dacă el se regăsește pe întregul parcurs al produsului — de la proiectant la utilizator. în domeniul mașinilor- unelte, opinia inspectoratului nostru este că elementele prezentate de tovarășul Ionescu sînt numai un timid început, că fiabilitatea, men- tenabilitatea și celelalte caracteristici-ale calității depind în mare măsură de proiectare, căreia îi revine deci o inaltă răspundere. Poate mai mult decit in alte ramuri, aici producția de calitate pornește de la proiectarea calității.Redacția : Tot de la necesitățile 
impuse de programul energetic nu
clear a demarat și sistemul de asi
gurare a calității de la I.A.M.S.A.T. 
— una dintre primele unități din 
cadrul Ministerului Industriei Elec
trotehnice 
asemenea ... __ ____ .............. ..
s-au desprins din acesta ?

Dr. ing. Ioana Andreaș, șef laborator fiabilitate la întreprinderea de antrepriză montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București : Firește, neexistînd nicăieri în țară experiența necesară, am avut de rezolvat o seamă de dificultăți inerente oricărui început. Bunăoară, primele probleme au fost cele de limbaj, sensul unor termeni din limba engleză fiind altul decit in limba română. Nici concepția de la care am pornit nu a fost cea mai potrivită, chiar dacă diferențele au fost numai de nuanță. Așa, de exemplu, am demarat conceperea planului de control al calității, verificări și în-

care a implementat un 
sistem. Ce învățăminte

unde în se

cercări prin intermediul personalului din compartimentul de control și asigurare a calității. Or, acesta trebuie elaborat de compartimentul de proiectare. Desigur, viața ne-a arătat cum trebuie să procedăm și am adus corecturile necesare.Ing. Julien Bratu, șeful compartimentului de asigurare și control al calității în cadrul Centralei industriale de electronică și tehnică de calcul : Aș vrea să remarc totuși că s-a constatat, nu în puține cazuri, că proiectanții, din grabă sau chiar din necunoaștere, „transferă** tehnologia de control al calității de la alte proiecte, mai mult sau mai puțin similare, copiind implicit și greșelile vechilor proceduri. Sînt de părere că pentru producția de unicate sau de serie mică este indicat ca proiectanții să realizeze și tehnologia de control, dar în cazul producției de masă sau de serie mare proiectarea metodelor de control este bine să revină compartimentului de calitate.Dr. ing. Ioana Andreaș : Și in cazul nostru, procedurile de control s-au dovedit a fi mai voluminoase decit cele de execuție, fapt care a stîrnit o rezistență, mentalitatea oamenilor nu era pregătită pentru așa ceva 1 Surprinzător, cei mai reticenți s-au arătat unii dintre factorii de conducere și nu executanții. A fost, de asemenea, dificil să implementăm noile funcții pe șantier : recepția, depozitarea și identificarea severă a materialelor, testarea forței de muncă, controlul pe timpul execuției, realizat după proceduri scrise și cu obiective foarte exacte, întocmirea dosarelor de istorie a calității etc.Ing. Paul Joi- ța : Iată un domeniu — cel al recepției — care ar trebui mai bine pus la punct in întreaga activitate de construc- ții-montaj, se pare că, prezent, nu prea știe ce face, cind și cum, un controlor de calitate. Avem modelul I.A.M.S.A.T., iar extinderea lui — pornind chiar de la acest aspect simplu : „Ce face controlorul de calitate pe șantier?** — ar fi benefică pentru activitatea de construcții-montaj, pentru un de ordine și disciplină.Redacția : Desigur, modelul 
care l-a reprezentat sistemul de 
gurare a calității pentru produsele 
nucleare este un bun ciștigat, ce 
poate să fie extins in alte domenii. 
Procesul, de altfel, a și început...Ing. Mihai Mincu, inspector-șef al Inspectoratului județean pentru controlul calității produselor Caraș- Severin : Primii pași i-a reprezentat introducerea celor opt activități de asigurare și control al calității, ca funcții distincte în cadrul compartimentului C.T.C. din toate întreprinderile. Activitatea de analiză a calității continuă să fie totuși destul de firavă. în cele mai multe unități, chiar directorul a fost cel care s-a opus realizării ei corespunzătoare pe considerentul că âr solicita mai mulți oameni. Or, nu este așa, este nevoie doar de o regîndire și redistribuire a sarcinilor în cadrul personalului existent. Este ceea ce s-a și realizat acolo unde conducerea a înțeles că nu trebuie să pierdem din vedere pădurea din cauza copacilor.O serie de rezultate interesante s-au obținut la întreprinderea de construcții de mașini Reșița — unde a fost extins sistemul de asigurare a calității de la echipamentul nuclear la utilajul energetic și, mai recent, la o întreagă categorie de motoare navale. S-a putut demonstra, pe baza analizei calității, că nu trebuie făcute toate operațiunile de control din prezent, la unele se poate renunța, altele însă trebuie accentuate. Aceasta presupune ca tehnologia de control să nu rămînă „bătută în cuie**, ea trebuie adaptată pentru a optimiza costul calității.Și la Reșița-Renk există o concepție flexibilă privind controlul de calitate. Aici s-a stabilit ca nivelul cheltuielilor pentru control să nu îl depășească pe cel al cheltuielilor din perioâda de garanție a produselor. în funcție de rezultate, numărul oamenilor implica T crește sau scade pină la atingerea -tulul de echilibru, cel optim ecoi

pluspe 
asi-

Alte opinii — intr-un număr 
viitor al ziarului.

Euqen RADULESCU 
Corneliu CARLAN

O verigă esențială în tehnologia fiecărei culturi o constituie utilizarea cu eficiență sporită a îngrășămintelor chimice. Aceasta presupune ca operațiile de bază privind transportul, stocarea și administrarea îngrășămintelor să se realizeze, pe de o parte, cu minimum de consum de energie și de pierdere a substanțelor active și, pe de altă parte, cu maximum de randament in ce privește utilizarea de către plante a elementelor fertilizante.în această direcție, dincolo de aspectele referitoare la modul concret de organizare a activității, de respectare a normelor tehnice privind aplicarea propriu-zisă a îngrășămintelor și nivelul pregătirii profesionale a celor ce execută aceste operații, o importanță cu totul aparte o are folosirea pe scară largă a îngrășămintelor chimice sub formă lichidă, care întrunesc condițiile necesare îndeplinirii acestor cerințe majore. De altfel, de mai mult timp, in lume există o preocupare susținută pentru extinderea într-o proporție ridicată a utilizării îngrășămintelor chimice lichide. Și în țara noastră, această tendință manifestată pe plan mondial a fost nu numai îmbrățișată, ci, in baza sarcinilor trasate de conducerea partidului, au fost stabilite măsuri și s-a creat cadrul necesar pentru creșterea treptată a ponderii îngrășămintelor chimice lichide in totalul îngrășămintelor repartizate agriculturii.Extinderea utilizării Îngrășămintelor chimice sub formă lichidă prezintă avantaje tehnico-economice de necontestat. Intre avantajele evidențiate de cercetările științifice și experiența multor unități agricole de producție sint de menționat cu deosebire : reducerea aproape în totalitate a pierderilor de elemente fer- tiltzante pe traseul furnizor-unitate agricolă-administrare propriu-zisă ; realizarea unei uniformități ridicate, de pină la 98 la sută, la aplicarea pe teren ; reducerea numărului de treceri ale agregatelor pe unitatea de suprafață de 1—3 ori și, prin 

aceasta, diminuarea efectului negativ al tasării solului ; posibilitatea realizării de amestecuri și a aplicării concomitente a îngrășămintelor cu unele erbicide ; reducerea consumurilor de combustibil cu 3—5 litri de motorină la hectar, prin asocierea și executarea simultană a două și chiar trei lucrări ; creșterea substanțială a productivității muncii datorită mecanizării operațiilor de încărcare, transport și administrare ; diminuarea cheltuielilor directe de producție cu circa 450 lei la tona de ingrășă- mint, datorită costului mai scăzut al îngrășămintelor lichide față de cele solide și, nu in ultimul rind, posibilitatea realizării unui control riguros asupra concentrației și dozelor aplicate. La toate acestea, în cazul producerii Îngrășămintelor lichide, este de adăugat reducerea substanțială a consumului de energie prin eliminarea unor verigi tehnologice în sfera chimiei (cristalizare, uscare, granulare, ambalare etc.). Iată, așadar, doar cîteva din argumentele ce pledează convingător pentru utilizarea pe scară largă a îngrășămintelor chimice lichide.înfăptuirea acestui deziderat nu depinde doar de producerea unor asemenea sortimente de îngrășăminte. Deosebit de complexe sînt problemele ce trebuie soluționate în unitățile agricole. Ele privesc amenajarea de spații de depozitare și, apoi, crearea unor utilaje specifice, rezistente la coroziune, pentru administrarea lor. Cu deosebire în județele Sibiu, Argeș, Bihor și Constanța, datorită preocupării atente a comitetelor județene de partid și a organelor agricole de specialitate, aceste probleme au fost rezolvate in mare măsură. Ne vom referi concret la situația din județul Argeș, unde a fost creat un sistem centralizat de primire, stocare șl distribuire în teritoriu a îngrășămintelor chimice. „Cu 2—3 ani în urmă, combinatele de îngrășăminte chimice din Craiova și din Tr. Măgurele — ne spunea tovarășul Constantin Tamagă, director cu producția vegetală la direcția 

agricolă județeană — ne-au oferit îngrășăminte chimice lichide pe bază de azot la discreție, în loc de cele solide. Dar nu eram pregătiți nici să le preluăm, nici să le aplicăm. Cu sprijinul direct al comitetului județean de partid șl al unor unități industriale am reușit ca în scurt timp să ne pregătim corespunzător pentru a utiliza pe scară largă în- grășămintele lichide în toată zona agricolă a județului. La Miroși, la
Folosirea îngrășămintelor chimice lichide
- o tehnologie economicoasă și de mare randament, 

a cărei aplicare intirzie de prea multă vreme

Stolnici și la Leordeni au fost amenajate trei baze centralizate de depozitare a îngrășămintelor lichide, de unde sînt livrate unităților pe baza unui desfășurător întocmit de direcția agricolă**.Și în alte județe s-au făcut pregătiri intense pentru trecerea la utilizarea îngrășămintelor lichide. Măsurile întreprinse în acest sens de Ministerul Agriculturii au vizat asigurarea capacităților de depozitare, punerea la punct a utilajelor și echipamentelor de administrare, stabilirea și transmiterea tehnologiei specifice de folosire a acestor îngrășăminte. Se poate vorbi deci de crearea unui cadru adecvat trecerii la utilizarea pe scară largă a îngrășămintelor lichide.Care este situația in prezent ? „După un început promițător, dar de scurtă durată, am ajuns in impas — ne răspunde tovarășul Vasile Duță, directorul general al direcției agri- 

cole Argeș. Am investit serios pentru a crea baze de depozitare, instalații de manipulare și un întreg sistem de distribuire in teritoriu, dar combinatele au uitat de promisiunile făcute, în baza cărora am și acționat. Nu ne mai livrează îngrășăminte chimice lichide. Cel puțin așa s-au petrecut lucrurile pînă in prezent**.Am reluat aceeași întrebare, pe un plan mal larg, la direcția de resort din Ministerul Agriculturii. Din dis

cuțiile avute cu specialiștii de aici rezultă că și în alte județe situația este asemănătoare. Datele statistice dovedesc că se înaintează cu pași mult prea timizi in direcția extinderii utilizării îngrășămintelor chimice sub formă lichidă. Dovadă — unitățile producătoare au livrat agriculturii in 10 luni doar 5 la sută din cantitatea de îngrășăminte chimice lichide stabilită pentru acest an. Se pare că aceasta este consecința unei anume lipse de receptivitate. Cum altfel poate fi explicat faptul că, deși ne aflăm la finele celui de-al treilea an al cincinalului, proiectul „Programului de utilizare a îngrășămintelor chimice lichide în cincinalul 1986— 1990“, program pe care se află semnăturile tuturor factorilor de resort, totuși nu poate fi promovat spre aprobare, întrucît nu a fost însușit tocmai de Ministerul Industriei Chimice ?

De ce nu se produc îngrășămin- tele lichide ne-am interesat și Ia Ministerul Industriei Chimice. Iată ce ni s-a spus : In primul rind, fapt deosebit de important, industria chimică are create, in avans cu trei ani, toate capacitățile necesare pentru producerea întregii cantități de îngrășăminte lichide simple stabilite pentru anul 1990. Și. in al doilea rind. la fel de important, sint in faza finală cer

cetările privind stabilirea tehnologiei de fabricație a polifosfaților de amoniu, care stau la baza producerii îngrășămintelor lichide complexe, solicitate de mai mult timp de agricultură. Totodată, aflăm că se află în discuție și o serie de inconveniente, invocate de combinatele de producere a îngrășămintelor chimice. Unele, printre care amenajarea de către chimie a unor depozite teritoriale pentru stocarea îngrășămintelor lichide, au fost lămurite. Altele însă, cum ar fi crearea unei rețele de conducte îngropate pentru transportul îngrășămintelor în jurul combinatelor, scăderea producției-marfă și rentabilitatea mai scăzută în cazul producerii îngrășămintelor lichide formează in continuare obiectul unor discuții pină in prezent sterile. Desigur, toate acestea sint probleme reale, dar nu de neînlăturat. Fiindcă nu este de crezut că nu s-ar fi găsit soluții care să nu răspundă și inte-

Boză modernă de depozitare și distribuire a îngrășămintelor lichide, ame
najată în gara Miroși, județul Argeșreselor, să le spunem, departamentale, dacă problemele respective erau tratate cu seriozitate. Dar mai presus sînt interesele generale ale economiei care impun soluționarea grabnică a acestei probleme.Am constatat însă cu acest prilej și o necunoaștere a realității concrete. 4 Anume, între cauzele nelivrării îngrășămintelor lichide, ni s-a argumentat că agricultura nu ar fi capabilă să utilizeze asemenea îngrășăminte, ceea ce vădește fie că factorii de resort din cele două ministere nu s-au așezat serios la masă să lămurească toate aspectele, fie că nu s-a manifestat interes pentru înțelegerea lor. Pentru că altfel nu s-ar fi ajuns la astfel de afirmații categorice privind refuzul agriculturii de a primi asemenea îngrășăminte, cînd, cum demonstram pe parcursul 

articolului, județele Sibiu, Argeș. Bihor și Constanța sînt de mult pregătite, cînd în toate județele, la stațiunile de mecanizare există capacități de depozitare de peste 300 000 tone, cînd au fost pregătite pentru administrare peste 15 000 de utilaje și echipamente speciale. .Situația pe care am prezentat-o arată unde poate duce lipsa de colaborare reală și binevoitoare făcută cu gîndul la interesele generale și nu la lezarea unor interese departamentale, mai mult sau mai puțin reale. Pină una, alta, agricultura nu dispune de îngrășăminte lichide pentru utilizarea cărora s-a pregătit, din care pricină o sarcină importantă stabilită de conducerea partidului nu se îndeplinește în bune condiții.
Aurel PAPADIUC
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Științele sociale în procesul perfecționării 
vieții social-economice

„în mod deosebit doresc să atrag atenția asupra necesității perfecționării și așezării pe o bază 
mai bună a predării științelor sociale, care trebuie să asigure în întregul nostru învățămînt 
cunoașterea temeinică a politicii partidului, a problemelor construcției socialismului, dar și 
a tuturor problemelor dezvoltării economico-sociale“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Concepția partidului nostru cu privire la desfășurarea învățămin- tului și a cercetării în științele sociale a respins în mod consecvent tendințele de transformare a marxismului dintr-o învățătură științifică vie într-o colecție de teze abstracte și speculative, valabile oriunde și oricind. „Se impune să dezvoltăm și să îmbogățim continuu concepția noastră revoluționară despre lume și viață — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ceea ce am realizat pină acum și ceea ce cu
O perspectivă înnoitoare in înțelegerea 

realităților viețiiVIOREL POPESCU : îmbogățirea teoriei revoluționare, dezvoltarea cercetării în științele sociale sînt legate nemijlocit de generalizarea experienței acumulate în edificarea socialismului. De aici și modalitățile specifice de abordare teoretică și practică a problemelor construcției socialiste în spiritul creator ce caracterizează teoria marxistă.Această perspectivă dinamică, realistă, raportată la realitățile sociale din fiecare etapă de dezvoltare și la progresul cunoașterii contemporane a fost inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. în perioada care a urmat, congresele și conferințele naționale ale partidului au continuat activitatea de cercetare și interpretare creatoare a realităților într-un spirit revoluționar, de amplă deschidere față de problemele cu care se confruntă societatea socialistă și lumea contemporană în general. S-au afirmat cu putere în acest cadru rolul și importanța sporită a activității teoretico-ideologice în conducerea de ansamblu a societății.Orientările novatoare pentru întreaga activitate teoretică și practică a Partidului Comunist Român, adoptate la Congresul al IX-lea, au o semnificație majoră pentru activitatea ideologică deoarece ele au deschis o perspectivă nouă asupra realității social-istorice, au făcut posibilă abordarea dintr-un unghi creator a problemelor dezvoltării întregii vieți economico-sociale.GH. AL. CAZAN : în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cercetarea filozofică de la noi din țară a intrat într-unul din cele mai semnificative momente ale dezvoltării sale contemporane. Elibe-rată de dogmatism, filozofia marxistă din țara noastră a reușit abordarea cu rezultate notabile a unora dintre cele mai complexe fenomene politice, filozofice, culturale, științifice etc. în contextul mișcării filozofice din țara noastră, în Institutul de filozofie — al cărui rol în cercetare a crescut continuu — ca și la nivelul catedrelor de filozofie, prin activitatea lor integrată, au fost elaborate în ultimul timp lucrări de certă valoare, în rîndul cărora se înscriu tratatele de Estetică, Episte
mologie, Istoria filozofiei românești (2 voi.). Istoria filozofiei moderne și 
contemporane vol. I, ca și o serie de alte lucrări fundamentale din domeniile logicii, eticii, esteticii, istoriei filozofiei, filozofiei istoriei, axiologiei, praxiologiei etc.Cercetarea filozofică a fost și este angajată în analiza unor fenomene și procese esențiale ale construcției societății noastre, în valorificarea critică a moștenirii filozofice românești, în critica viziunilor idealiste și metafizice, a iraționalismului, a orientărilor și practicilor care degradează și înjosesc ființa umană. Raportarea critică nuanțată la alte filozofii, distincția între filozofiile nemarxiste și acele concepții sociale și politice vădit antimarxiste, delimitarea și valorizarea gindirii științifice și a celei social-politice progresiste, din epoca noastră constituie, toate laolaltă, expresia spiritului realist în care concepem dialogul și confruntările de idei în lumea contemporană.în noile condiții ale societății noastre, aprecierea și preluarea moștenirii filozofice, atît a celei universale, cît și a celei românești, integrarea ei activă în circuitul culturii noastre socialiste cunosc un interesant proces de diferențiere și nuanțare tocmai ca urmare a sarcinilor actuale ale construirii și dezvoltării culturii socialiste. Raportarea Ia tradiție este, in fond, o componentă esențială a dezvoltării și afirmării noilor valori. De aceea, partidul nostru subliniază în permanență necesitatea unei atitudini obiective față de moștenirea spiri- i tuală, politica în domeniul culturii 

noaștem astăzi constituie baza pentru o nouă cunoaștere și o nouă dezvoltare a teoriei, a concepției despre lume și viață". Pentru procesul revoluționar de transformare a societății, o asemenea perspectivă înnoitoare reprezintă condiția esențială a acțiunii practice în concordanță, atît cu legile generale ale dezvoltării sociale, cît și cu viața.Noua etapă a dezvoltării econo- mico-sociale a patriei noastre impune o puternică intensificare a

fiind călăuzită îndeaproape de principiul continuității și al selectării a ceea ce este valoros din creațiile generațiilor trecute, din patrimoniul clasic.Abordarea dialectică, multilaterală a fenomenului filozofic românesc, în raport cu filozofia universală și din perspectiva gindirii marxiste, conduce la constatarea că am avut tradiții înaintate, în domeniile principale ale filozofiei, cugetarea românească înscriind pagini remarcabile în istoria creației teoretice.Contribuțiile cercetării actuale la dezvoltarea și îmbogățirea creației autentice de valori sînt condiționate ele însele de însușirea aprofundată a culturii filozofice contemporane, de aplicarea și dezvoltarea adevărurilor generale ale materialismului dialectic și istoric.Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în acest spirit la Congresul al XIII-lea cerința de a pune în permanență la baza întregii activități politice și ideologice concepția revoluționară, materialist-dialectică, socialismul științific — știința transformării revoluționare a lumii. „Schimbările care au loc în societatea noastră și pe plan mondial — releva secretarul general al partidului — fac necesar să desfășurăm o mai intensă activitate educativă, ideologică pentru studierea și înțelegerea fenomenelor economico-sociale, a acțiunii legilor dialecticii în dezvoltarea societății omenești, pentru a da răspuns științific problemelor ridicate de viață, de evoluția umană".
Unitatea dintre teorie și practică 
in dezvoltarea științelor socialeVIOREL POPESCU : Tezele din aprilie, ca și expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dip 23 iunie a.c. acordă o atenție deosebită științelor sociale atît sub aspectul cercetării, cît și sub acela al predării lor în învățămînt și al rolului esențial pe care îl au în activitatea ideologică și politico-educativă în general. Această atenție are temeiuri obiective dintre cele mai profunde. Omenirea parcurge în prezent o perioadă deosebit de complexă a devenirii sale, marcată de procese economico- sociale semnificative, printre care la loc de frunte se situează revoluția tehnico-științifică. După cum este cunoscut, partidul nostru a așezat la baza strategiei sale privind edificarea noii orînduiri cunoașterea științifică, aplicarea rapidă în practică a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice. în acest statut care este conferit științei în genere, științele sociale nu sînt exceptate, ci, dimpotrivă, este luat in considerare cu toată seriozitatea rolul acestora în procesul construirii vieții noastre noi, socialiste. în practica cercetării. în raporturile dintre disciplinele științifice, ca și în unele studii, am însă impresia că vorbindu-se despre însemnătatea pe care o dobîndește astăzi, știința, disciplinele sociale sînt uneori eludate sau importanța le este minimalizată, „uitindu-se“ că ele constituie componente ale științei în general. Așa cum este tot mai larg recunoscut, cercetările din domeniile științelor sociale reprezintă părți indisolubile ale cercetării științifice, cum o afirmă, de altfel, foarte clar documentele Congresului al XIII-lea al partidului, ale Congresului științei și învățămîntului, precum și alte documente de partid. Ca activitate intelectuală și practică, cercetarea și întregul efort din domeniul științelor sociale nu sînt cu nimic inferioare celor din alte sfere ale cunoașterii științifice, chiar dacă răspund altor nevoi sociale.Științele sociale sînt chemate astăzi să pună în relief mutațiile ce au loc în societatea noastră, în lumea contemporană, inclusiv acelea condiționate de implementarea în întreaga viață socială, în economie, a cuceririlor științei. Prin aceasta ele răspund unei duble necesități, de ordin explicativ și practic, care la rîndul lor au ample reverberații în cvasi- 

întregii activități de dezvoltare a conștiinței socialiste, susținute eforturi pentru perfecționarea activității teoretice și ideologice, a predării și cercetării în -științele sociale, precum și creșterea puternică a finalității formative a acestei activități.Propunîndu-și să prezinte cîteva din preocupările cadrelor didactice și cercetătorilor din domeniul științelor sociale pentru perfecționarea propriei activități în spiritul orientărilor cuprinse în Tezele din

GHEORGHE CREȚOIU : Elaborarea și înfăptuirea tuturor programelor de dezvoltare în etapa actuală pornesc de la premisa că, pentru a asigura în continuare progresul economic și social, este necesară afirmarea unui spirit nou, revoluționar în toate domeniile de activitate și, în același timp, a unei atitudini noi și a unei înțelegeri noi a realităților social- economice, a rolului științei și tehnicii, al progresului cunoașterii în general. O asemenea perspectivă a condus la îmbogățirea experienței practice și a cercetării în e_conomia politică, precum și în între’gul sistem al științelor economice condu- cînd în același timp la deschiderea politicii economice spre noile realități și cerințe, la asigurarea supleței atît de necesare în conducerea economiei, la perfecționarea practicii construcției socialiste. Noile orizonturi în teoria economică au fost formulate printr-o detașare netă de viziunile subiectiviste, ideologizante și simpliste despre socialism, avînd drept premisă esențială, în deplin acord cu esența dialecticii materialiste, ideea că afirmarea superiorității noii orînduiri sociale este în mod hotărîtor legată de dezvoltarea economiei naționale, dar se realizează în cadrul unui proces complex care cuprinde toate laturile vieții sociale. Ea nu se realizează însă nici automat, dintr-o dată, și nici liniar, fără contradicții și greutăți.In acest cadru, a fost fundamentată în cercetarea și în învățămîntul economic necesitatea cunoașterii legilor obiective și a aplicării acestora 

totalitatea sferelor vieții sociale și umane. Prin funcția lor explicativă, cercetările din domeniul științelor sociale dobîndesc o însemnătate esențială în înțelegerea de către oameni a sensului dezvoltării sociale contemporane, a diferitelor procese și evenimente, în formarea și dezvoltarea conștiinței lor socialiste, revoluționare, în întărirea convingerilor lor privind superioritatea noii orînduiri.Aceste cercetări conduc în mod nemijlocit la perfecționarea predării disciplinelor socjale în învățămînt, la sporirea caracterului lor formativ. Imprimarea unui spirit creator procesului educativ este de neconceput fără infuzia permanentă de noutăți autentice furnizate de cercetarea științifică. de aceasta fiind legată în mod organic însăși întărirea caracterului lor de adevărate discipline științifice. în fond, modul de a fi al științei constă și în continua sa îmbogățire cu adevăruri noi, iar cercetarea reprezintă calea ce dă expresie acestei determinări. Ea contribuie la sporirea prestigiului științelor sociale ca discipline de invățămint și, implicit, chiar prin acest fapt, la accentuarea funcției lor formative.Prin caracterul lor ideologic, științele sociale au un rol esențial în perfecționarea conținutului activității de propagandă, politico-educative de făurire a noului tip uman propriu socialismului. Depășirea unei anumi
te rămâneri in urmă a activității po
litico-educative, cerință esențială for
mulată in Tezele din aprilie, precum 
și in alte documente de partid, este 
indisolubil legată și de dezvoltarea 
cercetărilor din domeniul științelor 
sociale. Nu poate fi omis in același 
timp faptul că aceste cercetări au 
o importantă funcție practică în 
fundamentarea acțiunii sociale efi
ciente a planurilor și programelor de 
dezvoltare continuă a societății noas
tre socialiste. îndeplinirea atribuțiilor importante care revin astăzi instituțiilor științifice în activitatea de elaborare și realizare a planurilor — atribuții subliniate cu putere în Tezele din aprilie — presupune, desigur, nu numai a dezvălui cauzele unor fenomene negative, ci și a formula căi de înlăturare a lor, așa cum subliniază documentele de partid, a evidenția tendințele obiective pozitive privind evoluțiile din diferite domenii pentru a fi traduse în direcții de acțiune conștientă a poporului în ve

aprilie, redacția noastră a organizat în aceste zile premergătoare plenarei Comitetului Central al partidului o dezbatere la care participă prof. univ. dr. GH. AL. CAZAN, directorul Institutului de filozofie, prof. univ. dr. GHEOR- GHE CREȚOIU de la Universitatea din București, conf. univ. NICOLAE LOTREANU de la Academia de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și conf. univ. dr. VIOREL POPESCU de la Institutul politehnic din București.
în strînsă concordanță cu condițiile concrete ale dezvoltării economico- sociale a României. Este imperios necesar — sublinia secretarul general al partidului — ca organele de conducere și planificare a economiei să țină permanent seama în activitatea lor de cerințele legilor obiective care acționează în societatea noastră. Ignorarea acestor cerințe obiective atrage după sine greșeli grave, care pot dăuna dezvoltării armonioase a economiei și întregii societăți. Iată de ce studierea temeinică a vieții, a fenomenelor noi constituie în fiecare etapă în parte principala cerință a unei juste conduceri și planificări a economiei.

Pornind de la premisa că teoria 
nu reprezintă și nu trebuie să ră- 
mînă un sistem abstract, ci este me
nită a călăuzi practica socială, pe 
baza analizelor teoretice fi a con
ceptelor elaborate — între care cel 
de progres economico-social deține 
locul central — au fost fundamen
tate unitar și armonios ideile-forță 
pe care se întemeiază politica parti
dului nostru de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in România.Reafirmate la Congresul al XIII- lea și la Conferința Națională ale partidului, tezele privind rolul determinant al științei și învățămîntu- lui în întreaga dezvoltare economi- co-socială au fost ridicate pe un plan superior în Expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie. Dezvoltarea construcției socialiste în stadiul său actual, se evidențiază în acest cadru, nu se poate realiza de- cît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, în general, a legăturii strîn- se a științei cu învățămîntul și cu producția.

derea ridicării patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație. Acestea constituie astăzi argumente esențiale pentru a releva însemnătatea dezvoltării continue a cercetării din domeniul științelor sociale, precum și a perfecționării permanente a predării lor în învățămînt.GHEORGHE CREȚOIU : Noul rol al științei și învățămîntului se reflectă pregnant în preocuparea pentru ridicarea nivelului de pregătire științifică și culturală a tuturor specialiștilor. în acest cadru, un rol sporit revine perfecționării pregătirii economice.Referindu-se la această cerință, în expunerea la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii din 2 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Să facem deci astfel ca alături de pregătirea temeinică de specialitate, de însușirea celor mai noi cunoștințe în fiecare domeniu, să asigurăm cadrelor noastre, de fapt întregului tineret, și pregătirea temeinică economică și de conducere — începînd cu liceul, dar mai cu seamă in invăță- mintul superior in toate domeniile". Această orientare principială are în vedere, pe de o parte, amploarea și complexitatea problemelor creșterii eficienței economice în condițiile trecerii la dezvoltarea intensivă a economiei, iar pe de altă parte, răspunde exigențelor imprimate de auto- conducerea muncitorească și auto- gestiunea economico-financiară, creșterii gradului de participare a oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale, dezvoltării spiritului revoluționar în activitatea organismelor democrației socialiste.Un rol esențial în acest sens revine perfecționării predării economiei politice prin perfecționarea sistemului conceptual al acestei discipline teoretice în concordanță cu transformările actuale și de perspectivă care au loc în economia noastră și în lume. Teza potrivit căreia dezvoltarea intensivă a economiei naționale implică o schimbare radicală în modul de abordare și soluționare a problemelor modernizării și eficienței, are o valoare deosebită nu numai pentru producția materială, ci și pentru cei ce activează în domeniul cercetării și invățămîntului, chemați să-și pună în concordanță cu aceste comanda

mente programele de cercetare, cît șl cele de pregătire a tinerelor generații de specialiști.în genere, practica făuririi econo
miei socialiste unitare a validat prin

Factori hotărîtori ai formării 
conștiinței politiceNICOLAE LOTREANU: Socialismul presupune o afirmare fără precedent a capacității transformatoare a conștiinței umane. Pentru prima oară în istoria sa, omul este confruntat cu posibilitatea de a-și întemeia o organizare socială conformă cu aspirațiile sale de libertate și autorealizare. Pentru a crea condițiile stimulării puternice a individualității umane, socialismul dezvoltă puternic conștiința politică a maselor. EI se impune conștiinței sociale a epocii atît ca un nou curent de gîndfre, cît și ca un tip nou de activism social.Realizînd o mobilizare fără precedent a energiilor creatoare ale maselor, socialismul creează, în stadiile sale superioare, condițiile în care omul se autodescoperă și se auto- realizează prin activități . destinate sieși și societății. Cercetarea științifică poate contribui la pregătirea acestei treceri și chiar la accelerarea ei prin descoperirea căilor proprii pe care indivizii și grupurile umane le caută și le urmează deja pentru a-și valorifica originalitatea, pentru a dobîndi deci o conștiință socială activă.Experiența, a arătat că inventivitatea și creativitatea oamenilor este adeseori cheltuită, fie în scopul autoapărării în fața unor schimbări pe care nu le înțeleg, fie pentru a rezista unor tendințe sociale ce par să le amenințe confortul imediat. Soluțiile la care recurg în asemenea cazuri sînt, prin ele însele, instructive, iar aparența lor negativă poate fi depășită printr-o analiză aprofundată, cuprinzătoare a relațiilor și mobilurilor care le determină.în stadiul actual al cunoașterii fenomenului , social, deși eforturile de formalizare a limbajului științific creează uneori sentimentul că teoriile sociale ar fi atins perfecțiunea în elaborarea problematicii proprii, experiența arată că problemele sociale sporesc — nu numai ca amploare, ci și ca grad de complexitate — iar resursele teoretice de rezolvare a lor nu cresc în aceeași măsură. Această situație a avut, între consecințele sale, fie cantonarea în dogmatism a teoriei, fie tendința ca experiența practică, pragmatismul să se substituie teoriei.Accentul principal în cercetarea științifică a conștiinței sociale a fost pus pînă acum pe studierea mișcării ideologice, a fenomenelor implicate. Infrastructura acestei mișcări — procesele bio-psiho-sociale de plămădire a noilor tendințe în conștiință au rămas astfel în umbră. S-a investigat mai mult conștiința socială ca ansamblu de fenomene spirituale cu determinare exterioară și mai puțin conștiința înțeleasă ca proces cu determinare internă. Referindu-se la rezultanta socială a acestor determinări, la evoluția istorică reală a conștiinței, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniază adeseori că valorificarea deplină a nivelului forțelor de producție nou create — a posibilităților noi pe care acestea le produc pentru dezvoltarea umană — nu se realizează Ia nivelul așteptat, datorită gradului scăzut de conștientizare socială. Chiar în condițiile dezvoltării relațiilor sociale și a forțelor de producție socialiste, conștiința socială a rămas în urmă, progresul lor neatră- gînd în mod automat apariția reflexelor așteptate pe planul conștiinței.Mulți filozofi ai culturii consideră astăzi că arta sau literatura au „descoperit" adevăruri fundamentale pentru epoca noastră. Puțini se întreabă însă dacă ar fi fost posibilă o astfel de angajare fără progresele — e drept, mai puțin spectaculoase — din științele sociale. Pentru că, în fond, 

științele sociale constituie baza cog
nitivă, obiectivă a conștiinței sociale. 
$i acest aport este esențial in afir
marea unei conștiințe sociale noi, 
socialiste. Transformările social-politice, economice și tehnice pe care le-a adus secolul nostru fac posibilă o nouă perspectivă asupra relațiilor dintre diferite discipline științifice atît în folosul educației, cît și chiar al cercetării științifice. Exigența unității cunoașterii are astăzi ca semn dominant tocmai necesitatea reintegrării omului în actul de cunoaștere, reumanizarea deci a științei. Aceasta înseamnă însă nemijlocit creșterea capacității științelor sociale de a promova valori fundamentale. legate de viața oamenilor reali. Știința socială, în sensul modern, nu se limitează la a măsura, a „cîntări" relații sociale sau a diagnostica stări sociale patogene, ci presupune în mod primordial elaborarea unor modele valorice pentru viața și munca oamenilor. Descoperirea valorilor autentice pe care le cultivă o anumită societate constituie una din căile prin care științele sociale intră direct „pe terenul" conștiinței. Pentru că valoarea constituie întotdeauna o deschidere atît pentru progresul cunoașterii, cît și pentru educație. 

cipii noi, cărora trebuie să li se 
acorde un loc mai mare și in 
cursurile de economie politică, evi
dențiind interdependențele tot mai 
puternice dintre ramurile și activi

GH. AL. CAZAN : Ca mai toate științele, fie ele ale naturii, fie ale vieții sociale, și filozofia a trecut și continuă încă să treacă, în secolul al XX-lea și, cu deosebire, în ultima jumătate a lui, prin evoluții și transformări re /elatorii și semnificative. Nici ast i. ca de altfel în oricare alte timp iri, filozofia nu stă 
sub semnul uniți, ții de concepte, idei 
și teorii, asemenea matematicii sau 
fizicii, de pildă. Filozofia este și ră- 
mîne neunitară, scindată în sisteme 
și concepții opuse, divizată in dife
rite forme de expresie și conținut. Diversitatea pare a sta chiar în ființa filozofiei, cu tot ceea ce aparține acesteia. Concepțiile filozofice caută răspuns la întrebări care antrenează în cel mai înalt grad problematica omului și a condiției umane, cea a vieții istorice luată atît sub aspectul sensului ei, cît și sub cel al manifestărilor determinate ale acesteia. Cu filozofia și prin filozofie, gindirea umană nu se află nicidecum la marginea lumii. în afara ci sau dincolo de ea, ci înlăuntrul lumii. în fond, al celor mai presante și tulburătoare — cum s-a spus cu adevărat de atîtea ori — probleme ale vieții.Starea de azi a filozofiei refleqtă, în felul ei, starea lumii istorică ; conflictele dinlăuntrul filozofiei sînt, lâ rîndul lor, expresia conflictelop reale, a celor empirice transgresate însă conceptual și într-o astfel de ordine ideatică unde adesea cu greu mai pot fi recunoscute. Ceea ce spun și ceea ce sînt filozofiile timpului nostru ne privește în mod nemijlocit, pentru că, așa cum se știe, nici o altă idee din nici un alt domeniu nu are forța de iradiere, gravitatea și aria de cuprindere a ideii filozofice. Atunci cînd cuprinde masele, filozofia devine una dintre cele mai importante forțe reale de transformare a istoriei. O demonstrează cu prisosință filozofia marxistă, care a pregătit și stă la baza istoriei socia- liste a omenirii. Filozofia revoluțio
nară a clasei muncitoare s-a consti
tuit și a devenii o adevărată forță 
materială a istoriei, care își lărgește 
aria de răspindire, concomitent cu 
procesul reconstrucției sale teoretice 
și al îmbogățirii sale conceptuale.Afirmarea istorică a materialismului dialectic și istoric reprezintă ea însăși un proces istoric, sinuos în anumite etape ale sale, definit însă în mod consecvent, în orice moment, pe de o parte, în opoziție cu filozofia idealistă, cu concepțiile imobi- liste despre lume, cu ideologiile conservatoare, reacționare, și în dialog deschis, pe de altă parte, cu acele concepții filozofice legate de progresul științific și social.Privită din acest punct de vedere, filozofia contemporană în genere, cea marxistă inclusiv, oferă un tablou impunător prin diversitate, problematică, limbaj, construcție conceptuală, orientări, direcții, curente, gînditori. Oricare dintre aceste aspecte necesită o cunoaștere specializată, aplicată, continuă în timp, un sistem de învățămînt filozofic și cercetare științifică mobile. Filozofia nu este închisă în sine, ci ea se află, necontenit, în raporturi deschise și critice cu viața socială, cu fenomenele culturii. Aceasta ilustrează încă o dată caracterul specific, ireductibil la modele pozitiviste împru- mJjtate_ din științele naturii al formării în filozofie, al învățămîntului filozofic și al cercetării filozofice.în Tezele din aprilie, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia adevărul că activitatea ideologică trebuie să se ridice, ținînd seama de cursul proceselor economico-sociale din țara noastră, de problematica de azi a lumii, la noi dimensiuni, calitativ superioare. Unui asemenea salt trebuie să i se înscrie astăzi și învățămîntul din domeniul științelor sociale, inclusiv cel filozofic. Regin- direa critică a realizărilor noastre demonstrează caracterul imperios al nevoii perfecționării învățămîntului și cercetării, al creșterii rolu

Critica rămînerilor în urmă in activitatea ideologică, descifrarea 
unora din cauzele acestei stări de lucruri in opțiunea concentrării for
țelor principale asupra problemelor dezvoltării economice, in concepția 
— azi depășită — după care s-ar putea obține rezultate economice su
perioare și fără a se acorda atenția specială activității politico-educa
tive. au dus la formularea concluziei că perfecționarea activității 
ideologice și educative constituie un obiectiv prioritar in sta

diul actual al construcției socialiste. Fiind chemată să fundamenteze 
noi orientări în lupta revoluționară de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, activitatea ideologică, cercetarea 
în științele sociale nu pot realiza acest lucru decît printr-o pu
ternică ancorare in realitatea socială. Orice nesocotire a cerințelor 
vieții, subliniază in acest sens partidul nostru, limitează posibilitatea 
de afirmare a ideologiei, a conștiinței ca factor activ al dezvoltării 
sociale. Congresul al XIII-lea, Programul ideologic al partidului au 
evidențiat in acest spirit cerința de a dezvolta și îmbogăți continuu 
concepția revoluționară despre lume și viață, activitatea ideologică, 
pornind de la principiul că ceea ce am realizat pină acum și ceea ce 
cunoaștem astăzi constituie baza pentru o nouă cunoaștere și o nouă 
dezvoltare a teoriei, a concepției despre lume și viață.

Dezbatere realizată de loan STĂNESCU

tățile din cadrul economiei naționale. Această teză se referă nu numai la economie, ci și la relațiile de producție, la celelalte domenii ale vieții sociale.

lui lor în activitatea de creație teo- retico-ideologică, în cea de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor. Pe baza acestor comandamente, izvorîte din gindirea dialectică a secretarului general al partidului, tematica cercetării în 
filozofie a fost reanalizată și orien
tată in această perioadă către acele 
probleme care se vădesc a fi funda
mentale în ordinea conștiinței, valo
rilor, comportamentului, relațiilor 
interumane, in cea a sistemului po
litic și cultural-ideologic socialist, 
spre studierea acelor fenomene și 
valori noi la scara devenirii socie
tății noastre socialiste, studiu din 
care filozofia însăși poate ieși îmbo
gățită.Problematica abordată azi în științele sociale în genere necesită cercetări ample, interdisciplinare, grupe mixte de cercetare, o îmbinară, totodată, a experienței cu tinerețea. In acest cadru apare nece
sară, după părerea mea, asigurarea 
perspectivei cercetării și după anii 
2000—2010, prin selecționarea perio
dică și formarea unor cercetători 
tineri, fenomen valabil, firește, și 
pentru învățămintul filozofic. Problematica ‘ deosebit de bogată a gindirii filozofice contemporane impune1 adîncirea . cunoașterii fenomenului filozofic- eontempor»ri,; studiul sistematic al acestuia,-lărgirea informării și documentării, analiza critică argumentată și în cunoștință de clauză a tuturor orientărilor antimarxiste și antiumaniste, a celor antidemocratice, naționaliste, șovine, de oriunde ar veni ele, știută fiind nocivitatea, anacronismul lor in raport cu nevoile reale ale popoarelor de libertate, progres, înțelegere și colaborare.învățămîntul și cercetarea filozofică, integrate cu practica socială, au în permanență obligația perfecționării, aceasta fiind, in fond, o condiție a dezvoltării sociale, a unei perfecționări reale, cuprinzătoare a ansamblului factorilor care pun în acțiune potențialul de creație materială și spirituală a întregii societăți.GHEORGHE CREȚOIU : Experiența țării noastre și a tuturor țârilor care edifică noua orînduire a probat în mod concludent că activitatea teoretico-ideologică, cercetarea în științele sociale reprezintă un element propulsiv al mersului înainte. Ampla dezbatere care a avut loc în aceste luni in întregul nostru partid și în întreaga societate a Tezelor pentru plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român — ea însăși o expresie a democrației interne de partid, a democrației muncitorești-revoluționare — vizează în mod prioritar aspectele teoretice și practice ale perfecționării în continuare a organizării și conducerii vieții economico-sociale, a muncii organizatorice,' ideologice și politico-educative, în vederea creșterii rolului conducător al partidului în întreaga viață economico- șocială. Se evidențiază încă o dată în acest cadru că întrepătrunderea 
armonioasă a dezvoltării forțelor de 
producție cu afirmarea unei con
cepții înaintate despre lume și viață, 
cu perfecționarea învățămîntului și 
a cercetării in științele sociale repre
zintă unul din obiectivele centrale 
ale perfecționării continue a noii 
orînduiri.în pregătirea plenarei C.C. al P.C.R., în partid, în întreaga noastră societate au fost și sînt supuse analizei, studierii temeinice probleme cum sînt cele referitoare la acțiunea legilor obiective în dezvoltarea noii societăți, rolul maselor în conducerea societății socialiste, transformările complexe care au loc în structura socială, funcționalitatea democrației muncitorești-revoluționare, proprietatea socialistă de stat și cooperatistă, acumularea și fondul de dezvoltare, sistemul de cointeresare materială și de retribuție, principiile eticii și echității socialiste. Rezultatele cercetării în aceste direcții au nemijlocit implicații asupra practicii sociale.
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70 OF ANI DE LA FĂURIREA ȘȚAȚULU[ NAȚIONAL UNITAR ROMÂN
Lupta pentru făurirea statului na- ional unitar român a polarizat și in- ul’lețit toate prebcupările și acțiu- ile întreprinse in domeniile econo- tic, social, politic și cultural, aces- ui imperativ istoric de primordiali- ate vitală fiindu-i subordonate toate trâdaniile forțelor patriotice in ungă cernere a vremii. In acest ca- Iru, lupta pentru apărarea și cultivarea limbii române a reprezentat o ■omponentă majoră a luptei de am- >!oare, pe plan general româ- lesc, pentru înfăptuirea unității jolitice a tuturor românilor, ideal :are, așa cum arăta tovarășul ■1100136 Ceaușescu, s-a impus, in special incepind din secolul trecut, ca > problemă Ia ordinea zilei, ca o ne- ■esitatc imperioasă ridicată de insăși lezvoltarea societății, ca o condiție ndispensabilă de care depindea in- crierea poporu- isi român pe or- ita progresului, lături de țările vansate ale Eu- opei.Conștiința uniații de limbă — omponentă fun- lamentală a con- tiinței unității le neam și apoi laționale — are n scrisul româ- îesc o îndelungată vechime. Spre a da un lingur exemplu, jrincipele-erudit Dimitrie Cante- nir afirma in „Descriptio Mol- iaviae" : „Valachiae et Transllvaniae 

ncholis eadem est cum moldavis 
■ingua" (limba locuitorilor Valahiei și 
rransilvaniei este aceeași cu a mol- 
iovenilor). De timpuriu a fost, de isemenea, înțeleasă strinsa legătură i unității de limbă cu unitate;^ națională. politică, aceasta explicind ;i faptul că, cu deosebire in veacul ti XIX-lea, limba română a fost investită cu inalte misiuni social-poli- îice și implicată structural și hotâri- tor in lupta general-românească de emancipare, și unitate ; apărarea și promovarea ei au devenit o componentă esențială a programului politic îl mișcării naționale, un pivot al luptei pentru unirea tuturor românilor intr-un stat național. A propaga deea unității de limbă și cultură însemna a pregăti calea spre unitatea politică.Intr-un asemenea context, dezideratele unificării și cultivării limbii literare și preocupările consacrate a- cestora nu mai aveau numai o strictă semnificație lingvistică ori. pe un plan mai larg, culturală, ci dobin- deau o evidentă și puternică semnificație politică, deveneau fapte politice. A cultiva și unifica limba reprezenta, în convingerile tuturor luptătorilor patrioți ai vremii, o operă politică, un act politic. Lupta pentru limbă era lupta pentru existență națională. pentru unitate, cu care se identifica. O recunoștea, incă la îiy ceputul secolului, Ion Heliade-Rădu- lescu, relevind rolul ei unificator : 
„Limba singură unește, întărește și 
define (definește) națiunea ; ocupa- 
ți-vă de dinsa mai înainte de toate și nu veți face prin aceasta decit 
cea mai fundamentală politică, veți 
pune fundamentul naționalității". Cu

(Urmare din pag. I)credere care domina întreaga suflare românească din Transilvania ne cuprinsese și pe noi. Ne-am pus la butoniere tricolorul ; așa umblam tot timpul, cu tricolorul lingă inimă. Cursurile liceului se suspendaseră. Noi. elevii, a trebuit să ne intoarcem in așezările de obirșie. In satul natal. Dumitra, de lingă Galtiu, în Valea Mureșului, deși aveam doar 16 ani, am luat parte activă la pregătirile care se făceau pentru Unire. Erau atit de mari, atit de febrile. atit de grabnice aceste pregătiri și atit de tare ne-au prins ființa încit în noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie 1918 și in satul nostru, ca in toată Transilvania, nimeni nu a închis un ochi, toate casele aveau ferestrele luminate. Lumină era și in cugetele noastre. In șuvoiul nesfîrșit de lume, in coloana celor care veneau de pe Mureș, Tîrnave și Secaș, am intrat în Alba lulia ; în Alba Iulia, unde bătea cu nădejde, in acea zi, inima întregului nostru neam. Acolo l-am întilnit pe fotograful Samoilă Mirza, din Galtiu, care va deveni fotograful Unirii, , prieten al familiei noastre.Documentele lui fotografice, realizate atunci, însoțesc acum și articolele despre Unire publicate și de ziarul nostru „Scînteia". La rugămintea lui, cu dragă inimă. i-am devenit ajutor și ucenic in acele momente, pentru a le da viață pentru totdeauna. Eu i-am dat la mină casetele cu plăci curate și le-am așezat în cutii pe cele folosite. L-am urmat pe Samoilă Mirza pas cu pas, strecurîndu-ne prin uriașa mulțime. Retrăiesc cu putere, mereu, ziua aceea de neuitat, revăd fețele miilor și miilor de oameni, ii rețin așa cum salutau ei Unirea cu cintece patriotice, cu îmbrățișări și lacrimi de bucurie. Atunci, in ziua aceea de măreț avînt, n-am putut însă visa la u- riașele transformări care vor împodobi pămîntul U- nirii, întregul pămint românesc. Sint fericit că am trăit toată această istorie românească ajunsă la împlinirea ei desăvirșită, socialistă.Coborim pe Calea Moților, in oraș. Pe acea Cale a Moților pe care, cu 70 de ani în urmă, zecile de mii de nepoți șl strănepoți ai lui Horea și Avram Iancu veneau la Marea A- dunare Națională năvalnic, „ca și cum s-ar fi rupt un nor de ploaie binefăcătoare" — cum se exprimase, într-o convorbire trecută . cu noi. alt veteran al eve

deplină îndreptățire și realism, afirma, apoi, atit de lapidar și autoritar, G. Bariț că „pe atunci, a scrie 
A.B.C. românește însemna a face 
politică românească".In concepția învățaților vremii, limba română era chemată să contribuie. împreună cu ceilalți factori, la „dezvoltarea tot mai solidară a conștiinței naționale". Ca o componentă a etniei, limba reprezenta un element de coezitme națională, funcție despre care doctorul Vasile Pop spunea, la 1838, că „numai acolo în
cetează o nație, unde înceată limba 
care o unește" ; ea era liantul de o neasemuită putere unificatoare, așa cum îl definea Bariț patru ani mai tirziu : „un puternic magnet. care 
romanilor de dincoace de munți, 
pină ce se vor afla Moldavo-Romănii 
măcar numai in rangul lor politicesc 

Lupta pentru unitatea limbii române
- permanență a luptei pentru unitate națională

de astăzi, pe vremi înainte le chezâ- 
șuiește pentru naționalitate". Relevind îndeplinirea menirii respective, ziarul „Dreptatea" de la Timișoara formula cu îndrăzneală, la 1897 perspectiva și îndemnul unirii naționale : „Unirea de limbă, literară și 
culturali, între ei (românii de peste Carpați) și noi, ar fi și este de ajuns 
pentru o Dacie modernă, posibilă și 
realiza bilă".Unitatea și unificarea limbii noastre literare, cultivarea ei în perspectiva unificării statal-politice au reprezentat aspirațiile și mobilurile care au stimulat și au antrenat toate forțele și acțiunile capabile să asigure realizarea lor, fiind asiduu propagate și urmărite prin activitatea și lucrările învățaților vremii, prin preocupările neobosite și cutezătoare ale presei, prin activitatea tenace, de un devotament fără margini, a societăților literare și cultural-patriotice create în perioada respectivă. Apeluri și opinii privind semnificația și necesitatea unificării limbii, ca și a unificării politice emanau din toate părțile, călăuzind strădaniile tuturor marilor scriitori și învățați din a- ceastă vreme.Publicațiile periodice ale vremii se identificau, la rindu-le, cu aceste aspirații și îndemnuri de a cultiva o limbă unitară, prin care sprijineau pregătirea treptată și temeinică a unificării politice. Consecvent în promovarea unității limbii prin publicația sa, Ion Heliade-Rădulescu își exprima. în 1839, dorința și Îndemnul de „a vedea și -Albina 
românească- alcătuită totdeauna in
tr-o asemenea limbă și îngrijită tot
deauna a păzi o asemenea ortogra
fie, că foarte curind într-acest chip 
am ajunge la un im ea dorită de 
tot românul bine cugetător". Visarion 

nimentului de la 1 decembrie 1918, Aurel Pop. om acum ajuns la vîrstă venerabilă, membru, atunci, al gărzii naționale din comuna natală. „Veneau — ne povestise Aurel Pop — purtind in suflet și in inimi visul Iui Avrămuț și al Bălcescului, vis de libertate și dreptate și unitate al neamului românesc".Nu, nu poți umbla prin Alba Iulia cum ai umbla prin oricare alt oraș al țării. Sigur, orașul de acum, prin tot ce s-a construit după anul 1965 — aproape 20 de mii de apartamente în blocuri moderne, blocuri amplasate de-a lungul a largi bulevarde, cuprinzînd aproape 90 la sută din populația municipiului — este de o tinerețe cuceritoare. Dar zidirile vechii

chibzuit lucru ! Era, atunci, in 1918, un orășel cam de 14 000 de locuitori". „în 1968, cind a inceput. de fapt, dezvoltarea lui — in- terveniserăm noi — număra peste ■ 25 000 de locuitori". „De atunci, aproape și-a triplat populația, tovarășe, și spre anul 2000 se prevede să atingă o sută de mii de locuitori. Iar anul 2000 bate la poartă ! Dar ce forță înmiită are orașul prin uzinele și fabricile lui... Nici nu vă puteți da dumneavoastră cu părerea. Sporul lui întreg se vădește din sporul intreg al țării. Așa că, vedeți, de aceea spun eu : sint mîndru că în anul 1968, cind s-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a Unirii, aici am stat la tribună, împreună cu alți veterani, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Azi, la 

Alba Iulia
- vatră a Unirii, unde 

s-a hotărît realizarea visului 
de veacuri al românilor

cetăți ni se dezvăluie cu roșul lor aprins cum li se dezvăluiseră și țăranilor, și muncitorilor, și cărturarilor veniți din toate colțurile Transilvaniei să dea viată actului de voință al întregii națiuni. Roșul zidurilor este străpuns de poarta monumentală ; deasupra porții mai ființează și acum — mărturie a martiriului Iul Horea — temnița în care a fost zăvorit înainte de a fi supus supliciului. în lumina zilei de azi se desprind aici, pe Platoul Romanilor, contururile armonioase, inspirate, ale noii case de creație și cultură „Cintarea României", construcție monumentală, dominînd orașul. Pe locul ei de acum se ridica una din cele patru tribune de la care delegații Adunării le-au citit românilor documentele Unirii. Ne așezăm pe treptele de piatră, cu- prinzind cu privirile noul chip al Albei Iulii. „Orașul de acum e intreg in vatra veche — ne amintim, din nou, spusele veteranului Aurel Pop — dar vatra veche îi întrece marginile, pentru că el se ridică acum spre inălțimi. Bun și

Deci am fost martor și părtaș la alt inceput de. drum nou al Albei Iulii, așa cum o visau muncitorii socialiști la Unire. Pentru că, să știți, noua ei ctitorie de tovarășul Ceaușescu a fost hotărîtă și durată. Priveam cu emoție și recunoștință la conducătorul nostru, bărbat înțelept, om care-și iubește patria ca nimeni altul prin fapta lui de constructor, și la mulțimea care înconjura tribuna ; și parcă mă vedeâm și pe mine, tînăr cum eram în 1918, înghesuit in marea de oameni, ascultînd cu sufletul la gură proclamația Unirii. Mă aflam, la acel timp, cam pe unde se ridică astăzi statuia Viteazului. Dar aveam putința, în acea clipă din 1968, să privesc și mai adine în viitor, pentru că viitorul nu mai era o speranță, ca în 1918, ci faptă la înde- mîna noastră. Sint foarte mulțumit că am întîmpinat două epoci istorice, incrustate cu literă de aur pe columna neamului. Visul de dreptate și libertate care ne umplea inima in decembrie 1918 s-a realizat deplin, desăvirșit în anii aceștia".

Roman, tn revista sa, „Amicul scoa- lei“, proclama, la 1864 : „Unitate ! 
da ! ; de unitate, de uniformitate in 
scrierea limbii române avem astăzi 
nevoie mai ca de plinea de toate 
zilele", iar revista „Transilvania", ca organ publicistic și mesager al cu- vintului prețuit al ASTREI, și-a făcut din idealul unificării limbii un crez de temelie al atitudinii și al conduitei sale redacționale, angajîn- du-se, ca o sarcină de căpetenie, să militeze pe toate căile „ca interesul 
stirnit in lumea românească față de 
chestiunea unificării limbei noastre 
literare să nu-l lăsăm nici un mo
ment in adormire. Dimpotrivă, să 
potențăm acest interes, să-l cultivăm 
zi de zi și la orice ocazie".Cea mai însemnată și mai consistentă contribuție la unificarea limbii in perspectiva unificării politice au 

adus-o, prin concentrarea și coordonarea forțelor învățaților din toate ținuturile locuite de români, societățile literare și cultural-patriotice. întemeiate pretutindeni — la București, Iași, Sibiu, Blaj, Gherla, Bistrița, Oradea. Beiuș, Satu-Mare, Arad, Lugoj. Caransebeș. Cernăuți —, ele au reprezentat, pe bună dreptate, „o adevărată școală națională", cum erau considerate incă de atunci, in- deplinindu-și nobilele misiuni cu un patos și o dăruire memorabile. în cadrul societății „Frăția", întemeiată in 1843, între celelalte năzuințe ale membrilor ei, unificarea limbii, ca factor constitutiv al unității naționale și premisă a unificării politice, reprezenta un domeniu predilect al „celor mai multe dezbateri". înființată în 1861, ASTRA își asuma și ea aceste misiuni, devenind o Întruchipare a idealurilor unificării și cultivării limbii române literare, pentru realizarea cărora se considera angajată prin înseși rațiunile creării ei, recunoscute de către conducătorii acesteia mai tîrziu : „una dintre cele 
dinții chestiuni de cari s-a ocupat 
asociațiunăa noastră indată după în
ființarea ei a fost chiar unificarea 
ortografiei și îndreptarea limbei 
noastre literare". La adunarea aSo- ciațiunii transilvane de la Brașov, în 1862, T. Cipariu își Încheia memorabilul discurs cu îndemnul profetic: 
„Dee cerul ca precum toți sintem 
de un singe, toți ne sintem frați, toți 
ne-am îndulcit la sinul maicei noas
tre cu aceleași cuvinte dulci—, tot 
numai una să fim : una națiune, una 
limbă, una literatură... Atunci... spi
ritul națiunei și geniul roman va 
tinde aripile sale peste toți fiii lui 
Traian și-i va ține legați intru le
găturile păcii, frățietății și ale uni

Discutam, pe una dintre platformele industriale ale orașului, acolo unde se ridică și întreprinderea mecanică, și întreprinderea de utilaje pentru construcții și materiale de construcții — două unități modern utilate, la nivelul tehnicii mondiale — despre puterea e- conomlcă a Albei Iulii, acum, la cea de-a 70-a aniversare a Unirii. Muncitorii, inginerii de pe această platformă, edilii ne aminteau cu mindrie că. în comparație cu anul 1965, azi, în final de an 1988, producția industrială este de 16.6 ori mai mare, că în tot acest răstimp investițiile realizate sint in valoare de 12,7 miliarde lei, că numărul personalului muncitor a crescut de patru ori. Se construiesc aici mașini și utilaje complexe — ceea ce în Alba Iulia de pină acum două decenii și ceva nici nu putea fi vorba — se toarnă fontă, se fabrică materiale refractare pentru oțelăriile țării, se fabrică porțelanul romănesc. Din- tr-un tirg — cam așa era orașul — deprins doar cu producțiile marilor vii și ale agriculturii, în general. „Alba Iulia a devenit o cetate industrială — il cităm din nou pe veteranul Aurel Pop. Dar, să vedeți dumneavoastră, numai datorită acestui fapt s-a reconstruit din temelii ca oraș modern, cu cartiere de blocuri de locuințe, cu bulevarde largi, cu tot ce-i trebuie ca să nu fie rușinată de progresele secolului acestuia".Am adăstat îndelung la întreprinderea mecanică, in față formelor măiestrit lucrate de muncitorii de aici, în care prindea contur de piese complicate fluviul incandescent de fontă. Aici, la Alba Iulia, nepoții simplilor meșteșugari fierari de pină acum două decenii au turnat planșai- ba pentru strungul „Carusel" de 8 500 de milimetri, în greutate de 45 de tone și garniturile pentru strungul „Carusel" de 16 000 de milimetri, care se rotește la I.M.U.A. — București.Se întunecase cind am ieșit pe porțile întreprinderii. Ne-am oprit puțin să privim orașul din acest loc. Luminile uzinei, luminile fluviului de metal răzbateau spre oraș, constru- indu-i un veritabil arc de triumf sub bolta căruia se alcătuiește, parcă, simbolic, întreaga istorie a țării, de la începuturile ei pină la cuceririle atit de cuprinzător grăitoare ale timpului socialist, întreaga istorie a țării, epopee vie. clocotitoare a zborului nostru avîntat spre viitorul de aur, viitorul comunist. 

tății naționale. Așa să fie in veci". Programul Asociației culturale ară- dene proclama, la rindu-i, aceleași rosturi : „Unitatea poporului român 
in limbă și literatură este legea su
premă". In 1865, aceasta își asuma responsabilitatea unei inițiative care viza tocmai crearea unui front comun pentru unificarea ortografiei românești, și. prin aceasta, a limbii, în cadrul adunării generale a asociației, din 11/23 mai 1865, s-a adoptat. in unanimitate, hotărirea de a se trimite un apel către ASTRA de la Sibiu și către Societatea pentru cultură și literatură română din Bucovina, spre a le îndemna ca, împreună și cu colaborarea unor învățați de peste Carpați, să stabilească o ortografie unitară.Crearea Societății Academice Române situa aceleași imperative printre postulatele primordiale ale menirii ei, pe care tot T. Cipariu le consfințea în cu- vintul inaugural : 

„ea va îngriji de 
conservarea uni
tății limbei noas
tre literare". în încheierea cuvin- t.ului de salut, rostit in 31 iulie/ 12 august in numele delegației din Transilvania, venită să ia parte la întemeierea forului academic — care prin însăși structura lui simboliza in chipul cel mai grăitor unitatea tuturor românilor —. Alexandru Roman consacra profetic acest deziderat : „Fie, ca din unitatea 

limbei literare, pre calea cea pașni
ci a științelor, să rezulte unitatea 
noastră națională !“. Academia a reprezentat, de la înființarea ei, un stegar al luptei pentru unitate politică și independență. Octogenarul Iacob Negruzzi, martor al începuturilor Academiei, releva retrospectiv, la 14/27 mai 1919, acest adevăr : „Țe
lul unirii poporului român intr-un 
singur stat s-a dat pe față chiar de 
la inceput, fără înconjur și fără te
mere".Relația dintre limbă și națiune, dintre unificarea limbii și unificarea politică era cu atit mai strînsă, mai puternică și mai evidentă cu cit lupta desfășurată cu atîta zel patriotic se apropia de momentul Marii Uniri. Febra împlinirii visului multisecular entuziasma spiritele, dinamiza energiile și elanul autorilor, inoculind ideilor și preocupărilor o neasemuită forță propulsivă, mobilizatoare și Întărind credința și nădejdile în realizarea lui : „...noi pri
vim întotdeauna și toți spre același 
soare, care ne încălzește viața, una 
și aceeași viață, spre același soare, 
care ne luminează viitorul, unul și 
același viitor pentru toți—, viitorul 
mal fericit ce-l așteptăm".Analiza ideologiei și preocupărilor lingvistice pină in momentul înfăptuirii Marii Uniri demonstrează că întreaga luptă pentru limbă nu a fost decît lupta românilor pentru emancipare, pentru unirea tuturor românilor intr-un stat național.

Dr. Victor V. GRECU

tv
13.00 Telex
13.0S La sfirșit de sâptâmină (color)
14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului

19.00 Telejurnal
.19,25 Sub tricolor, sub roșu steag 

(color). Versuri patriotice
19.40 Teleenciclopedia (color)
30:10 Baladă pentru acest pămint 

(color). Concert-spectacol realizat 
la Alba Iulia

21,03 Film artistic (color). „Mireasma 
ploilor tirzil". Producție a Casei 
de filme unu. Cu : Colea Răutu, 
Maria Ploae, Ion Lupu, Florin 
Zamfirescu, Virgil Andrlescu, Er
nest Mattei, Boris Petroff, Mircea 
Belu, Stelian Stancu. Scenariul: 
George Anania. Romulus Bărbu- 
lescu. Regia : Mircea Moldovan

22,05 Telejurnal
22,15 Romanțe (color)
22.30 închiderea programului.

Comuna Girlă Mare este o așezare din Cimpia Mehedințiului, situată pe terasa Dunării, unde există terenuri dintre cele mai fertile. Hărnicia celor care locuiesc această străveche vatră este recunoscută pentru producțiile mereu sporite, pe care le obțin an de an. la culturile de cimp. Dacă străbați principalele artere ale așezării vei înțelege, in același timp, ,că hărnicia locuitorilor se regăsește aici inclusiv în atributele urbanizării, atribute ce s-au statornicit definitiv, dar se și amplifică continuu, printr-un tot mai susținut efort, în raport cu cerințele prezentului și mai ales ale viitorului. înfăptuirea programelor stabilite de sistematizare — adică de organizare și modernizare a comunei, la dimensiunile civilizației de mîine — se urmărește după un plan riguros și fiecare cetățean este convins că trebuie să-și aducă partea sa de contribuție la efortul comun.Intr-adevăr, ai ce vedea și admira la Gîrla Mare. Iți stăruie privirea asupra centrului civic, unde clădirile sociaj-culturale moderne dau o notă aparte așezării. Blocurile de locuințe s-au amplasat în așa fel incit să fie armonios integrate in ansamblul viitoarelor obiective ce se vor înălța în anii ce urmează. Despre noul dispensar uman — dotat cu cabinete și aparatura necesară pentru consultații, cu spații de locuit pentru cadrele medicale — se spune, pe bună dreptate, că este unul dintre cele mai Impunătoare și frumoase din zonă. Școlile și grădinițele, de asemenea. sint noi, spațioase. Apa curentă. pe multi kilometri, vine direct la robinet. Casele, mai ales casele girlenllor sînt una mai atrăgătoare decit alta. înălțate — cum se spune și te convingi — după toate cerințele sistematizării. Primitori și ospitalieri, girlenii te invită să le vezi gospodăriile, cum și le-au rostuit, după un anume gust, care este, se înțelege, al fiecărei familii în parte. Care locuință s-o admiri mai intii ? Anevoioasă opțiune. într-o comună unde oamenii se întrec intru hărnicie, spirit gospodăresc și frumos. Intr-adevăr, ai convingerea că girlenii trăiesc după cum muncesc : adică bine, civilizat, mereu cu gindul la fapta și împlinirea de mîine, care trebuie să fie, neapărat, mai trainică. cu mult mai impunătoare decît cele de pină acum.Și mai remarci incă un lucru, deosebit de important : in toate gospodăriile se cresc multe animale și păsări. Primarul comunei. Stelian Voi- cu. vine cu o explicație bine argumentată : „Avem trei unități a-

Muzeul de istorie ol Republicii Socialiste România. (Sala 1918 — Făurirea statului, național unitar român)

Preocupări cultural-educative în viața întreprinderiiCultura, expresie unitară, inalienabilă a creativității unui popor, atrage în aceste decenii, marcate decisiv de revoluția tehnico-științifică, noile grupuri socioprofesionale ivite din vastul proces de industrializare. Tot mai mult, in orizontul spiritual iși face simțită prezența lumea marilor unități economice cu întregul complex de elemente deduse din natura muncii, psihologiei si moralei in constituire. Universul uzinei, al șantierului, aflat intr-un evident proces de consolidare și definire a trăsăturilor specifice, se ilustrează insistent ca un mod de creativitate culturală la care iau parte mii de oameni cu preocupări din cele mai diverse. Această realitate s-a impus în cadrul Festivalului național „Cintarea României" prin crearea unor forme organizatorice instituționalizate, care permit atragerea unui număr' considerabil de oameni din întreprinderi la o viață culturală permanentă, in continuă dezvoltare. Mai atenta ei cunoaștere se impune pentru a-i aduce îmbunătățirile necesare și spre a distinge modul concret in care se realizează. Pentru aceasta, am poposit Ia Întreprinderea de produse electrotehnice din Bistrița, unitate modernă, cu un Colectiv de înaltă competență profesională, de unde am desprins o serie de experiențe, preocupări și deziderate.Viața culturală a întreprinderii — aveam să observăm din discuțiile avute la comitetele de partid și sindical — se desfășoară sub conducerea consiliului educației politice și culturii socialiste din unitate. Secretara comitetului de partid, tovarășa Voi- chița Stan, arăta că organizația de partid, consiliul sindical sînt preocupate de modul și nivelul la caro se desfășoară activitățile cultural- educative, efectul lor asupra efectuării în bune condiții a muncii productive. Pentru aceasta se întreține un climat propice afirmării celor înzestrați, depistării talentelor, selecției lor, asigurării unui cadru corespunzător ; s-a stabilit o bună colaborare cu organizațiile de bază în vederea sprijinirii celor ce participă la activitățile culturale. Pe de altă parte, cum observa tovarășul Ion Pană, președintele comitetului sindical, se caută soluții pentru dezvoltarea unei baze materiale capabile să susțină deplin afirmarea potențialului cultural al oamenilor din unitate. în lipsa unui club propriu, se utilizează o sală de repetiții, un spațiu amenajat la căminele de nefamiliști, iar pentru acțiuni mai mari se folosește sala mare a sindicatelor. S-au confecționat costume, s-au achiziționat instrumente muzicale, aparatură de scenă, o stație de radioamplificare. Cu această zestre materială, numeroșii pasionați, sprijiniți de conducerea întreprinderii, in frunte cu directorul, ing. Vale- riu Bodean, de consiliul educației politice și culturii socialiste, de cițiva experimentați activiști culturali, dau viață dorinței lor de a desfășura o permanentă, utilă și atractivă activitate culturală.
gricole în comună — o întreprindere agricolă de stat și două cooperative agricole de producție — care dispun de puternice sectoare zootehnice. Cei care muncesc in aceste unități sint, in același timp, în propriile gospodării, pricepuți crescători de animale. Și cum in unitățile agricole se obțin producții ridicate de carne și lapte, la rindul lor, cooperatorii nu se mai mulțumesc doar să crească o vacă pentru lapte, citeva ovine și ‘păsări, ci solicită rase de inaltă productivitate, de la care pot 

Cu dragoste de pâmînt, 
cu spirit gospodăresc 

însemnări dintr-o comună mehedințeană

valorifica cu statul însemnate cantități de produse".Creșterea efectivelor de animale și păsări în gospodăriile cetățenilor — intr-o dinamică aflată in creștere de la an la an — se află permanent pe agenda de lucru a consiliului popular, conform unui program de perspectivă și sarcinilor de plan ce revin comunei, în fiecare an. Cum in unități există specialiști care fac o selecție științific dirijată, acestora li s-au repartizat cite 35 de gospodării de fiecare, pentru a face același lucru și pentru crescătorii individuali de animale. în ce s-a concretizat acest ajutor 7 La taurine, ovine și porcine, numărul de produși obținuți a crescut simțitor față de anul trecut, adică cu peste 7 la sută. Prin ce alte forme vine consiliul popular în sprijinul cetățenilor ? Pentru a se asigura necesarul de furaje în fiecare gospodărie care deține animale. în vară, după recoltarea păioaselor, li s-au repartizat suprafețe de teren corespunzătoare pentru cultivarea — in a doua cultură — de furaje. S-a asigurat săminta necesară, mai ales la acele categorii de furaje care dau producții mari la hectar. Solele respective au fost in așa fel stabilite încit să se afle in perimetrul sistemului de iri-

Despre conținutul acesteia e de remarcat caracterul său variat, întins pe toată aria preocupărilor colectivului. Din programul anual de măsuri, din planurile tematice periodice, tovarășa Elena Bogdan, secretar adjunct cu propaganda, desprinde mai ales acele acțiuni făcute in sprijinul creșterii pregătirii profesionale, întăririi disciplinei de muncă și de plan, cultivării unor deprinderi politice și etice superioare. „Prietenii noului angajat", ciclurile de orientare profesională, lecțiile practice de bună gospodărire a locurilor de muncă, creșterea spiritului de economie se adresează permanent tuturor angajaților ca o formă importantă a educației profesionale. Alături de acestea, educația politică, realizată prin forme diverse, urmărește cunoașterea documentelor partidului, sarcinilor economice ale întreprinderii, marilor momente și evenimente, care se asociază cu educația moral-cetățenească prin familiarizarea cu legile țării, vizitarea unor locuri istorice, sfaturi medicale, ceea ce asigură complexului cul- tural-educațional un preponderent caracter aplicat, strins legat de obiectivul principal al întreprinderii — îndeplinirea planului de producție. De aceea ar fi fost de așteptat, în acest context, să se acorde o atenție mai mare stimulării creativității tehnice, a invențiilor și inovațiilor prin întărirea colaborării cu comisia inginerilor și tehnicienilor, asigurarea unui climat de efervescență creatoare, ce se poate obține in interiorul unor cercuri de profil, din păcate absente. In acest sens, cadrul oferit de Festivalul național „Cintarea României" este insuficient folosit pentru încurajarea muncii de creație tehnică, mai ales a tinerilor.De o deosebită atenție din partea factorilor responsabili sau a unor largi categorii de oameni ai muncii din întreprindere se bucură activitatea cultural-artistlcă. Numeroși artiști amatori sint prezenți periodic pe scenă sau în ateliere, în fața propriilor colegi, pe scenele din municipiu, județ, chiar din țară. Ceea ce subliniau interlocutorii noștri cu privire la permanenta acțiune de depistare și selectare a oamenilor cu pasiune și înclinații se regăsește în > concentrarea forțelor pentru alcătuirea unor formații artistice competitive și durabile. Mintea limpede șl sufletul stimulator al acestora e de mulți ani un experimentat activist cultural, tovarășul Adrian Mănarcă, vicepreședinte al comitetului sindical din întreprindere. Prin eforturile întregului colectiv au prins viață și se exprimă artistic o formație de dansuri populare și un taraf, cu repertoriu tradițional din creația locală, cu numeroși soliști, între care s-au afirmat Alexandru Pugna, Emilia Pop Deac, Vasile Suciu, frații Lupu, ș.a., sau grupul de dans tematic, prezent mai mult in competiții. Grupul vocal mixt este întilnit la spectacolele aniversare, în competiții de prestigiu cu rezultate merituoase. De un real interes se bucu
gații, pentru a se putea aplica două și chiar trei udări, mai ales că in această zonă a fost o secetă excesivă. In cadrul cooperativelor a- gricole, unde toate suprafețele și culturile s-au lucrat in acord global, de asemenea, s-au repartizat cantități corespunzătoare și de furaje pentru a se completa, in fiecare gospodărie, necesarul pentru perioada de stabulație a animalelor.Care sint, acum, efectivele pe care le dețin gospodăriile cooperatorilor din Girla Mare ? Există, de

sigur, o evidență la zi, pentru că intrările sau scoaterile din efectivele deținute de către cetățeni țin seama de programul de dezvoltare a zootehniei la nivelul comunei. Desigur, un gospodar optează pentru creșterea unui număr mai mare de ovine sau caprine, altul pentru tineretul taurin la îngrășat, altul pentru familii de albine sau păsări, porcine sau iepuri de casă. în funcție de condiții, de posibilități, de membrii existenți în familie și apți de muncă. Toate acestea primăria le are mereu in vedere. Acum cooperatorii dețin în gospodăriile proprii 550 taurine, din care 360 vaci pen- țru lapte și juninci, 3 264 porcine, 6 212 ovine, 951 caprine. 65 cabaline. peste 42 300 păsări, 250 familii de albine, peste 260 iepuri de casă (matcă). Și evident, preluările la fondul de stat — acțiune care se desfășoară pe tot parcursul anului — sint in raport cu creșterile de efective. Deja s-au livrat, pe bază de contract. 120 taurine, 145 porcine, 470 ovine, 3,1 tone carne de pasăre, 540 kilograme carne de iepure, 165 hi lapte, 620 tone legume, 105 tone struguri. Cooperatori care din surplusul muncii lor au livrat însemnate cantități de produse la fondul de stat sînt mulți. Să amintim to

ră soliștii de pantomimă, grupul satiric „Ridendo", dar mai ales brigada artistică, condusă de Teodor Moldovan, multiplu laureate la diferite niveluri, ca și celelalte formații, în Festivalul național „Cintarea României". Programele acestora, prezentate mai ales la locurile de muncă, dar și pe scene, sint alcătuite de buni cunoscători ai vieții și muncii oamenilor din unitate, cu exemple concrete critice, satirice la adresa unor neimpliniri in producție, a unor tare morale și de comportament.Prezențe culturale cotidiene pot fi regăsite in spațiul bibliotecii tehnice, care oferă lecturi de specialitate celor interesați de aspectele pregă.- tirii profesionale și ale perfecționării produselor, tehnologiilor și muncii. Au loc periodic prezentări de cărți, întilniri cu specialiști, dezbateri pe probleme, urmărite cu interes de oameni cu preocupări atît de moderne. Cartea, nu numai tehnică, ci și cea social-politică, beletristică, artistică, atrage mulți oameni la întilnirile din lăcașurile de cultură cu scriitori, personalități artistice sau științifice. Toate acestea stimulează vocațiile, talentele ce se pot afirma, cum sînt cele din cercurile foto sau de artă plastică, in expozițiile temporare din diverse așezăminte de cultură. De asemenea, sint intens folosite stația de radioamplificare de la căminul de nefamiliști sau paginile foii volante „Actualitatea", care reflectă cu mijloace publicistice realitatea din intreprin- dere, preocuparea pentru perfecționarea întregului proces productiv. Nu sint neglijate nici necesitățile de petrecere utilă și plăcută a timpului liber, pentru care sint organizate acțiuni periodice în diverse instituții culturale ale orașului. Cu deosebire s-a impus „Joia tineretului", manifestare complexă adresată oamenilor muncii din întreprindere, unde, alături de forțele proprii, sint utilizate formații, soliști, sint invitați specialiști, oameni de cultură pentru a prezenta aspecte ale vieții interne sau internaționale, preocupări științifice sau artistice.Din sumara trecere în revistă a ansamblului preocupărilor cultural- educative, la care ar trebui adâuga- 1e cele sportive sau turistice, se desprinde preocuparea organizațiilor de partid și sindicale, a celor de tineret și a conducerii întreprinderii pentru constituirea unui nucleu stabil și permanent de oameni care să mențină și să dezvolte o viață spirituală proprie, capabilă să participe la atingerea marilor obiective de formare multilaterală a omului zilelor noastre. Experiența acumulată, eforturile de perfecționare și dezvoltare indică calea firească pe care colectivul Întreprinderii, factorii responsabili înțeleg să persevereze pentru a oferi celor ce muncesc deplina afirmare a personalității lor umane.
Emil VASILESCU 
Gheorqhe CRIȘAN

tuși cițiva dintre aceștia, care, an de an, obțin considerabile venituri— intre 25 000 și 27 000 lei — prin livrarea pe bază de contract la fondul de stat a produselor din gospodăriile proprii. Cooperatorul Tudor Ionel a valorificat, prin această formă, un tâuraș in greutate de peste 400 kg, un porc de 110 kg, 210 I lapte, 20 kg carne de pasăre, 280 bucăți ouă, 3 tone legume. La rîn- dul său, cooperatorul Gheorghe Baicu a livrat — conform contractului încheiat — un tâuraș, un porc, 10 miei, 300 litri lapte, 183 ouă, 1,2 tone legume. Un alt harnic cooperator, gospodar de frunte, Tudor Virgil și-a onorat în întregime obligațiile contractuale : doi tâurași, un porc, 5 miei, 250 litri lapte, 10 kg lină, 2,1 tone cartofi, struguri ți legume.Pe deputății Neagoe Sever, Fiii— mon Bezergheanu și Gheorghe Bu- garu i-am găsit in plină activitate. Stabileau, de comun acord cu cetățenii din circumscripții, ziua și ora cind urmau să fie preluate animalele, celelalte produse. Vor fi asigurate și mijloacele de transport necesare. Toate condițiile, pentru ca acțiunea de livrare la fondul de stat să se desfășoare conform graficului stabilit de consiliul popular. Si cum preluările cresc de la o zi la alta, am înțeles că datele prezentate sint— la unele capitole — departe de cele care se vor realiza pină la sfîr- șitul anului. Mai ales la taurine, porcine și păsări livrările cresc masiv, pentru că acum animalele au ajuns la greutatea stabilită.Girlenii sint, așadar, recunoscut! ca niște oameni care înțeleg bine rosturile, căile și avantajele autoapro- vizionării ; ei știu sâ muncească pămintul, să obțină producții tot mai ridicate, dar se dovedesc și pricepuți crescători de animale. Pentru că s-au convins. încă de mult, că predarea la fondul de stat este o îndatorire cetățenească, patriotică, și că in același timp din această îndeletnicire iși pot rotunji substanțial veniturile familiilor, al căror rost și-l doresc cit mai trainic și îmbelșugat împlinit. Sau — cum frumos zic ei — să fie mereu in frunte la muncă și în onorarea Îndatoririlor de cetățeni ai comunei, pe care vor s-o facă mai prosperă, mai frumoasă. Pentru ei și pentru cei care vin să-i vadă cum muncesc și cum trăiesc.
Vircjiliu TATARUcorespondentul „Scînteii"
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10 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN
Domnului MAUNO KOIVISTO

Președintele Republicii Finlanda

MANIFESTĂRI POLITICO ■ EDUCATIVE
HELSINKI REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TII

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. PANORAMIC DOLJEAN

Șl CULTURAL-ARTISTICE NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării a 70 de ani de la făurirea statului national unitar român, Muzeul de artă al Republicii Socialiste România găzduiește o amplă expoziție de artă plastică și de carte cu tema „Lupta poporului român pentru unitate și independență, pentru făurirea socialismului și comunismului în România".în secțiunea consacrată cărții sînt prezentate peste 2 000 de volume din producția curentă a editurilor din țara noastră, apărute îndeosebi în perioada 1965—1988, precum și numeroase stampe, documente, fotografii.La loc de frunte sînt expuse lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, operă de o inestimabilă valoare teoretică și practică pentru fundamentarea științifică a construcției socialiste și comuniste în patria noastră, precum și lucrări consacrate personalității proeminente și activității revoluționare a secretarului general al partidului nostru, apărute în țară și peste hotare.Sînt expuse, de asemenea, lucrările științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, contribuții de seamă, de o profundă originalitate, la dezvoltarea și afirmarea tot mai puternică a științei românești, la îmbogățirea tezaurului științei și cunoașterii universale.Expoziția mai cuprinde lucrări de istorie, lingvistică, științe politice, juridice, geografie, etnografie, beletristică etc ; de asemenea cuprinde cele mai valoroase lucrări plastice, atît din patrimoniul cultural național, cit și creații aparținind unor plasticieni contemporani. lucrări de pictură, sculptură, artă decorativă, afiș politic și grafică militantă, cu un profund caracter patriotic și revoluționar, oglindind lupta eroică a poporului nostru pentru înfăptuirea idealurilor sale de unitate și independență, de libertate și progres social.începînd de vineri se desfășoară în întreaga țară „Decada teatrului românesc", manifestare dedicată aniversării a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român. Instituțiile artistice de profil programează în aceste zile spectacole cu piese din dramaturgia originală, clasică și contemporană, cu precădere creații inspirate din istoria patriei, din actualitatea socialistă a României în anii de mărețe împliniri ai „Epocii Nicolae Ceaușescu".Comitetul foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului a dedicat Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 o manifestare omagială organizată la Casa Centrală a Armatei. A fost evidențiat faptul că acest eveniment memorabil a reprezentat un moment crucial în istoria multimilenară a patriei, care a încununat strălucit lupta eroică, desfășurată secole de-a rindul de poporul român pentru libertate, unitate și independență națională.Numeroase manifestări politico- educative dedicate aniversării mărețului act istoric de la 1 Decembrie 1918 se desfășoară In întreprinderi și instituții bucureștene. „Făurirea statului național unitar

român în 1918, rodul voinței și luptei întregului popor" a fost tema expunerilor susținute în acest cadru.La Biblioteca Centrală Universitară din Capitală a avut loc expunerea „De la revoluția populară din 1784 la Marea Unire din 1918. Lupta pentru dreptate socială, independență și unire statală, caracteristică fundamentală a evoluției societății românești în epoca modernă", în cadrul căreia au fost evidențiate semnificația și importanța actului istoric de Ia 1 Decembrie. Tot aici a avut loc și vernisajul unei cuprinzătoare expoziții de carte reunind lucrări de istorie, istoriografie, literatură și artă, ce reflectă momente ale luptei poporului român pentru inde-
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pendență națională, pentru dreptate și unitate.în încheierea rrtanifestării a fost prezentat filmul documentar „împlinirea unui măreț ideal — făurirea statului național unitar român".„Actul Marii Uniri" este și tematica unor expoziții de documente, de carte social-politică sau de desene ale elevilor și studenților vernisate în aceste zile. Sînt organizate, de asemenea, vizite de documentare în muzee, la locuri legate de lupta poporului pentru unitate și independență, intilniri cu istorici și muzeografi, vizionări de filme și spectacole de teatru cu tematică istorică, acțiuni de îngrijire și înfrumusețare a monumentelor și locurilor cu semnificație deosebită în istoria poporului nostru.Sub egida Consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, la Botoșani s-a desfășurat manifestarea cu tema „Făurirea statului național unitar român, piatră de hotar în dezvoltarea României moderne". Expunerile prezentate au relevat semnificația momentului istoric de acum 70 de ani, care a încununat lupta de veacuri a poporului român pentru libertate și independență socială și națională și a deschis o cale nouă pentru realizarea marilor noastre idealuri înfăptuite după 23 August 1944. Au fost, de asemenea, trecute in revistă cuceririle revoluționare obținute de oamenii muncii din patria noastră, sub conducerea partidului, in anii

socialismului, evidențiindu-se cu pregnanță marile realizări din perioada care a urmat Congresului al IX-lea al P.C.R. Tot cu acest prilej, a fost deschisă expoziția de carte social-politică purtind genericul „Epopeea Unității Naționale".în județul Harghita, la centrele de cultură și creație „Cintarea României" din Miercurea-Ciuc, O- dorhei, Gheorgheni, Toplița, Cris- tur, la muzee și biblioteci au avut loc expuneri, colocvii, dezbateri, cicluri de conferințe cu temele : „Tradiții de luptă milenară ale poporului român pentru unitate națională, independență și suveranitate", „I Decembrie 1918 — moment crucial in istoria poporului român", „Concepția P.C.R., a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la istoria unitară a poporului român", „Realizări harghitene în anii construcției socialiste, cu deosebire în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R.".„Lupta poporului român pentru unitate națională și statală — coordonată fundamentală a istoriei noastre. Opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu — baza științifică a cunoașterii istoriei poporului nostru" s-a intitulat dezbaterea organizată de Comitetul județean Tulcea al .P.C.R., la care au participat numeroși oameni ai muncii, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești.La Centrul de cultură și creație „Cintarea României" al tineretului din Slatina a fost vernisată o expoziție fotodocumentară ce prezintă aspecte privind pregătirea și înfăptuirea Marii Uniri de acum 7 decenii, precum și realizările oamenilor muncii din țara noastră, sub conducerea P.C.R., în anii construcției socialiste. în aceeași localitate s-a deschis o expoziție de carte intitulată „Ideea de unitate națională oglindită în literatura social-politică și beletristică română".Sub genericul „înaltă prețuire față de trecutul nostru glorios, față de marile izbînzi obținute în anii construcției socialiste, cu deosebire în epopeica perioadă inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. 70 de ani de la făurirea statului național unitar român", și în județul Călărași s-au desfășurat numeroase manifestări consacrate actului istoric de la 1 Decembrie 1918. în jurul temei „Noi descoperiri arheologice la Dunărea de Jos", cercetători, muzeografi, arheologi, istorici din Capitală și din alte centre ale țării au înfățișat mărturii ale existenței multimilenare a poporului român pe străbuna vatră a patriei.La Centrul de cultură și creație „Cintarea României" din Tîrgo- viște a avut loc o amplă manifestare in cadrul căreia a fost evocată lupta înaintașilor noștri pentru înfăptuirea actului istoric al Unirii — năzuință milenară a poporului român. Formații tîrgoviștene laureate ale Festivalului național „Cintarea României" au susținut un spectacol omagial. (Agerpres

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale publicii Zair, ambasadorul țări la București, Musungayi Nkuem- be Mampuya, a oferit vineri o recepție.Au participat Ștefan Andrei, vice- prim-ministru al guvernului, miniștri, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai altor ministere, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră.

a Re- acestei

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, vineri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conduce-

rii T.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Cheikh Mohamed Fadhel Kane, ambasadorul Republicii Islamice Mauritania la București.Cu ocazia sări a Zilei victoriei revoluției populare, la cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc vineri „Gala filmului albanez".Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, Asociației cineaștilor, un numeros public.Au luat parte Zoi Tosca, ambasadorul Albaniei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.

celei de-a 44-a aniver- eliberării Albaniei și a

(Agerpres)
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Azi, pe stadionul Giulești

ROMÂNIA FRANȚA, la rugbiStadionul Giulești din Capitală va găzdui astăzi, cu începere de la ora 14,30, meciul internațional de rugbi dintre echipele României și Franței, meci de tradiție contînd pentru campionatul european, ce se desfășoară sub egida F.I.R.A. Această partidă suscită, ca de fiecare dată, un mare interes in rindul iubitorilor sportului cu balonul oval, dată fiind valoarea recunoscută a rugbiu- lui francez, cotat între cele mai bune pe plan mondial, ca' și dorința rugbiștilor noștri de a se comporta cit mai bine în fața unui a- semenea partener de întrecere. De menționat că în partida de astăzi, selecționata noastră, aflată într-o perioadă de remaniere și întinerire, cuprinde numeroși debutanți in aceste confruntări directe. Ea va

încerca să treacă însă peste acest handicap, luptînd cu toată ambiția, cu toată dăruirea.După toate probabilitățile, cele două echipe vor evolua in următoarea alcătuire : România : Toader— Hodorcă, Fulina, Lungu, Răcean— Ignat — Neaga — Murarlîi, Doja, Rădulescu — Dumitraș, Ciorăscu — Dumitrescu, Gheorghe, Leonte ; Franța : Blanco — Berot, Sella, An- drieu, Lagisquet — Mesnel — Sanz— Cecillon, Rodriguez. Champ — Lorieux, Devergie — Garuet, On- darts, Armary.Partida va fi arbitrată de Clive Norling (Țara Galilor), la centru, a- jutat la cele două margini de com- patrioții săi Gareth Simmonds și Robert Yeman.
FOTBAL• Prin hotărîrea Biroului F.R.F., etapele a XVI-a și a XVII-a ale campionatului diviziei A au fost repro- gramate la 7 și, respectiv, 11 decembrie a.c.• Ieri au fost trase Ia sorți brigă-

zile de arbitri pentru ultimele trei etape ale turului diviziei A. Partida Dinamo — Steaua din etapa a XV-a (3 decembrie a.c.) va fi condusă de A. Porumboiu, M. Salomir Și ajutat la tușe de I. Crăciunescu.
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lizat. printr-o exem
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cărți de literatură so
cial-politică. beletris
tică și tehnico-științi- 
fică. Acesta este bilan
țul editurii craiovene 
„Scrisul românesc" in 
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triale. al deputatilor și 
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• Noi blocuri de lo
cuințe s-au dat in fo
losință pe artera Ca
lea București — Al. I. 
Cuza din Craiova. To
varășul Ion Neaou, 
directorul Institutului 
județean de proiectări, 
ne spune că întreaga 
salbă de blocuri din 
acest perimetru are o 
linie arhitectonică mo
dernă și confort spo
rit. In aceeași zonă se 
află in construcție cel 
mai mare bloc din 
Craiova, ce va numă
ra 200 de garsoniere. 
Aici se va afla și lo
cuința cu nr. 100 000 
construită in județul 
Dolj in anii care au 
trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului.

• Peste prevederile 
contractuale la zi au 
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★
HANDBAL. în ziua a treia a competiției internaționale masculine de handbal „Trofeul Carpați", care se desfășoară la Baia Mare, s-au înregistrat următoarele rezultate ; România — R.F. Germania (tineret) 29—24 (11—8) ; Selecționata Maramureș — Bulgaria 25—21 (13—10) ; R.D. Germană — Turcia 29—20 (12—10).ȘAH. După 10 runde, la olimpiada de șah de Ia Salonic a fost zi de repaus. Iată cum arată clasamentele înaintea ultimelor 4 runde : masculin : 1. U.R.S.S. 29 puncte ; 2. Anglia 25,5 puncte (1) ; 3. Iugoslavia 25,5 puncte ; 4. S.U.A. 25 puncte (1) etc. Echipa României se află pe locul 22 cu 23 puncte ; feminin : 1. U.R.S.S. 25 puncte ; 2. Ungaria 23

★puncte (1) ; te ; 4. R.P. 3.

• O 
că de 
economică 
unor studenti și cadre 
didactice de la facul
tatea de electrotehnică 
a Universității craio
vene : centrală de pro
tecție pentru motoare 
trifazate. Așa cum ne 
informa dr. ing. Ni
colae Dan. decanul fa
cultății. noua instala
ție este organizată in 
jurul unui micropro
cesor și prezintă un 
microsistem de calcul 
specializat ce asigură 
o protecție complexă 
unui mare număr de 
motoare trifazate de 
puteri diferite, elimi- 
nindu-se astfel posibi
litatea apariției unor 
defecțiuni in timpul 
funcționării acestora.

• Un nou tip de 
tractor TIH-552 a fost 
omologat la Întreprin
derea de tractoare și 
mașini agricole din 
Craiova, tn compara
ție cu vechiul tractor 
cu încărcător hidraulic 
TIH-445. noul tip are 
o capacitate de ridica
re sporită cu 25 la 
sută.

Nicolae 
BABĂLAU

RÎMNICU VÎLCEA : Apartamentul 1
apartamentul 30 000gării CFR din au fost date în blocuri de locu-în vecinătatea Rîmnicu Vîlcea folosință trei noi ințe insumînd aproape 100 apartamente. împreună eu celelalte apartamente construite in acest an în cartierele Rimnic-Sud, Rîmnic- Nord și Republicii, colectivul întreprinderii antrepriză de construc-

000

a ridicat numă-dispozițiații-montaj Vilcearul locuințelor puse Ia ......... oamenilor muncii din oraș la 1.000. Această aparte : numărul zestrea Rîmnicu trecut de la istoriculIX-lea al partidului. (Ion Stanciu).
cifră are o semnificație ea „rotunjește" la 30 000 apartamentelor intrate, în edilitară a municipiului Vîlcea în perioada care a Congres al

(Urmare din pag. I)în realitate, există destule cazuri în care aceste sarcini sînt Îndeplinite formal sau chiar nu sînt aplicate in practică. Astfel, întrucit unele centrale nu acordă atenția cuvenită soluționării problemelor din competența lor privind încheierea la timp a contractelor de desfacere și de aprovizionare, anumite întreprinderi din subordine nu pot să își nominalizeze concret sarcinile de plan pe produse înainte de începerea noului an, așa cum prevede metodologia de planificare. în consecință, unitățile respective nu pot lua din timp măsurile necesare pentru pregătirea fabricației, ceea ce se repercutează negativ asupra ritmicității producției, calității și costurilor produselor.în spiritul unor indicații exprese date de conducerea partidului, este necesar ca centralele industriale să acorde o maximă atenție procesului de profilare, specializare și cooperare a întreprinderilor din componența lor. astfel incit să asigure folosirea optimă a potențialului productiv existent și creșterea eficienței economice a fiecărei întreprinderi și pe ansamblul centralei. Acest proces impus în mod obiectiv într-o industrie modernă este, din păcate, adeseori neglijat în practică. Există astfel nu puține întreprinderi care, ca urmare a unei politici nejudicioa- se de specializare, concentrare șî cooperare din partea centralei din care fac parte, sint obligate să execute produse care nu intră în profi- b'J lor optim de fabricație sau să recurgă la cooperări nespecializate cu alte întreprinderi, la valori care ajung Ia sute de milioane de lei, deși ele dispun de capacitatea necesară pentru .execuția cu forțe proprii a acestora.Dar să ne referim și la un alt aspect : centrala industrială — ca unitate economică autonomă de producție — trebuie să asigure un proces continuu de modernizare a produselor, a tehnologiilor de fabricație, de înnoire a fondurilor fixe, în raport cu cele mai noi realizări ale revoluției științifice-tehnice, pentru toate întreprinderile pe care le subordonează. în vederea înfăptuirii acestui proces, centralele industriale au în componența lor unități de cercetare științifică și inginerie tehnologică și au posibilități largi de conlucrare cu institute de cercetări și proiectări sau institute de învăță- mint superior pentru realizarea a- cestor sarcini. Experiența pozitivă existentă demonstrează că numeroase centrale industriale, folosind in mod judicios atribuțiile care le revin și pîrghiile de care dispun, au asigurat un proces real de îmbunătățire in aceste domenii la întreprinderile pe care le grupează, îndeosebi în legătură cu ampla acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a producției.Cu toate acestea, așa cum s-a precizat in cîteva rinduri în documentele de partid, în cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, rezultatele în acțiunea de modernizare nu sînt conform așteptărilor, in multe unități nu s-a trecut la măsuri cu efecte importante pe planul sporirii producției și eficienței.

Aceasta se explică prin faptul că unele centrale industriale și întreprinderi subordonate, preocupate excesiv de realizarea sarcinilor curente, au neglijat o serie de aspecte de bază ale unei conduceri moderne, previzionale. Ca urmare a unei insuficiente preocupări și colaborări cu unitățile de proiectare și cercetare și a unei slabe coordonări din partea conducerii centralei, există situații în care procesul de modernizare este lent, sau se asimilează in fabricație produse care sint depășite sub raportul performanțelor tehnico-economice, comparativ cu produsele similare fabricate pe plan mondial, sau care sint necompetitive pe piața externă din cauza costurilor de fabricație prea mari. Se constată chiar tendința unor întreprinderi și centrale de a pune pe piață produse așa-zise noi, ce au suferit doar

tinațiilor din balanțe, a bazei materiale necesare, contractarea cu întreprinderile furnizoare a materiilor prime și a materialelor, dimensionarea corespunzătoare a stocurilor, contractarea desfacerii producției, încheierea contractelor de desfacere pe termen lung, precum și elaborarea planurilor de export, import și cooperare economică internațională și încheierea contractelor necesare ș.a.Este evident că atribuțiile precis stabilite în acest domeniu pentru centrala industrială îi creează acesteia un cadru optim de acțiune pentru rezolvarea problemelor. Or, în numeroase situații, una prevede legea și altfel ințelege centrala să aplice, tn presă se regăsesc o serie de cazuri concrete in care unitățile reclamă insuficientul sprijin acordat de centrala de resort pentru solu
CENTRALA INDUSTRIALĂ 
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ușoare „operații cosmetice", și care, de fapt, nu se deosebesc prea mult de produsele fabricate anterior decit prin aceea că sint oferite la prețuri superioare. Este o practică profund dăunătoare pentru economia națională care demonstrează faptul câ aceste întreprinderi nu ințeleg cerințele autogestiunii economice, urmărind creșterea rentabilității nu prin reducerea costurilor, ci prin mărirea prețurilor — practică sever criticată de conducerea partidului.Un fenomen des întîlnit este acela al lipsei unei preocupări suficiente pentru modernizarea parcului de utilaje în raport cu realizările existente pe plan mondial, pentru introducerea automatizării flexibile, a robotizării și a cibernetizârii producției. Asemenea neajunsuri explică de ce in unitățile respective sint serioase întîrzieri în îndeplinirea sarcinii stabilite la cel de-al XIII-lea Congres al partidului ca, la nivelul anului 1990, circa 90 la sută din producție să se realizeze în sisteme de producție cu mecanizare complexă și automatizare.Un domeniu deosebit de important In care centrala industrială are atribuții de a căror realizare exemplară depinde intr-o măsură hotăritoare îndeplinirea sarcinilor de plan la nivelul întreprinderilor pe care le grupează și, în general, nivelul eficienței economice este cel al aprovizionării tehnico-materiaie, desfacerii producției și al comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Legea stabilește că centrala industrială trebuie să asigure elaborarea programelor de aprovizionare ' teh- nico-materială privind necesarul din țară și din import, furnizorii și termenele de livrare, cu respectarea normelor și a normativelor de consum și de stoc, asigurarea, potrivit des

ționarea problemelor legate de aprovizionare si desfacere. După cum compartimentele de resort din centrală consemnează riguros in evidențe depășirile normelor și normativelor de consum sau existența unor importante cantități de stocuri su- pranormative de materii prime, materiale, produse finite în întreprinderi din componența lor, fără ca aceste „semnale de alarmă" să declanșeze operativ analize și măsuri corespunzătoare din partea factorilor de resort. Mai mult decît atît, centralele trebuie să ducă o politică fermă, bine definită și să vegheze ca programele de măsuri pentru reducerea normelor de consum și a normelor de stoc să se aplice riguros în fiecare întreprindere, pornind de la reproiectarea produselor și a tehnologiilor de fabricație, folosind metode și tehnici moderne de croire a materialelor sau de conducere și organizare a producției.De asemenea, un sistem informațional bine pus la punct la nivel de centrală și de întreprinderi, care să oglindească situația la zi a stocurilor de materiale și produse finite, să permită evidențierea la zi a abaterilor de la stocurile normate cu ajutorul produselor informatice, folosind curent terminalele la nivelul depozitelor, al secțiilor și al conducerii, poate constitui un instrument util la îndemîna conducerii centralei și a întreprinderilor subordonate pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în acest domeniu.Citeva cuvinte se cuvin și în legătură cu atribuțiile și competențele întreprinderii industriale. în principal, aceasta trebuie să asigure îndeplinirea și depășirea sarcinilor care îi revin prin planul de dezvoltare economico-socială, folosind in

acest scop întregul potențial productiv de care dispune. în această privință este necesar să fie înlăturate orice manifestări de centralism excesiv și de tutelă măruntă din partea centralei și a ministerului, întreprinderea trebuind să aibă posibilități și răspunderi sporite în a- doptarea și aplicarea măsurilor necesare pentru executarea ritmică și integrală a planului, pentru organizarea pe baze științifice a producției și a muncii, asigurînd fabricarea unor produse de calitate, competitive și la un nivel cit mai redus al costurilor.în contextul sarcinilor și răspunderilor sporite ale întreprinderilor și centralei se pune problema rolului organelor centrale, al ministerelor economice. Departe de a fi diminuate, atribuțiile, competențele și răspunderile ministerului sînt deosebit de importante, ele vizind înfăptuirea politicii partidului și a statului în cadrul ramurii sau grupei de ramuri pe care o conduce. In actualele condiții însă, ministerul trebuie să a- corde o mai mare atenție problemelor referitoare la modernizarea producției. să elaboreze studii și cercetări referitoare la proporțiile și ritmurile de dezvoltare, răspunzind de îndeplinirea planului în cadrul unităților pe care le coordonează, asigurînd o îndrumare și un control eficiente asupra activității centralelor și a întreprinderilor. Concret, ministerul, prin compartimentele de specialitate, are obligația să studieze modificările previzibile in structurile sortimentale, să definească perspectivele înnoirii produselor, să elaboreze prognoze privind evoluția tehnologiilor de fabricație și a indicatorilor de eficiență economică, să stabilească posibilitățile de asigurare a bazei tehnico-materiaie și de desfacere a produselor atît pe piața internă, cit și pe cea externă. Chiar în condițiile întocmirii și desfășurării planului direct pe centrale, ministerul, pe baza planurilor de dezvoltare economico-sociale ale centralelor și a sintezei generale pe minister, pe care le are la dispoziție, fără a se suprapune atribuțiilor și sarcinilor care revin centralelor și întreprinderilor, trebuie să acorde un sprijin concret și eficient acestora, în limita competențelor și a pirghiilor de care dispune, răspun- zînd de realizarea in condiții corespunzătoare a prevederilor de plan.Precizarea în mod clar a poziției și a rolului fiecărei verigi organi- zatorico-administrative — întreprin- tlere-centrală-minister — în cadrul ansamblului economiei naționale, delimitarea în mod strict a atribuțiilor care le revin și a cadrului relațional dintre acestea se află în- tr-un proces de continuă perfecționare in cadrul mecanismului de funcționare a economiei naționale, fiind necesare chiar unele reglementări legale noi care să statueze mai limpede poziția centralei, rolul său sporit în structura organizatorică a economiei. în esență, cadrul relațional trebuie astfel stabilit încit să asigure raționalitate, eficiență, suplețe și flexibilitate organizatorică, cerința de bază pentru asigurarea condițiilor necesare creșterii continue a eficienței economice.

Iugoslavia 20,5 punc- Chineză 19,5 puncte ; 5. Polonia 18,5 puncte ; 6. S.U.A. 17,5 puncte (1) etc. Selecționata României ocupă locul 9 cu 17 puncte.
TENIS. Turneul internațional de tenis de la Itaparica (Brazilia), contînd pentru „Marele premiu", a programat primele partide din optimile de finală, încheiate cu următoarele rezultate : Andrei Cesno- kov (U.R.S.S.) (S.U.A.) 1—6, 6—0, 6—1 ;Mancini (Argentina) — Cassio Motta (Brazilia) 3—6, 6—1, 7—6 ; Jaime Yzaga (Peru) — Marcelo Filippini (Uruguay) 1—6, 7—5, 6—0 ; Javier Sanchez (Spania) — Aaron Krick- stein (S.U.A.) 6—1, 7—6.
AUTOMOBILISM. Competiția internațională automobilistică „Raliul Marii Britanii" s-a încheiat la Harrogate cu victoria echipajului condus de finlandezul Markku Alen (,,Lancia Martini"), urmat de cel al compatriotului său Timo Salonen (,.Mazda") — la 4’06” și cel al suedezului Bjorn Waldegaard („Toyota Celica") — la 6’49”. în clasamentul general al Campionatului mondial de raliuri, pe primul loc s-a situat echipajul italianului Massimo Biasion — 115 puncte, urmat de cel al lui Markku Alen — 86 puncte și de cel al lui Alessandro Fiorio (Italia) — 76 puncte.

MEDGIDIA : BrigadăLa întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia activează o harnică brigadă a tineretului, care constituie un model in ceea ce’privește organizarea muncii, îndeplinirea sarcinilor de plan, calitatea produselor fabricate. Lună de lună, prin acțiunile și Inițiativele lansate in secția unde muncesc, membrii bri-

model a tineretuluigăzii tineretului acționează pentru realizarea exemplară a producției destinate exportului, prin confecționarea unor cantități suplimentare de piese strunjite și piese frezate. Asemenea brigăzi ale tineretului acționează și in alte unități economice din județul Constanța. (Lucian Cristea).
SIGHIȘOARA : înnoiri urbanistice

Jim Courier Alberto

vremea
Tnstituful de meteorologie și hidro

logie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 26 noiembrie, (ora 20) — 
29 noiembrie, (ora 20). în țară: Vremea 
va fi rece, cu cerul variabil, mai mult 
noros în estul și sud-estul țării. La 
începutul Intervalului se vor semnala 
precipitații locale sub formă de nin
soare in sud-estul și estul țării, spre 
sfirșitul intervalului,' temporar va 
ninge în regiunile nordice. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări din sectorul nord-vestic, 
mai ales în vestul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 13 
șl minus 3 grade, mai coborîte în de
presiuni, dar mai ridicate pe Litoral, 
iar cele maxime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade. Local, se va 
produce ceață cu depunere de chiciură, 
in București : Vremea va fi rece, cu 
cerul variabil, mai mult noroR la În
ceputul intervalului, cind se vor mai 
semnala precipitații temporare sub 
formă de ninsoare slabă. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 7 și minus 
3 grade, mai coborîte pînă la minus 9 
grade în ultima noapte, iar tempera
turile maxime vor fi cuprinse între 
minus un grad și plus 3 grade. Ceață 
dimineața.

i n a
• Miracolul: SCALA (11 03 72) — 9; 
11; 13; 15; 1.7; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Gala filmului albanez „Cind viața 
deschide larg porțile" : STUDIO 
(59 53 15) — 19
• Muzica e viața mea : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri : FLORE AS- 
CA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
ARTA (21 31 86) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19
• Fiul stelelor — 9; 11; 13, -------------
Bucureștilor — 15; 17; 19 : 
(13 49 04)
• Trenul de aur : PACEA
— 9; 12,30; 14: 16.30: 19
• Nelu : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19
• Horea : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
12; 15: 18
• Drumul 
(15 61 54)
• Dacii 
9; 11,30;
• O zi 
(49 48 48)
• Ștefan cel Marc: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Gară pentru doi : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12; 15,30: 18,30
• Sora treisprezece : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 15 ; 17,15

Misterele
UNION

(71 30 85)

oaselor : BUCUREȘTI
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19

: TIMPURI NOI (15 61 10) — 
14; 16,30; 19
la București : COTROCENI
— 15; 17; 19

Sighișoara, străvechiul oraș de pe Tîrnava Mare, a cunoscut, și in acest an, ample prefaceri înnoitoare. Astfel, in noul și modernul ansamblu arhitectonic „Tîrnava", care în final va cuprinde peste 10 000 de apartamente, a fost dat în folosință cel de-al 232-lea apartament din planul pe acest an. Acestea ridică la 1 000 numărul

apartamentelor construite și date în folosință aici in perioada care a trecut din actualul cincinal. Concomitent.. edilii orașului au executat lucrări de restaurare și zugrăvire a peste -30- -du--clădiri din vechea cetate a orașului și din zona centrală. în prezent., constructorii sighișoreni și-au creat un larg front de lucru pe timpul iernii. (Gheorghe Giurgiu).
MĂCIN : Dotări sanitareîn orașul Măcin a fost dat în folosință un nou spital cu 290 paturi, precum și un dispensar policlinic ce dispune în cele 7 cabinete de specialitate de aparatură medi-

cală modernă. Zilele acestea, li s-a adăugat o nouă stație de salvare, care asigură, prin cadre medicale competente, intervenții operative in apărarea sănătății oamenilor. (Adrian Vasile).
ARTICOLE DE GALANTERIEnoastră vestimentațieîntreaga i ■ - ••____  -depinde, intr-un fel, de articolele de galanterie. Nota de eleganță a unui costum bărbătesc, de pildă, o dă, se știe, o cravată ' ' _ ____sau la femei un șal sau o eșarfă.Acum, in pragul ..................„Luni a cadourilor", răspundere din Ministerul Comerțului Interior s-au îngrijit din timp ca raioanele specializate ale magazinelor comerțului de stat din întreaga țară să fie bine aprovizionate cu astfel de articole. Un bogat sortiment de cravate din mătase naturală „Modern", din articolul „Leonard" (mătase naturală in amestec cu poliester) au fost puse în vinzare. Executate de întreprinderile „Select" și „Mătasea populară" din București și „Garofița" din Timișoara, aceste produse pot satisface orice gusturi și preferințe. Ele se disting prin colorit deosebit de variat și o gamă largă și ingenioasă de combinații de desene. Pentru înlesnirea opțiunii, mai ales in ce privește alegerea cadoului, raioanele de profil ale magazinelor dispun de seturi din sortimentele „Modern" și „Leonard" (cravată și fular) sau din articolul „Leonard" (cravată și batistă). De asemenea, fularele de cașmir (lină în amestec), căciulile și șepcile din blană sintetică sint ar-

bine asortatatradiționalei factorii de
ticole de galanterie sare in acest sezon, ne specializate ale stat au pus în vinzare o diversitate de baticuri din mătase naturală, fire sintetice și mătase artificială. Furnizorii principali — întreprinderile „Borangicul", „Mătasea populară" și „Select" din București — au lansat un colorit predominant modern. Dincolo de culorile clasice alb-negru, de varietatea de uniuri, baticurile cu discrete combinații de culori întrunesc sufragiile cumpărătoarelor. în primul riijd, sînt foarte lesne de asortat oricărei vestimentații. Mai mult, au fost lansate baticuri din țesături de cașmir imprimate produse de întreprinderea „România muncitoare" din Cluj-Napoca, baticuri care pot fi folosite și drept șal. în fond, în moda feminină, ca și in cea masculină, fularul și pălăria sînt auxiliare importante.în afară de articolele menționate, aceleași raioane ale magazinelor comerțului de stat de pe întreg cuprinsul țării oferă cumpărătorilor, la prețuri accesibile, o diversitate de cordoane din piele și înlocuitori. de produse de mică ma- rochinărie : port-vizite, port-chei, port-stilou. poi t-ochelari. portmo- nee și altele, atît de utile fiecăruia. (M. Cuibuș).

imperios nece- Aceleași raioa- comerțului de

17: 19
doctorului

15;

• Incoruptibilul de Ia etajul XIX :
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Inimă de iepure -- 9; 11; 13,
Vînătorul de șerpi —■ 15 ; 17 ; 19 :
DOINA (16 35 38)
• Strada chitariștilor : FEROVIAR

SA-

(50 51 40) — 9; 11; 13; 15;
• Ciudata poveste a
Jekyll : BUZEȘTI (50 43 58) —
17; 19
• O anchetă ciudată : DRUMUL
RII (31 28 13) x— 15: 17; 19
• Jandarmul șl jandarmerițele: 
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 : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

teatre

FE-

• Teatrul Național (14 71 71), Sala 
mare) : Caligula — 18 ; (sala Ate
lier) : Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Ciclul „Romantism — școli 
naționale". Dirijor: Cristian Mandeal. 
Solistă : Alexandra Guțu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Duete 
celebre de dragoste din creația de 
operă — 18

(13 63 48) :• Teatrul de operetă
Văduva veselă — 18
A Teatrul ,,Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu, _______ .
Secretul familiei Posket — 18 : (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : <
18,30
• Teatrul Foarte Mic
Lewis și Alice — 19
• Teatrul de comedie
Pachetul cu acțiuni — 18
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18; 
(sala Studio) : Complotul miliarda
rilor — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 18; 
(sala Giulești) : Așteptam pe altcine
va — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sală Savoy. 15 56 78) : Tempo, 
tempo — 18: (sala Victoria) : Va
rietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic 
română" (13 13 00) : Cîntă, 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă"
Turandot — 9, ‘ ’ 1
cei 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Arvinte și Pepelea 
— 15
• Circul București (10 41 95); Mara
tonul circului — 15,30; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Nu sint Turnul Eiffel — 18

Bulandra"
14 75 46) :

Clinele

Coriolan —

(14 09 05) :

(16 64 60) î

„Rapsodia 
ciocîrlie !

(50 26 55) :
9; Albă ca Zăpada și



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

Principialitate si consecventă in promovarea 
solidarității internaționale a forțelor sociale

progresiste, democraticei

IN FAVOAREA UNEI NOI ORDINI MONDIALE 
IN DOMENIUL INFORMAȚIEI SI COMUNICAȚIILOR -» » « 

încheierea dezbaterilor din Comitetul politic special 
al Adunării Generale a O.N.U.

Un concept științific, rea
list ^treaga activitate a partidului nostru este pătrunsă de ideea solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele social- politice înaintate, realiste, ale lumii contemporane in lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale ale umanității. Această orientare își extrage substanța din concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind locul și rolul celor mai in- fluenți factori social-politicl ce se manifestă în lumea contemporană. Punind in evidență, din nou. in Tezele din aprilie, trăsăturile definitorii ale conceptului de solidaritate internațională după care se călăuzește partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat cu deosebită claritate caracterul cuprinzător, multidimensional al acestui concept, cristalizat printr-o permanentă raportare a teoriei revoluționare la condițiile specifice ale epocii actuale.Conceptul de solidaritate al partidului nostru este profund științific și de un realism riguros, deoarece oglindește lumea așa cum este, în toată imensa sa diversitate. Străin oricărei îngustimi și tendințe limitative. el înglobează, deopotrivă, experiența partidului nostru și a mișcării revoluționare mondiale. Totodată, acest concept încorporează acele elemente noi care au apărut în lumea contemporană ca rezultat al creșterii, lărgirii și diversificării procesului revoluționar, al e- fectelor revoluției tehnico-științifice, și pornește de la sarcinile fără precedent pe care trebuie să le soluționeze omenirea — în primul rind înlăturarea primejdiei nucleare, asigurarea progresului întregii omeniri.In lumina gîndirii materialist-dia- lectice a partidului nostru, conceptul de solidaritate, de unitate, străin oricăror viziuni exclusiviste, dogme și idei preconcepute, are un conținut și un caracter concret în fiecare etapă istorică. P.C.R. pornește de la considerentul — puternic reliefat în Teze — că, in etapa actuală, solidaritatea’ internațională trebuie privită prin unghiul intereselor vitale ale întregii umanități. Din această sarcină globală, umanistă decurg și aplicațiile concrete ale politicii de solidaritate. In viziunea P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in epoca noastră solidaritatea internațională reunește în mod necesar totalitatea forțelor politice revoluționare, democratice și progresiste, a forțelor sociale și naționale. antiimperialiste, intr-un cu- vînt a tuturor acelora care determină în mod obiectiv progresul, participă la lupta pentru înnoirea lumii, pentru pace. Succesul acestor forțe, creșterea influenței lor pe plan național și internațional, sporirea capacității lor de a soluționa problemele cu care se confruntă sînt indisolubil legate de întărirea solidarității, colaborării și unității lor. Iată de ce, una din ideile de, care se călăuzește partidul nostru în întreaga sa activitate este aceea a unirii tuturor acestor forțe intr-un puternic șuvoi social în măsură șă ridice un zid de netrecut în fața manifestărilor vechii politici, întemeiate pe concepte și practici anacronice, să impună promovarea unei politici noi, de progres, înțelegere, colaborare și pace.

Pentru o unitate nouă, su
perioară Palidul nostru a acționat și acționează neabătut pentru dezvoltarea colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, forța politică cea mai înaintată a lumii contemporane. în mod firesc, în centrul preocupărilor se află întărirea conlucrării cu partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste, realitatea demonstrînd rolul hotărîtor 

al acestor relații pentru dezvoltarea colaborării multilaterale prietenești cu statele ce edifică noua orinduire. Consecvența acestei orientări a fost din nou pusă in lumină in Tezele din aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu reafirmînd hotărirea partidului nostru de a acționa necontenit pentru întărirea mai departe a colaborării și bunelor relații cu țările socialiste.O deosebită atenție a acordat și acordă P.C.R. întăririi unității țărilor socialiste, văzînd în aceasta o cerință de cea mai mare însemnătate a construirii cu succes a noii orinduiri în fiecare țară, pentru creșterea forței de atracție a socialismului în lume. înlăturînd exploatarea și asuprirea, aceste țări au menirea de a statornici și între ele raporturi întemeiate pe valorile și principiile socialismului, de a oferi imaginea unor relații noi, care să evidențieze superioritatea orînduirii socialiste și pe planul relațiilor interstatale. în mod permanent, partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. au subliniat necesitatea de a se avea în vedere faptul că socialismul se construiește în condiții diferite de la o țară la alta, și de aceea, în elaborarea strategiei și tacticii, în stabilirea sarcinilor pentru aplicarea legităților generale ale socialismului este necesar să se pornească de la realitățile concrete specifice fiecărei țări. De aici și cerința fundamentală ca. în relațiile dintre țările socialiste să. se pornească de la dreptul inalienabil al fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător strategia și tactica revoluționară, linia politică. Este o cerință fundamentală care îmbină în mod dialectic raportul dintre sarcinile naționale și cele internaționale ale partidului revoluționar. Este un adevăr axiomatic că asigurarea construirii socialismului în propria țară constituie criteriul fundamental de apreciere a justeței politicii unui partid revoluționar. Potrivit acestei concepții, fiecare partid poartă răspunderea directă față de clasa muncitoare, de propriul popor, prin activitatea sa pusă in slujba înfăptuirii năzuințelor fundamentale ale maselor din propria țară, el îndeplinindu-și una din principalele îndatoriri internaționale. De aici decurge concluzia fundamentală că solidaritatea internațională presupune respectarea normelor și principiilor de relații întemeiate pe respectul independenței și suveranității, al deplinei egalități, pe neamestec în treburile interne, pe avantaj reciproc și întrajutorare tovărșească.Dezvoltarea pe temelii no! a colaborării partidelor comuniste și muncitorești este privită de partidul nostru ca parte integrantă a unui concept larg privind realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare. De altfel, istoria a pus in evidență adevărul că, pentru a-și îndeplini misiunea istorică, partidele comuniste sînt chemate să promoveze o politică de alianțe, care să unească masele largi muncitoare. în această lumină, o deosebită însemnătate are dezvoltarea, pe plan intern și internațional, a colaborării cu partidele socialiste și social-democrate. Este știut că, în pofida unor tendințe contradictorii, inconsecvențe sau zigzaguri, politice, aceste partide au dobîndit o anumită experiență în apărarea intereselor unor categorii de oameni âi muncii ; în același timp, o bună parte din partidele socialiste și social-democrate abordează într-un spirit constructiv o serie de probleme globale ale umanității, pronunțindu-se pentru înlăturarea pericolului nuclear, peqtru dezarmare și pace. Aceste evoluții au lărgit simțitor baza de -acțiune unitară a clasei muncitoare. Partidul nostru consideră că, acționîndu-se cu perseverență și de o parte, și de alta, pu- ■ nindu-se pe prim-plan ceea ce este comun, se poate dezvolta o largă colaborare, spre a se ajunge la o adevărată reconciliere istorică între comuniști și socialiști.

în interesele păcii și pro
gresului întregii omeniri. Conceptul de solidaritate al P.C.R. înglobează, ca o parte inseparabilă, întărirea colaborării cu partidele de guvernământ și organizațiile democratice și progresiste din noile state care au scuturat jugul dominației imperialiste și colonialiste și au pășit pe calea dezvoltării independente. Colaborarea P.C.R., a României socialiste cu partidele din aceste țări, din Africa, Asia, America Datină. în general cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, se afirmă ca o importantă contribuție la lupta pentru cauza independenței. Desigur,' așa cum se subliniază in Teze, solidaritatea nu trebuie în nici un caz confundată cu intervenția militară. Res- pingînd cu hotărîre exportul de contrarevoluție. caracteristic tentativelor imperialiste de a înăbuși lupta pentru eliberare națională și socială, partidul nostru se pronunță, în același timp, și împotriva exportului de revoluție, pornind de la adevărul demonstrat de viață că este viabilă numai acea formă de organizare socială care corespunde cerințelor concrete din țara respectivă și emană din voința și acțiunea poporului respectiv.Cu deosebită putere s-a reliefat și se reliefează solidaritatea partidului și statului nostru cu lupta popoarelor din țările rămase în urmă, pentru lichidarea subdezvoltării. P.C.R. a pornit și pornește de la considerentul că sărăcia și mizeria în care se zbat sute de milioane de oameni din aceste țări, adîncirea decalajelor economice, accentuarea subdezvoltării acționează asemenea unei „bombe cu explozie întirziată", cu grave repercusiuni asupra situației internaționale. periclitind pacea însăși. De aceea, revine tuturor forțelor progresiste, întregii omeniri îndatorirea de a sprijini lupta pentru progres a popoarelor angajate pe calea dezvoltării de sine stătătoare, pentru găsirea unor modalități globale de soluționare a apăsătoarei probleme a datoriilor externe, în vederea lichidării politicii neocolonialiste de spoliere a „lumii a treia", de racolare de cadre, pentru făurirea noii ordini economice internaționale. Tocmai in acest spirit acționează partidul nostru, sprijinind în variate forme eforturile țărilor rămase în urmă, astfel ca toate popoarele să poată beneficia de cuceririle civilizației.Așa cum rezultă din Teze, partidul nostru abordează problema solidarității intr-o accepție globală, ge- neralrumană. în condițiile in care uriașele stocuri de arme nucleare a- menință existența popoarelor, a vieții pe planeta noastră, nici un tel de interese de clasă sau de grup nu pot justifica o sinucidere colectivă a omenirii. In lumina adevărului că înlăturarea pericolului nuclear corespunde intereselor vitale ale tuturor popoarelor, claselor și grupărilor sociale, partidul nostru consideră că solidaritatea in epoca contemporană implică colaborarea pe plan intern și internațional a forțelor social-po- litice celor mai largi, indiferent de concepțiile lor politice și filozofice, care pot și trebuie să contribuie la lupta pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al umanității la existență, la pace. Realizarea solidarității la scară general-umană constituie garanția principală a dezvoltării sociale in lumea contemporană, numai salvgardarea păcii oferind șanse pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres, pentru soluționarea altor probleme ce preocupă popoarele, în această viziune, partidul nostru sprijină ferm toate acțiunile' îndreptate spre oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rind la dezarmare nucleară, spre destindere, colaborare și pace.Promovînd o asemenea concepție cuprinzătoare asupra solidarității internaționale, partidul nostru se afirmă ca un factor activ, dinamic, profund constructiv al procesului revoluționar mondial, in lupta pentru progres și pace, pentru împlinirea celor mai înalte aspirații ale umanității,

AI. CAMPEANU

Manifestări consacrate împlinirii 
a 70 fie ani de la făurirea 
statului național unitar român

Peste hotare continuă suita manifestărilor consacrate împlinirii 
a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, în cadrul 
cărora sînt evocate importanța istorică a evenimentului de la 1 De
cembrie 1918 în viața poporului român, prestigioasele realizări obținute 
de țara noastră, mai ales în perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, de cînd la conducerea țării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, politica de pace, înțelegere și largă 
colaborare internațională promovată de România, de președintele său.BEIJING 25 (Agerpres). — Sub egida Academiei de științe sociale a R. P. Chineze și a Institutului de istorie universală, la Beijing a avut loc o manifestare în cadrul căreia Chang Chun Nian, directorul Institutului de istorie universală, a subliniat semnificația acestui eveniment științific, consacrat celei de-a 70-a aniversări a Marii Uniri, act ce a constituit o piatră de hotar în îndelungata istorie a poporului român.în comunicarea intitulată „înfăptuirea statului național unitar român și opinia publică chineză", Lu Xianggan, doctor în științe istorice, prezentînd rezultatele cercetării proprii asupra documentelor chineze de epocă, a relevat sentimentele de mare simpatie și solidaritate ce au animat opinia publică din China față de lupta poporului român pentru scuturarea jugului asupririi străine și in special față de aspirațiile sale de unitate națională. în intervenția sa, intitulată „Alba Iulia — moment culminant al luptei naționale a românilor", Guo Qingyun, conferențiar la Institutul pentru studierea țărilor socialiste din cadrul Universității poporului, a evidențiat că unirea a impus transformări adinei, de structură, în conformitate cu stadiul de dezvoltare a societății românești.Xu Wende, redactor la postul de radio Beijing, a prezentat comunicarea intitulată „O întruchipare firească a entității naționale a românilor, încununare victorioasă a luptei seculare a poporului român pentru unitate și independență", în care face o trecere în revistă a principalelor etape care au jalonat procesul istoric obiectiv al întregirii teritoriale și de neam a românilor.Au mai prezentat comunicări Xie Guohua, ziarist, și Kang Chunlin, cercetător la Institutul de istorie universală.Au participat Ding \\rcizhi, vicepreședinte al Academiei de științe sociale din R. P. Chineză, membri ai conducerii Institutului de istorie universală, numeroși cercetători.MOSCOVA 25 (Agerpres). — La Moscova a fost organizată o conferință de presă. S-a relevat pe larg cu acest prilej însemnătatea actului de la 1 Decembrie 1918 in istoria milenară a poporului român in lupta sa necurmată, plină de sacrificii, pentru eliminarea dominației și asupririi străine, pentru dreptate și emancipare, pentru unitate, libertate și independență națională.A fost evidențiată contribuția hotă- rîtoare, teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu la edificarea noii orinduiri in patria noastră, la propășirea multilaterală a țării, la afirmarea puternică a României socialiste ca stat independent și suveran în ansamblul vieții internaționale.în cadrul unei expoziții de carte cu tematică social-politică și istorică, lă loc de frunte au fost pre- ■ zentate volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse, de asemenea, lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.A fost prezentat un film documentar consacrat actului unirii de la 1 Decembrie 1918. De asemenea, a fost organizată o expoziție documentară de fotografii.Au participat reprezentanți ai C.C. al P.C.U.S., ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și altor ministere, ai unor instituții centrale sovietice, ai Asociației de Prietenie Sovieto-Române (A.P.S.R.), academicieni, oameni de cultură și artă, ziariști.
Tîrgul internațional de la Dakar

Aprecieri deosebite privind exponatele româneștiDAKAR 25 (Agerpres). — A fost inaugurată oficial cea de-a VIII-a ediție a Tîrguiui internațional de la Dakar (Senegal). Țara noastră participă cu un pavilion in care sint prezentate produse ale industriei construcțiilor de mașini, industriei e- lectrotehnice, industriei chimice și petrochimice, precum și din sfera industriei ușoare.

PRAGA 25 (Agerpres). — La conferința de presă organizată in capitala R.S. Cehoslovace au fost e- vidențiate semnificația evenimentului de la 1 Decembrie 1918 in istoria si viața poporului nostru, succesele obținute de poporul român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, poziția României în principalele probleme ale vieții internaționale.Au participat reprezentanți ai M.A.E. din R.S. Cehoslovacă, ai Oficiului federal pentru presă și informații, ziariști.La Facultatea din Bratislava a Școlii politice superioare a C.C. al P.C. din Cehoslovacia a fost organizată, cu același prilej, o adunare festivă.CONAKRY 25 (Agerpres). — Sub auspiciile Asociației istoricilor din Guineea, la Conakry s-a desfășurat o masa rotundă. în alocuțiunile rostite cu acest prilej au fost evidențiate semnificația majoră a evenimentului de la 1 Decembrie 1918, lupta pentru unitate și independență în istoria poporului român. Au fost subliniate realizările deosebite obținute de poporul român în toate domeniile.O expoziție organizată cu acest prilej a avut ca temă „Lupta poporului român pentru unitate și independență națională reflectată în opere de artă".A fost prezentat un film documentar pe tema luptei duse de-a lungul veacurilor de poporul român pentru făurirea statului național unitar.NEW YORK 25 (Agerpres). — La Biblioteca română din New York a avut loc o manifestare în cadrul căreia s-a subliniat importanța deosebită a actului Unirii în istoria poporului român, lupta sa multiseculară pentru libertate socială și națională.Au fost, de asemenea, organizate o expoziție de carte, în cadrul căreia un Ioc important a fost rezervat lucrărilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și o expoziție documentară de fotografii dedicată evenimentului.BERNA 25 (Agerpres). — Manifestarea consacrată, . la Geneva, Unirii de la 1 Decembrie 1918 a cuprins mai multe comunicări privind semnificația acestui moment crucial in lupta poporului român pentru libertate, unitate și independență națională, A fost prezentată, de asemenea, o expoziție de carte.Au participat oameni de cultură și artă elvețieni, reprezentanți ni unor organizații internaționale cu sediul la Geneva, membri ai corpului diplomație, ai conducerii Asociației de prietenie helveto-române, un numeros public.STOCKHOLM 25 (Agerpres). — La Stockholm s-a desfășurat o seară festivă consacrată evenimentului de la 1 Decembrie 1918, ca moment de referință în existența multimilenară a poporului nostru.A fost prezentată o expoziție documentară de fotografii, cuprinzînd imagini ale dezvoltării actuale a țării noastre în toate domeniile.La manifestare au participat funcționari superiori din Ministerul de Externe, Ministerul Comerțului Exterior, reprezentanți ai autorităților locale, șefi de misiuni diplomatice, oameni de afaceri, ziariști, un numeros public.
Pavilionul țării noastre a fost vizitat de Seydina Oumar Sy, ministrul comerțului, Famara Ibrahim Sagna, ministrul dezvoltării industriale, însoțiți de alți membri ăi guvernului. Persoanele oficiale senega- leze au exprimat cuvinte de apreciere la adresa calității deosebite a exponatelor românești, precum și față de modul lor de prezentare.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — în Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra problemelor edificării unei noi ordini mondiale în domeniul informației și comunicațiilor. Statele membre au adoptat două proiecte de rezoluție care definesc drept principale obiective ale noii ordini în domeniul informației — eliminarea stării de dependență a țărilor în curs de dezvoltare în acest domeniu și contribuția mijloacelor de informare în masă la întărirea păcii și înțelegerii internaționale. Unul dintre documente, adoptat cu o mare majoritate de voturi, cere tuturor țărilor să acționeze pentru abolirea monopolului mijloacelor de informare
Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul

combustibililor și materiilor primeMOSCOVA 25 (Agerpres). — La Moscova a avut loc prima ședință a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul combustibililor și materiilor prime. Delegația română a fost condusă de ministrul minelor, Irimie Catargiu.Comitetul a examinat probleme legate de sarcinile ce-i revin din ho- tărîrile ședinței a 44-a a sesiunii C.A.E.R. și ale Comitetului Executiv
Ședința Comisiei C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul 

industriei chimiceVARȘOVIA 25 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc ședința a 72-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul industriei chimice.Comisia a examinat posibilitățile de soluționare a problemelor de colaborare economică, ce urmează a fi coordonate pe bază multilaterală pe perioada 1991—1995, de extindere și adîncire a specializării și cooperării în producție, îndeosebi pentru produsele noi realizate în cadrul colaborării tehnico-științifice, precum și
Necesitatea intensificării luptei 
împotriva amenințării nucleare

Deschiderea lucrărilor Congresului O.S.P.A.A.NEW DELIII 25 (Agerpres). — La New Delhi s-au deschis lucrările celui de-al VII-lea Congres al Organizației de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.), la care participă reprezentanți din aproximativ 100 de țări, intre care și România. precum și ai unor organizații regionale și internaționale. O atenție deosebită este acordată asigurării dreptului inalienabil al tuturor popoarelor de a-și alege singure propria cale de dezvoltare, intensificării procesului de decolonizare economică, de eradicare a vestigiilor colonialismului și a tuturor formelor de rasism.In discursul inaugural, președintele O.S.P.A.A., Mourad Ghaleb, a subliniat că situația actuală reclamă intensificarea eforturilor din partea
pakistan: Consultări în vederea numirii 

primului-ministru și formării noului guvernISLAMABAD 25 (Agerpres). — La Islamabad au continuat consultările președintelui interimar al Pakistanului, Ghulam Ishaq Khan, cu liderii principalelor partide politice in vederea numirii primului-ministru și formării viitorului guvern, după recentul scrutin pentru Adunarea Națională. Partidul Poporului din Pa
începerea repatrierii prizonieriior 

de război iranieni și irakieniGENEVA 25 (Agerpres). — Un reprezentant al Comitetului Internațional al Crucii Roșii a anunțat că joi a început repatrierea prizonierilor de război iranieni și irakieni răniți și 

în masă occidentale asupra informațiilor în lume, pentru crearea unei baze mai diversificate și mai echitabile de surse, pentru .diseminarea și respectarea adevărului în informațiile transmise, pentru extinderea și în acest domeniu a principiului egalității suverane.Atît intervențiile în dezbateri, cît și rezoluțiile adoptate sînt considerate de observatori ca o contribuție importantă în cadrul eforturilor țărilor în curs de dezvoltare de instaurare a unei noi ordini în domeniul informațiilor. A fost reînnoită cererea ca acest subiect să figureze și pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U.

al consiliului referitoare la colaborarea în domeniile industriei carbonifere, de petrol și gaze, precum și în domeniul geologiei.în legătură cu acestea, precum și cu alte probleme de colaborare ale țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniile menționate, au fost adoptate hotărîri corespunzătoare. Comitetul a adoptat, de asemenea, planul său de lucru pe anii 1989—1990.

de folosire deplină a capacităților de producție existente în țările membre ale C.A.E.R.Comisia a elaborat propuneri îndreptate spre lărgirea comerțului reciproc al țărilor membre ale C.A.E.R. cu produse chimice și a soluționat alte probleme privind col- borarea multilaterală economică tehnico-științifică în domeniul industriei chimice, microbiologice și de celuloză și hirtie.A fost adoptat planul de lucru al comisiei pe anii 1989—1990.

popoarelor africane și asiatice în cadrul luptei împotriva amenințării nucleare, pentru încetarea cursei înarmărilor și reorientarea fondurilor a- locate distrugerii spre finanțarea necesităților dezvoltării.Adresîndu-se participanților la cel de-al VII-lea Congres al Organizației de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice, primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a subliniat necesitatea aplicării neîntîrziate a unor măsuri concrete de dezarmare pe plan mondial. In prezent, uriașe resurse economice și umane sînt irosite pentru a produce uneltele distrugerii, în loc să fie folosite pentru rezolvarea unor probleme economice și sociale urgente, a spus premierul indian.

kistan (P.P.P.) și Alianța Islamică Democrată (I.D.A.), care au obținut cele mai multe locuri in forul legislativ național, desfășoară la rîn- dul lor negocieri cu partidele și grupările mai mici pentru constituirea unor coaliții majoritare, care să le permită formarea noului cabinet ministerial, relatează agenția China Nouă.

bolnavi, în conformitate cu acordul realizat la Geneva în cadrul negocierilor de pace dintre Iran și Irak. Operațiunea de repatriere va dura pînă la 31 decembrie.

JXi.
^AGENȚIILE de presa 

pe scurt
ȘEDINȚA A GUVERNULUI R.S. 

CEHOSLOVACE. La Praga a avut loc o ședință a guvernului R.S. Cehoslovace in cadrul căreia au fost examinate proiectul bugetului de stat pe anul 1989, ca și o serie de probleme privind dezvoltarea economico-socială a țării în perioada următoare. Au fost examinate, de asemenea, o serie de proiecte de lege.ALEGERE. Adunarea de Stat a R. P. Ungare l-a ales pe Miklos Nemeth, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, funcție deținută pină in prezent de Kâroly Grosz, secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.
LA ANKARA a fost semnat un protocol privind dezvoltarea in continuare a cooperării economice și comerciale, ca și a colaborării tehnico-științifice intre U.R.S.S. și Turcia, transmite agenția T.A.S.S.
LA VIENTIANE au avut Ioc convorbiri intre delegația guvernamentală laoțiană, condusă de Kaysone Phomvihane, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.P. Laos, și 

delegația Thailandei, condusă de primul-ministru, Chatichai Choon- havan. După cum transmite agenția laoțiană de presă — K.P.L., s-a procedat la un schimb de păreri in legătură cu modalitățile de extindere a cooperării bilaterale in economie, comerț, comunicații, cultură și în alte domenii. Discuțiile s-au referit, de asemenea, la căile de consolidare a păcii și securității în regiune.
REMANIERE MINISTERIALA ÎN 

IRLANDA. Primul-ministru al Republicii Irlanda, Charles Haughey, a efectuat o remaniere ministerială parțială, impusă de plecarea ministrului de finanțe, Ray Mac- Shacry, pentru a prelua funcția de membru al Comisiei Pieței comune. Postul său in guvern a fost încredințat lui Albert Renolds, fost ministru al industriei și comerțului. Acest ultim portofoliu a fost atribuit lui Michael Smith.
STORTINGUL (PARLAMENTUL) 

NORVEGIEI A APROBAT BUGE
TUL MILITAR AL ȚARII pe anul 1989. Suma totală a alocațiilor militare se ridică la 21,3 miliarde coroane (peste trei miliarde dolari), ceea ce înseamnă o creștere cu 2,5 la sută față de anul curent..

PLENARA C.C. AL P.C. POR
TUGHEZ. La Lisabona s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, consacrată examinării problemelor legate de pregătirea celui de-al XII- lea Congres al P.C.P., programat să se desfășoare în perioada 1—4 decembrie anul acesta. Plenara a adoptat textele proiectelor programului și statutului partidului ce urmează a fi supuse spre aprobare congresului.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 23-A 
ANIVERSARI A ZILEI NAȚIONA
LE A REPUBLICII ZAIR, in localitatea Kisangani a avut loc o paradă, la care a luat parte președintele țării, Mobutu Șese Seko. întt-un mesaj adresat națiunii cu această ocazie, președintele zairez a trecut în revistă principalele realizări dobindite in urma instaurării unității și păcii în țară.

ALEGERE. Rita Sussmuth, fost ministru federal pentru problemele tineretului, familiei, femeilor și sănătății, a fost aleasă președinte al Bundeștagului din R.F. Germania. Un număr de 380 de denutați au votat pentru, 72 — împotrivă, iar 31 s-au abținut.
NUMIRE. Președintele Republicii Djibouti, Hassan Gouled Aptidon, l-a numit pe Kaireh Allaleh în postul de ministru de externe.
CONVORBIRI ITALIANO — LI

BIENE. La Roma au avut loc con

vorbiri între președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Ciriaco de Mita, și Abdel Salam Jalud, membru al Conducerii revoluționare a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste. Pe agenda convorbirilor s-au aflat teme de interes bilateral, între care aspecte ale relațiilor comerciale dintre cele două țări.
CONFERINȚA INTERPOL. La Bangkok s-au încheiat lucrările celei de-a 57-a conferințe a Organizației internaționale de poliție pentru combaterea crimei — Interpol, în cadrul căreia adunarea generală l-a ales in funcția de președinte al organizației, cu un mandat de patru ani, pe directorul general al poliției franceze, Ivan Barbot. Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, secretarul general al Interpol. Raymond Kendall. a precizat că adunarea generală a adoptat o serie de rezoluții privind creșterea eforturilor in direcția combaterii terorismului, narcomaniei, delictelor cu caracter economic ș.a.PROLIFERAREA CRIMINALI

TĂȚII IN S.U.A. Criminalitatea 
continuă să constituie una dintre 
problemele ce provoacă o deosebi
tă îngrijorare in S.U.A. Astfel, po
trivit ultimelor statistici ale poliției 
din New York, in luna august au 
fost asasinate in acest oraș 201 per
soane. In perioada 1 ianuarie—31 
august a.c., totalul celor asasinați a 
fost de 1 231.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte interarabe • Noi 
raiduri ale aviației militare 
israeiiene în spațiul aerian al 
Libanului O In zona Beirutu

lui se menține încordareaBAGDAD 25 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a intreprins o vizită de lucru la Bagdad, în cursul căreia a avut convorbiri cu președintele Irakului, Saddam Hussein, întrevederea dintre cei doi șefi de stat a prilejuit abordarea diferitelor aspecte ale situației actuale din Orientul Mijlociu, cu precădere a acelora ce privesc problema palestiniană.BEIRUT 25 (Agerpres). — Aviația militară israeliană a reluat, vineri, zborurile în spațiul aerian al Libanului. Aparatele militare au lansat, în cadrul unui raid aerian, rachete asupra unor zone din apropierea orașului sudic libanez Saida. Un prim bilanț, citat de agenția T.A.S.S., relevă că trei persoane au fost ucise și alte 11 rănite.BEIRUT 25 (Agerpres). — Vineri, în zona Beirutului s-a menținut încordarea. Pentru a doua zi consecutiv au continuat ciocnirile între milițiile rivale. în mai multe cartiere din suburbiile sudice ale capitalei libaneze părțile în conflict au fost angajate in dueluri intense cu arme automate de mare calibru, piese de artilerie, aruncătoare de grenade antitanc și tancuri. Agenția Kuna relevă că în schimburile de focuri, care au avut loc la Burj-Al-Murr, Ziqaq Al-Balat și Al Qintari, șapte persoane au fost ucise și alte 20 rănite.

Nelson Mandela va rămîne în continuare întemnițat 
a declarat soția liderului Congresului Național AtricanPRETORIA 25 (Agerpres). — Winnie Mandela, soția liderului Congresului Național African, Nelson Mandela, a declarat presei că acesta „rămîne în continuare întemnițat, deoarece nu există nici o intenție a

maputo: Succese ale forțelor armate mozambicaneMAPUTO 25 (Agerpres). — Săp- tămîna aceasta, forțele armate mozambicane au scos din luptă în cursul unor operațiuni militare 30 de contrarevoluționari înarmați și au distrus două baze militare ale acestora. Potrivit unui comunicat oficial dat publicității la Maputo, în cursul luptelor din provinciile Tete și Ma- nica (zona centrală a Mozambicului) au fost eliberați aproximativ 200 de civili luați ostatici de teroriști.
Cel mai mare buget militar din istoria R. F. GermaniaBONN 25 (Agerpres). — Bundesta- gul vest-german a adoptat bugetul federal pe anul 1989, care prevede un deficit de 28 miliarde mărci, informează agenția D.P.A. Partidele de opoziție au votat împotrivă. Bugetul militar, care a ajuns la 53,3 miliarde mărci, este mai mare cu a- proape două miliarde de mărci decît cel pe anul trecut și, pînă în prezent, constituie cel mai mare buget 

guvernului de a-1 elibera". Mandela este în vîrstă de 70 de ani și » îost aruncat în închisoare în urmă «ai 24 de ani pentru activitatea sa împotriva sistemului de apartheid ia Africa de Sud.
LAGOS 25 (Agerpres). — Ministerul de Externe al Nigeriei a dat publicității o declarație în care este aspru condamnată activitatea criminală a organizației antiguvernamentale din Mozambic, așa-numita „Mișcare de rezistență națională". în document se cere sa se acționeze pe plan internațional pentru a se determina regimul rasist de la Pretoria să înceteze sprijinul pentru această grupare, ce se face vinovată de acțiuni teroriste cărora le cad victimă persoane nevinovate din Mozambic.

militar din istoria R. F. Germania, în cursul dezbaterilor, deputății so- cial-democrați și ecologiști s-au pronunțat pentru reduceri drastice ale cheltuielilor militare și folosirea sumelor astfel economisite pentru rezolvarea unor probleme sociale stringente, în primul rînd pentru combaterea șomajului și pentru realizarea unor programe de protecție a mediului înconjurător.
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