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Printr-o puternică mobilizare a inițiativei 

și energiei creatoare a comuniștilor, 
a întregului popor, prin perfecționarea 

continuă a organizării șj conducerii 

activității în toate domeniile

IDEILE ȘI ORIENTĂRILE DIN EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAEȘESCII,
H0TĂR1RILE MARELUI FORUM AL DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE - EXEMPLAR APLICATE 1N PRACTICĂ

CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID
V

cerință legică a făuririi și dezvoltării socialismului
Intreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid trebuie să fie 

pătrunsă de spiritul revoluționar al răspunderii și intransigenței în muncă, 
de grija față de oamenii muncii, de hoîărîrea de a servi întotdeauna cauza 
socialismului, a poporului. Trebuie să facem astfel incit partidul nostru 
să-și îndeplinească și în viitor, în 
forță politică conducătoare.

cele mai bune condiții, rolul său de

NICOLAE CEAUȘESCU

Forța exemplului comunist
Se încheie o sdptămînă deosebit de bogată, profund semnificativă pentru activitatea social-politică din România socialistă. Magistralele teze și orientări cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescy la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de țnasă și obștești, celelalte documente elaborate in cadrul acestui inalt forum comunist ca și in sesiunea Marii Adunări Naționale se constituie într-un amplu și concret program de acțiune in toate sferele activității economice și social-politice. Un program care solicită muncă stăruitoare, efort creator, inițiativă și organizare judicioasă. Ziarul nostru iși face o datorie de onoare din a înfățișa zilnic rezultatele acestei munci, inițiativele și acțiunile concrete, amploarea acestui efort in care exemplul comuniștilor este mereu prezent și pe deplin revelator. Ceea ce constituie și tema anchetei de față.

ingeniozitatea și deosebita ei eficiență. La cei 38 comunistul Costică bogată experiență— 15 ani lucrațiLupeni. „Mă
de ani ai sai, Ene are o profesională în subteran, stăpinea de timpului

Ecourile magistralei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință comună a Plenarei Comitetului Central al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă ’și obștești sint încă vii în cugetele milioanelor de comuniști precierile stimulînd acțiunea, mosfera de înaltă însuflețire patriotică, revoluționară în care s-au desfășurat lucrările acestor foruri democratice iși află acum continuarea firească in munca spornică, in succesele remarcabile cu care organizațiile de partid, organismele democrației, colectivele de oameni ai muncii se pregătesc să încheie anul acesta, să treacă la noi înfăptuiri, să intimpine cea de-a 45-a aniversare a eliberării, Congresul al XIV-lea al partidului.Marele forum democratic a dovedit incă o dată modul exemplar în care partidul iși exercită misiunea de inaltă răspundere cu care a fost investit de istorie, aceea de forță politică conducătoare a societății noastre socialiste, a operei de edificare a noii orinduiri. Dacă astăzi partidul întruchipează mai mult decit oricind gindurile și aspirațiile, vrerile și idealurile poporului, constituind adevăratul centru vital al națiunii, aceasta se datorează, in primul rind, faptului că de-a lungul deceniilor de necurmată luptă revoluționară, dar mai ales in ultimii 23 de ani, el a știut să făurească și să consolideze, ca bunul cel mai de preț, legătura strinsă cu poporul din rindurile căruia s-a plămădit, să-și asume noile comandamente

și oameni ai muncii, a- și îndemnurile rostite reflecția, imbărbătind sporind angajarea. At-

ale istoriei, ale voinței celor mulți. Este un adevăr profund gravat in conștiința poporului nostru că toate victoriile obținute in perioada de glorioasă istorie revoluționară inaugurată de Congresul al IX-lea sint strins legate de tea prodigioasă a I Nicolae Ceaușescu, de decisiv in înfăptuirea, i spectivă novatoare, a proces de edificare a noii societăți și, in acest cadru, de definire intr-o concepție originală a locului partidului in societate, a căilor și modalităților de infăptuire a rolului său de forță politică conducătoare.în Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, în cuvîn- tarea la încheierea marelui forum democratic se regăsesc aprecieri, teze și orientări de inestimabilă valoare ce îmbogățesc in mod autentic concepția privind creșterea rolului conducător al partidului. Fie că se ocupă de problemele istoriei sau definirii etapelor construcției socialiste, de problemele economiei, ale activității teoretice, ideologice și politico-educative, ale politicii internaționale, Expunerea reprezintă un document grăitor privind modul cum înțelege partidul să-și ducă la îndeplinire răspunderile ce-i revin, să asigure transformarea vieții economico-sociale în lumina idealurilor socialismului.Partidul este moștenitorul și continuatorul celor mai înaintate tradiții de luptă ale poporului nostru, în cadrul căreia ideea de dezvoltare a constituit un ideal transmis ca o torță vie din generație în ge-

! activita- tovarășului rolul său intr-o per- intregului

nerație. în același timp, dezvoltarea constituie noul nume al independenței și libertății, modalitatea esențială de infăptuire a valorilor modelului socialist de civilizație. Iată de. ce dezvoltarea patriei a fost situată permanent in centrul strategiei partidului de transformare revoluționară a societății noastre. Victoriile istorice dobîndi- te sint concludente pentru forța cu care s-a angajat poporul să transpună în viață o politică pe care a simțit-o că ii reprezintă interesele sale fundamentale. Este un motiv de reală mindrie, așa cum se subliniază și în Expunere, că producția. industrială a crescut, in comparație cu 1945, de 128 de ori, venitul național de 36 de ori, fondul de retribuție generală de circa 75 de ori. 80 la sută din aceste creșteri realizindu-se după Congresul al IX-lea. Că numai in 23 de ani s-au construit 2,6 milioane de a- partamente din fondurile statului, precum și sute de mii de locuințe din fondurile populației, că s-a generalizat invățămintul de 10 ani, iar aproape 80 la sută din tineri urmează invățămintul 'de 12 ani. Realizările dobindite in economie, știință, invățămint și cultură, in construcții și sănătate, in toate domeniile societății alcătuiesc un tot unitar, care a transformat radical chipul patriei, infrumusețindu-1 cu podoaba aleasă a muncii și creației.Dacă ideea. dezvoltării a constituit coloana vertebrală a politicii, partidului nostru, in ultimii ani ea a cunoscut dimensiuni noi. de cea mai mare importanță pentru succesul operei de edificare a noii societăți, de afirmare a superiorității sale. Așa cum reiese limpede

din documentele recentului forum democratic, partidul militează nu pentru orice tip de dezvoltare, ci pentru acea strategie care să valorifice permanent noile cuceriri ale științei și tehnicii, adevăratul motor al progresului contemporan. A infăptui dezvoltarea in lumina acestor cuceriri înseamnă a orienta energiile creatoare ale națiunii intr-o direcție de cel mai mare interes in viitor, a edifica o economie cu fața la cerințele zilei de mîine. Așa cum se desprinde din Expunere, caracteristica esențială a dezvoltării noastre viitoare este afirmarea factorilor intensivi, calitativi ai creșterii, valorificarea cit mai deplină a noilor forțe ale progresului contemporan. Direcțiile principale de dezvoltare trasate in documentele forului democratic pină in perspectiva anului 2000 constituie un grandios program de muncă și luptă revoluționară pentru organele și organizațiile de partid, pentru națiunea noastră în ansamblu, a cărui înfăptuire va marca încheierea unei epoci, revoluționare de dezvoltare, asigurarea condițiilor pentru afirmarea tot mai largă a principiilor comuniste de muncă, de viață, de repartiție.Ca de atitea ori in istoria glorioasă, partidul s-a doveditînălțimea misiunii sale istorice, a comandamentelor atît de complexe ale progresului contemporan, definind noi teze și orientări in măsură să asigure înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dez-

sa la

Paul DOBRESCU
(Continuare in pag. a 11-a)

în multitudinea de teze și principii majore ce se cuprind in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, expunere devenită program de muncă și acțiune al partidului, al întregului popor și avînd o importantă hotăritoare pentru viitoarele etape ale construcției socialiste din România, o idee dominantă este mereu și mereu prezentă, a- dresindu-se mobilizator conștiințelor : ideea că înfăptuirea marilor obiective economice și sociale ale partidului și poporului nostru, ale dezvoltării și prosperității noastre depinde nemijlocit de modul in care fiecare organizație de partid, fiecare entitate administrativă, economică, socială își fac datoria în domeniul lor de activitate, realizînd exemplar ceea ce li s-a încredințat ca parte din ansamblul programelor și planurilor naționale. Cind vorbim de organizațiile partidului, de organismele de stat, de unități economice și sociale înțelegem implicit și partea de răspundere prin care este integrat fiecare comunist, fiecare om al muncii în misiunea sale, partea sa participare. De punere, ca in tele de partid orientările elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se vorbește limpede și repetat despre rolul pe care il deține, in această privință, creșterea conștiinței revoluționare, a sentimentului responsabilității și implicării fiecăruia în angrenajul realizării sarcinilor. Numai suma eforturilor individuale — ca rezultat al conștiinței responsabilității personale — poate conferi activității necesara, forță de creație. încrederea că ea poate rezolva misiuni care altfel i s-ar părea dificile, dacă nu chiar imposibile. Și numai într-un astfel de climat fiecare comunist, fiecare om al muncii dobindește in-

colectivității personală de aceea, in Ex- toate documen- anterioare, in

• credere in propria capacitate, cutezanța de a aborda rezolvări tehnice, organizatorice, idei și teme in fața cărora se cer o mereu sporită competență, acțiune temerară și spirit revoluționar. în privința aceasta, în mod categoric, convingător este faptul, dovada făcută chiar sub ochii tăi că se poate.Iată de ce vorbim despre exemplul comuniștilor.Exemplul comuniștilor pe care il întilnim, admirabil, convingător și insuflețitor, uimitor cîteodată, transpus in milioane de fapte, în miile de colective muncitorești, din cele mai diverse domenii ale muncii și de la un capăt la altul al țării. Dintre ele, prin intermediul corespondenților noștri județeni, înmă- nunchem aici doar cîteva, re de parte ce sugereazăSîntem, spre exemplu, Lupeni. Este una dintre modernizate mari întreprinderi de extragere a cărbunelui cocsificabil. „Laboratorul" multor inițiative valoroase pentru obținerea unor sporuri de producție și reducerea cheltuielilor materiale. în prezent, in sectorul 3 al minei, in abatajul frontal al brigăzii conduse de comunistul Laszlo Matyus se aplică noua tehnologie de rotire pe loc. in subteran, a complexului mecanizat. A- ceastă metodă, aplicată pentru prima oară in minerit în urmă cu cîteva luni, tot la această mină, de către minerul specialist, șef de brigadă, comunistul Costică Ene. a surprins pe mulți specialiști, prin

cu valoa- intregul.la mina cele mai

lacîțiva ani ideea reduceriide demontare, transport și de montare a unui complex — ne spune inimosul șef de brigadă. Se știe că se consumă mult timp și un mare volum de muncă pentru demontarea, transportul la suprafață și remontarea in subteran a unui complex mecanizat, după extragerea cărbunelui dintr-un panou minier. Timp in care se pierde și producție. Am tot cercetat posibilitatea de a întoarce pe loc complexul, care, în cazul abatajului meu, are 160 de metri lungime, și de a porni cu el, din nou. in stratul de cărbune. Părea greu, dacă nu chiar imposibil. Totuși, n-am părăsit nici o clipă căutarea. Și, una cite una, ideile au venit. Cind am fost convins că se poate, m-am consultat cu cei mai buni specialiști. S-au făcut schițele, s-au stabilit toate detaliile tehnice, măsurile de securitate a muncii, iar ceea ce ne-am propus s-a și realizat de către brigada noastră — ortacii mei. minunați oameni și adevărați mineri". Să mai adăugăm noi că prin noua metodă se economisesc peste 1 000 de posturi (un post "munca unui om pe durata unui schimb) și se timpul de oprire tehnologică plexului cu 30 de zile.Ce-ar mai fi de adăugat ? că, la mina Lupeni, metoda nată și demonstrată practic de munistul Costică Ene și de ortacii lui. a devenit cu repeziciune un bun cîștigaț pentru toate abatajele care au- Un tru. din

reduce a com-Anumeimagi- co-
utilaje și condiții asemănătoare, bun de mare v’aloare cîștigat pen- producția de cărbune și izvorit necurmata ofensivă a comuniș-

Mihaf CARANF1Lcu sprijinul corespondenților „Scînteii"
(Continuare in pag. a Il-a)

Pentru omul nou

Legea planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a țârii pe 1989, dezbătută pe larg în forurile democrației muncitorești-revoluționare și adoptată recent de Marea Adunare Națională, stabilește obiectivele fundamentale pentru un nou an de muncă, in lumina sarcinilor și orientărilor subliniate cu deosebită claritate in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. De la prevederile privind dinamismul de ansamblu al dezvoltării economico-sociale a patriei la cele referitoare la Realizarea ritmică, exemplară a planului la producția fizică și export, creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea consumurilor materiale, valorificarea superioară a resurselor de materii prime și energetice, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al producției — toate se inscriu ca sarcini de maximă importanță pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Esențial este ca în această perioadă, concomitent cu

eforturile care se fac pentru îndeplinirea planului pe trimestrul IV și intregul an, să se asigure pregătirea temeinică a producției anului viitor. Filele calendarului arată că a mai rămas mai puțin de o lună pină ia începerea unui nou an de plan. Este o perioadă care — in spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie bine valorificată pentru punerea ■ la punct, sub toate aspectele, a producției viitoare. Practic, in condițiile in care activitatea productivă se desfășoară cu intensitate maximă pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a anului economic 1988, nu trebuie pierdut nimic din vedere pentru organizarea sub toate aspectele a fabricației. asigurarea aprovizionării tehnico-materiale și desfacerii produselor, pregătirea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, astfel incit din primele zile ale anului viitor să se lucreze din plin, iar sarcinile de plan să fie îndeplinite ritmic, integral. Iată in acest sens concluziile unor investigații întreprinse in unități producătoare de rulmenți.

ALEXANDRIA

Ritm înalt, măsuri 
eficiente

BÎRLAD fost luate pentru
Permanent efort de 

modernizare a fabricațieiîn perioada care a trecut din acest an, întreprinderea de rulmenți din Birlad și-a îndeplinit ritmic, integral planul la principalii indicatori economici, livrînd, chiar suplimentar, la export produse în valoare de 26 milioane Iei. Sint asigurate astfel condiții ca planul anual să fie realizat înainte de termen.întreaga acțiune de pregătire in cele mai bune condiții a producției anului viitor, aflată in plină desfășurare — ne spune ing. Costică Foarfecă, președintele consiliului oamenilor muncii —, se desfășoară sub semnul înaltelor exigențe formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in magistrala Expunere rostită in fața recentului forum al democrației mun- citorești-revoluționare. Spunind a- ceasta, am in vedere, in principal, complexul de măsuri luate pentru finalizarea in cele mai bune condiții a programelor de modernizare și pentru creșterea nivelului tehnic și calitativ al producției. Toate acestea, pe fondul preocupărilor menite să asigure menținerea unui înalt dinamism. Astfel, față de realizările preliminate ale anului 1988, pro- ducția-marfâ industrială va crește cu 4,4 la sută, producția fizică — cu 9,6 la sută, în timp ce productivitatea muncii va fi mal mare cu 7,2 la sută. In același timp, volumul exportului va spori cu 12,1 la sută pe relația devize convertibile.

— Ce măsuri aurealizarea acestor sarcini economice ?— Așa cum s-a stabilit la recenta adunare generală a oamenilor muncii — ne precizează interlocutorul — organizația de partid oamenilor muncii au tehnico-organizatorice în continuare acțiuni nare a pregătirii profesionale, de înnoire a tehnologiilor și nomenclatorului de fabricație. Avînd în vedere capacitățile de producție existente, resursele interne, cu sprijinul centralei, planul a fost mai bine fundamentat, asigurindu-se o corelare corespunzătoare intre producția- marfă și producția fizică, între acestea și ceilalți indicatori de eficiență. De asemenea, sarcinile au fost defalcate pe secții și ateliere, fiind de acum bine cunoscute de fiecare colectiv și om al muncii, adică de cei care au contribuit, de altfel, la dezbaterea și fundamentarea toată răspunderea a indicatorilor de plan și la identificarea căilor surilor prin care aceștia vor depliniți.— Referiți-vă la cîteva din acțiuni.— Unele măsuri privesc folosirea intensivă a modernelor capacități de producție existente, altele — perfecționarea pregătirii profesionale a forței de muncă, mai buna organizare și modernizarea proceselor de producție, înnoirea și ridicarea gradului tehnic și calitativ al rulmenților, din care 87 la sută trebuie să ajungă în anul viitor la nivel mondial. Devenim deci din ce în ce mai competitivi. Menționăm în acest sens introducerea unor noi linii au-

și consiliul luat măsuri și întreprind de perfecțio-

cuși mă- fi in-aceste

tomate de forjare a inelelor de rulmenți și de executare a coliviilor, a noi mașini automate de montat rulmenți, calității a unor ment și__ __ _______ _ _materii prime și energie. Vom asigura astfel o creștere insemnată a productivității muncii. O atenție sporită acordăm, totodată, valorificării superioare a materiei prime și materialelor, diminuării cheltuielilor materiale și de producție. Pentru noile capacități de producție avem de pe acum întocmite documentațiile. Avem deci capacitatea, forța de muncă și condițiile interne necesare pentru ca și sarcinile de plan ale anului viitor, atît la intern, cit și la export, să fie îndeplinite exemplar.— Care este bazei de materii producției ?— Concomitent a fabricației, a început și acțiunea de încheiere a contractelor economice, atît pentru aprovizionarea cu materii prime și materiale, cit și cu partenerii din țară și de peste hotare pentru desfacerea producției.. Pînă acum însă, această activitate, , care condiționează înfăptuirea planului incă din primele zile ale anului viitor, este mult rămasă în urmă. Repartițiile de materii prime au fo.s.t primite, însă contractarea se desfășoară încet. De aceea, solicităm ajutorul imediat al centralei, ministerului și întreprinderilor de comerț exterior pentru intensificarea contractărilor. atît pentru intern, cit și pentru export. (Petru Necula).

instalații pentru controlul cu ajutorul ultrasunetelor, tehnologii de mare randa- cu consumuri reduse de

în anul 1989, la întreprinderea de rulmenți din Alexandria sarcinile de plan la principalii indicatori sporesc simțitor, in comparație cu acest an : cu cu cu și in din anul viitor și cu deosebire din primul trimestru sint mai susținute decit altădată. Astfel, o atenție deo- .sebită se acordă punerii în funcțiune a capacităților de producție cuprinse in programul, de dezvoltare a acestei moderne unități a industriei constructoare de mașini. Un prim obiectiv îl constituie noile linii tehnologice de fabricație a rulmenților ra-

10.4 la sută la producția fizică,17.4 la sută la producția-marfă și 23,3 la sută la export. Ca atare,, preocupările pentru organizarea cele mai mici detalii a fabricației

diali cu bile și a celor radiali axiali cu role conice pe un rind, produse de dimensiuni mici și medii, linii care vor fi racordate la circuitul productiv la sfirșitul lunii decembrie.Este de remarcat faptul că, în ultima perioadă, cu sprijinul direct al forurilor de resort și al centralei de profil, s-au găsit soluții pentru impulsionarea livrării și montării mașinilor și utilajelor necesare pentru punerea in funcțiune a noilor capacități prevăzute în programul pe acest an și in primul trimestru din 1989. Concomitent, in secția sculărie se acționează pentru asigurarea cu forțe proprii a SDV-isticii necesare mașinilor și utilajelor de mare complexitate și productivitate (mașini de superfinisat, prese automate multipost etc.). în secția mecanoenerge- tică, cu sprijinul atelierelor de proiectare tehnologică, s-a trecut la execuția pieselor de schimb pentru noile mașini și utilaje, fără a se neglija liniile tehnologice existente,

stadiul contractării prime și desfaceriicu buna pregătire

(Continuare in pag. a III-a)
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Creșterea productivității muncii in industria republicană 
(calculată pe baza valorii producției-marfă) 

ÎN PROCENTE

Am participat în zilele de la sfirșitul lunii noiembrie la încununarea vastului dialog național, a profundei și complexei dezbateri desfășurate practic de toate forțele creatoare ale națiunii, declanșate de Tezele elaborate în aprilie de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. A fost acest interval de timp un proces fundamental de cunoaștere și autocunoaște- re, cu deschideri și implicații asupra întregii societăți românești, cu repercusiuni și exigențe angajante, stimulatoare, care se adresează fiecăruia și cuprind pe fiecare cetățean al României socialiste. Punctul a- poteotic al acestui moment politic de vastă anvergură, al marelui colocviu de idei, proiectat pe creșterea, in niile de valorilor muncii, a lui revoluționar, mărturisit de proba faptei, l-a constituit magistrala Expunere prezentată recentei plenare de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este unul dintre acele documente de marcantă semnificație istorică pe care, ince- pind de la Congresul al IX-lea secretarul partidului adevărată vertebrală rii României socialiste ; este sinteza unei etape de răscruce în devenirea noastră ca societate, a progresului și împlinirii multiple a personalității umane ; este, totodată, un patrimoniu de idei de mare însemnătate teoretică și

toate dome- activitate, a și calității entuziasmu-

al P.C.R., general al le așază ca coloană a dezvoltă-

practică în care se constituie imaginea limpede și luminoasă a patriei in deceniile viitoare, a României acestui sfîrșit de mileniu.Expunerea prilejuiește clipele unei mari rememorări a istoriei noastre naționale, ducînd chipul drept, noștri fie că jertfa rezele au cuvintele numite „Miorița" și „Luceafărul", fie că au stat pe redutele dobîndirii independenței naționale, fie că au izbindit mărețul și atita vreme așteptatul act al Marii Uniri la 1 Decembrie 1918, fie că au pus la 23 August 1944 temelia trainică a noii orinduiri sociale.Făurirea unei societăți multilateral dezvoltate înseamnă, concomitent. muncă și luptă pentru schimbarea condițiilor materiale și spirituale ale omului, act care constituie una dinlre marile cuceriri ale spocii contemporane. Reflectînd la Expunerea secretarului general al partidului, ne apare cu evidentă faptul că una dintre cele mai profunde dimensiuni ale societății noastre se află și acționează ca o forță inestimabilă, in sfera umanului, în felul cum s-a desfășurat și se desfășoară complexul proces de promovare a omului in centrul preocupărilor întregii politici a partidului, faptul că această ope-

a- în fața ochilor moral, mereu al înaintașilor dintotdeauna, au pecetluit cu de singe mete- munților, fie că smuls eternității

ră de edificare sociala nu a reprezentat un simplu concept ’ teoretic, ci s-a înscris ca un fapt esențial al revoluției socialiste. Referițidu-se ia acest proces, tovarășulNicolae Ceaușescu numește conștiința „a- devârată lorța motrice a inaintării întregului nostru popor pe calea socialismului". Triumful democrației a oferit omului sentimentul încrederii in puterile sale de a construi societatea socialistă. Astăzi, privind România ca o țară cu o puternică și complexă industrie, cu o agricultură ce produce recolte de neconceput in trecut, cu haina nouă a satelor și orașelor, cu intensa viață intelectuală care a dat, în toate domeniile, creații durabile, avem, implicit, imaginea acestei conștiințe care se formează, se perfecționează in acțiune, în muncă și luptă. Este o imagine- care vorbește despre mari izbînzi. în același timp, ea ne face să nu ignorăm o clipă măcar realitatea luptei, faptul că toate aceste izbînzi s-au dobindit de către oameni. Partidul, prin cuvintul secretarului general, ne cere să ne concentrăm toate e- forturile spre viața complexă a omului contemporan. spre cauzele succeselor ca și spre cele ale rămî- nerilor în urmă.Din Expunerea prezentată in deschiderea
Dumitru Radu 
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Ideile si orientările din Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu,

I1J

rx

Organizația de partid-factorul dinamizator al conducerii 
democratice, al îndeplinirii sarcinilor economice

Tezele, orientările și sarcinile de excepțională valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești reprezintă o analiză profund științifică a stadiului actual al societății socialiste românești și a perspectivelor dezvoltării sale viitoare. în mod legitim, acest important document programatic a fost adoptat ca program de muncă și acțiune revoluționară pentru partid, pentru întregul nostru popor. in vederea realizării in cele mai bune condiții a planurilor și programelor de dezvoltare economico-so- cială a țării, înaintării ferme a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Alături de întregul partid și popor, comuniștii și oamenii muncii din combinatul de pielărie și Încălțăminte „Clujeana" aduc un profund omagiu activității .eroice, neobosite. desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu In fruntea partidului și statului, contribuției sale determinante la orientarea strategică, conducerea, organizarea și desfășurarea întregii activități pentru elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Datorăm to varășului Nicolae Ceaușescu una din cele mai de preț cuceriri ale partidului și poporului nostru, faptul că după Congresul al IX-lea partidul nostru s-a întărit continuu, a devenit o puternică forță dinamizatoare a societății, centrul vital și conducătorul destinelor întregii noastre națiuni.Acționînd in spiritul Tezelor din aprilie, care au constituit suportul unor profunde dezbateri critice și autocritice în toate cele 38 de organizații de bază din cadrul combinatului nostru, comitetul be partid a stabilit programe de măsuri concrete, care asigură creșterea rolului și a răspunderii organelor și organizațiilor de partid, ale tuturor comuniștilor în îndeplinirea sarcinilor econo- mico-sociale, in buna funcționare a cadrului democratic de conducere a unității noastre. Orientarea programelor de măsuri, ca și a intregii munci politico-organizatorice pe baza tezelor și cerințelor secretarului generai al partidului s-a concretizat in abordarea mai eficientă -a problemelor majore ale conducerii activității economice și politice, respectiv in angajarea mai puternică-«r- forțelor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii in perfecționarea organizării și modernizării producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. reducerea consumurilor materiale și sporirea gradului de valorificare a materiilor prime, creșterea eficienței intregii activități economice. Ca urmare, în perioada parcursă din acest an am reușit să realizăm la termen toate comenzile de export și să creăm condiții pentru a încheia anul 1988 cu o creștere de 9 la sută a producției de export pe relația CTS și cu 3 la sută pe devize convertibile față de anul precedent, să aplicăm 80 de măsuri din programul de organizare și modernizare a producției, care au avut ca efect creșterea productivității mun

cii, valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, reducerea cheltuielilor totale și materiale, sporirea ponderii produselor noi și modernizate pînă la 79 la sută din intreaga producție fabricată.Ce relevă aceste rezultate 7 Ele confirmă pe deplin justețea tezei formulate de secretarul general al partidului cu privire la necesitatea implicării directe a organelor și organizațiilor de partid in conducerea activității economice, in exercitarea roiului lor de conducător politic in toate domeniile de activitate.în aceste rezultate, cu plusurile și minusurile lor, se regăsesc, ca in-
VIAȚA 

DE 
PARTID

tr-o oglindă, calitatea și eficiența activității politico-organizatorice desfășurate de comitetul de partid, capacitatea lui de a sesiza și supune examinării comuniștilor, consiliului oamenilor muncii problemele politice. economice și tehnico-organizato- rice cele mai importante. Chiar dacă bilanțul amintit ne dă dreptul să ne mindrim cu rezultatele obținute, secretarul general al partidului ne-a învățat de atîtea ori — ne-a cerut acest lucru și la recenta plenară — Că noi. comuniștii, nu trebuie să ne declarăm satisfăcuțl hiețodată cu cîț am realizat. în acest spirit, trebuie să spun că activitatea desfășurată in acest an de organizația noastră de partid, de întregul colectiv nu s-a ridicat in întregime la nivelul sarcinilor încredințate, al exigențelor actualei etape de dezvoltare economico-socială a patriei. Faptul că nu am realizat integral sarcinile de plan la unii indicatori deosebit de importanți — producția fizică, producția-marfă și productivitatea muncii — confirmă pe deplin acest adevăr. Rezultatele necorespunzătoare pe care le-am menționat se datorează, in primul rind, nouă, întregului colectiv, și ele sint determinate și de deficiențele existente în organizarea și conducerea activității politico-organizatorice, în stilul și metodele de mun

că ale organelor și organizațiilor de partid, ale consiliului oamenilor muncii, care nu au reușit întotdeauna să soluționeze la timp, operativ și eficient problemele apărute, să înlăture greutățile cu care ne confruntăm.Am tras toate învățămintele din activitatea desfășurată pină acum. Călăuză și ghid in munca concretă pe care o desfășurăm in prezent ne sint orientările și obiectivele adoptate de ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești pe, baza magistralei Expuneri a secretarului general al partidului. „întreaga activitate a organelor de partid — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in acest document programatic — trebuie să fie pătrunsă de spiritul revoluționar al răspunderii și intransigenței in muncă, de grija față de oamenii muncii, de hotărirea de a servi întotdeauna cauza socialismului, a poporului". în spiritul acestor cerințe, care vizează și creșterea competenței și răspunderii cadrelor de conducere, a tuturor comuniștilor, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii vor analiza cu toată responsabilitatea situația realizării indicatorilor de plan și vor lua măsuri neîntirziate pentru perfecționarea activității politico-orzanizato- rice. pentru întărirea controlului oamenilor muncii la toate nivelurile, pentru îmbunătățirea activității comisiei de control muncitoresc. Totodată, vom stabili măsuri ferme care să conducă la îmbunătățirea programării, urmăririi și îndeplinirii la termen a comenzilor la export, creșterea calității producției, intărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, creșterea răspunderii fiecărui comunist și om al muncii față de baza tehnico-materială încredințată de societate.Pentru realizarea sarcinilor de export am creat in acest an peste 2 200 modele noi, pe care le-am oferit partenerilor externi, contractarea fiind in curs de desfășurare. Vom acționa, în continuare, cu toată energia. în vederea asigurării tuturor condițiilor necesare derulării ritmice a producției fizice, pentru pregătirea condițiilor care să asigure realizarea exemplară a planului, incă din pți- ma zi a anului 1989.Cei peste 10 000 oameni ai muncii din combinatul nostru, in frunte pți comuniștii, conștienți de ■ sarcinile ce ne revin din tezele, orientările și- indicațiile cuptingă. in Exr. punerea și cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, din prevederile planului pe anul 1989, vom acționa cu cea mai înaltă răspundere revoluționară și patriotică pentru realizarea la un nivel calitativ superior a tuturor obiectivelor economice, astfel incit să ne aducem o contribuție și*tnai  mare — așa cum ne cere hotărirea adoptată in acest sens de recentul forum democratic al partidului și al țării — la dezvoltarea economico-socială și înflorirea continuă a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
Ana FARCAȘsecretar al comitetului de partid de la combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujeana"

După cum este cunoscut, în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice șl organizațiilor de masă și obștești, o atenție deosebită se acordă infâp- tuirii neabătute a programelor de organizare și sistematizare a teritoriului. a localităților patriei. Porrtind de la realizările obținute, de la experiența acumulată, ca și de la exigențele actuale ale dezvoltării și modernizării localităților rurale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat cu acest prilej sarcini de mare importanță și largă perspectivă in desfășurarea amplului proces de ridicare a satului românesc pe o nouă treaptă de progres și civilizație socialistă. „Fără indoială — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — realizarea acestor cerințe ale unei vieți civilizate. moderne, in spiritul umanismului propriu societății noastre, cere o perioadă mai îndelungată, cere eforturi susținute. Dar avem ferma convingere că, împreună cu locuitorii satelor, vom reuși, treptat, treptat, să rezolvăm această problemă, astfel incit, in deceniul următor, să facem pași importanți in această direcție, să ridicăm, astfel, nivelul general de viață și al populației de la sate, să creăm condițiile apropierii treptate a condițiilor de muncă și de viață, să dispară deosebirile esențiale dintre oraș și sat". în spiritul acestor indicații, al generoaselor idei formulate în magistrala Expunere a secretarului general al. partidului, s-a desfășurat și dezbaterea de față, în cadrul căreia am solicitat opiniile unor cadre de răspundere și specialiști cu importante atribuții in domeniul dezvoltării și modernizării localităților.
Localități înfloritoare, bine 

dotate, cu un potențial eco- 
nomico-social in continuă 
Creștere „Transformările revoluționare produse în societatea noas- ----------------------  tră — ne-a spus tovarășa arh. Si- . mona Stăriciu-lescu, directoradjunct in țadrul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare — progresul economic și social al tuturor localităților țării, înregistrate în ultimele două decenii, au la bază concepția secretarului general alpartidului, t o-v a r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea echilibrată, armonioasă a forțelor de producție, repartizarea lor rațională pe întregul teritoriu al țării ca fundament al ridicării nivelului de trai material și spiritual al tuturor locuitorilor. De aici, din aceaștă concepție atit de generoasă, izvorăște și accentuarea preocupărilor atît de clar și precis subliniate în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru înflorirea continuă a satelor și comunelor patriei, pentru asigurarea unor condiții de muncă și viață ale locuitorilor acestora cît mai apropiate de cele de la oraș, fără a uita însă nici un moment specificul localităților rurale, al categoriilor so- cioprofesionale existente aici. Este bine știut că această preocupare nu este nouă la noi, satul românesc cu- noscînd ample transformări înnoitoare în anii socialismului șl cu precădere după istoricul Congres al IX- lea al partidului.'Trebuie arătat însă că în procesul industrializării și urbanizării s-a .produs și o puternică dăplasar^g, populației diri comune -șf41 Sate spre centrele orășenești și, îndeosebi, spre orașele mari, ceea ce a făcut ca multe sate și comune să cunoască o puternică depopulare. „De aceea — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta Expunere — sint necesare măsuri hoță- rite pentru a împiedica depopu- larea localităților rurale, pentru organizarea lor pe bază modernă și crearea condițiilor care să asigure locuitorilor tot ceea ce este necesar pentru o viață demnă, civilizată". Iată de ce se poate spune că în prezent ne aflăm în fața unei etane noi a dezvoltării și modernizării localităților rurale, constind atit într-o perfecționare a rețelei de localități, în special prin crearea celor circa 550 noi orașe agroindustriale, cit și intr-o 

intensificare a dotării localităților rurale cu noi obiective economice, sociale și culturale, și deci o sporire a investițiilor cu asemenea destinații din partea statului, concomitent cu sporirea eforturilor locale, a preocupărilor locuitorilor pentru inflo-
SA TUL R OMÂNESC - 

pe o nouă treaptă de progres 
și civilizație socialistă

rirea localității în care trăiesc și muncesc.Fără indoială că punerea în practică a acestui program de o asemenea amplitudine implică o analiză responsabilă, riguroasă pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare comună și sat, sub aspectul potențialului lor actual — economic, demografic, social-cultural —, al tendințelor și posibilităților reale de care dispun, avind în vedere cerințele actuale ale populației, precum și evoluția firească, de viitor, a acestor cerințe.Deosebit de important este faptul că se are in vedere păstrarea numărului de comune, iar în cîteva județe chiar dezvoltarea cîtorva centre comunale care s-au depopulat. Astfel, pe baza schițelor de sistematizare, în toate cele circa 2300 de comune ale țării urmează să se contureze centrele civice in care vor fi grupate obiectivele social-culturale, blocurile pentru specialiști, alte locuințe ale cetățenilor comunei etc. De ' -menționat posibilitatea pe care o au' cetățenii comunei de a-și construi locuințe.-individuale, pe un lot corespunzător ca mărime, astfel ca să aibă posibilitatea de a avea o grădină cul- tivabilă și construcții anexe necesare creșterii animalelor și păsărilor, in spiritul celei mai bune tradiții a țăranului român. De altfel, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se stabilească, in principiu, ca fiecare familie să poată avea în proprietate, pentru locuință, curte și activități gospodărești, circa 300 de metri pă- trați. Este necesar să se delimiteze mai bine perimetrul construibil al localităților, al comunelor și satelor 
Conducerea de către partid

acestora, să se aplice ferm prevederile legii, care stabilesc că nimeni nu poate construi in afara perimetrului construibil. Cetățenii care locuiesc în afara perimetrului construibil vor continua să locuiască și in viitor în locuințele lor, însă pe măsură ce doresc să-și construiască noi locuințe trebuie să facă aceasta numai în perimetrele construibile. Ceea ce, de altfel, se intimplă de'ani de zile, tinerii avind tendința și tot interesul să se mute în localitățile reședință de comună, beneficiind de condiții de locuit, de unități de servicii. comerciale, sanitare, școlare, social-culturale. în general, apropiate de cele de la oraș. în același timp, trebuie subliniat că nici casele rămase în afara perimetrului construibil nu vor fi lăsate de izbeliște, ci, dimpotrivă, și ele vor trebui bine întreținute și reparate, cum de altfel stipulează normele nescrise ale bunilor gospodari, ca și cele scrise privitoare la înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților".
Schițele de sistematizare 

— puternic legate de per

spectivele economico-socia
le ale fiecărei localități. »o importanță deosebită trebuie să se acorde de la bun început realizării obiectivelor economice și sociale in localitățile rurale care au condiții de dezvoltare, echipării lor, mai corect spus continuării echipării și dotării lor în .privința infrastructurii — drumuri, rețele de apă, electricitate și telefonie etc. — în vederea ridicării standardului de viață al locuitorilor, a ținut să precizeze ing. Dan Anastasiu, director adjunct al Institutului de cercetare și proiectare pentru sistematizare, locuințe și gospodărie comunală. După cum a arătat secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, numai în acest fel se pot crea condițiile lichidării treptate a deosebirilor dintre sat și oraș. In privința investițiilor ce se vor amplasa în localitățile din mediul rural, trebuie spus că va exista o deosebire în funcție de importanța și mărirpea localității. Astfel, in centrele și orașele agroindustriale urmează să se construiască, desigur, acolo unde ele nu există, si să funcționeze importante unități industriale, precum și unități a- gricole în ramuri specifice zonei respective. Vor fi create unități ale industriei mici, se vor dezvolta serviciile, se vor construi spitale cu 50—100 de paturi, dispunind de maternități și farmacii proprii, alte unități destinate publicului, precum și localuri pentru licee avînd și treapta a doua de învățămînt. Avind în vedere rolul lor de centre pola- 

rizatoare pentru celelalte localități cuprinse pe raza consiliului unic a- groindustrial, aceste localități vor căpăta țreptat o configurație de tip urban, înlăturind astfel neajunsurile ce se manifestă datorită dispunerii inegale a orașelor in cadrul județelor. Fără indoială că, intr-o primă etapă, investițiile destinate localităților rurale vor fi concentrate in aceste centre și orașe a- groindustriale. Nu vor fi uitate însă nici celelalte comune, dovadă fiind și faptul că o prioritate o constituia in acest moment construirea de mori și brutării în toate comunele și satele mai mari. Așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în toate comunele va funcționa și prima treaptă de liceu și se va dezvolta puternic sistemul de asistență sanitară — dispensare, care vor avea și citeva paturi de asistență medicală de urgență, precum și case de nașteri.După cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la marele forum democratic, se cuvine relevat, totodată, că pentru cadrele din invățămint și personalul sanitar, pentru inginerii și muncito- ‘rii care nu dispun de locuințe proprii, statul le va acorda ajutor să-și construiască, conform schiței de sistematizare, sau va construi locuințe pentru nevoile a- cestora. în același timp, statul va acorda sprijin, cu materiale și proiecte, cetățenilor care ișl construiesc locuințe proprii, cu respectarea normelor de sistematizare. O importanță deosebită urmează să se acorde resurselor energetice locale : microhidrocentrale, turbine eoliene, instalații solare și de biogaz, pentru dezvoltarea și valorificarea cărora vor fi elaborate noi programe, pornind de la marile posibilități existente în această privință. De altfel, valorificarea superioară a resurselor locale, folosirea mai bună a forței de muncă din mediul rural, atît în agricultură, cit și în celelalte sectoare, vor constitui criteriile de bază pentru modul in care se vor amplasa noile obiectiva în mediul rural, indiferent de sursa de finanțare. Important este însă să se stabilească de la bun început necesarul acestor obiective, amplasamentele lor și să se construiască totul într-o viziune unitară, conform schiței de sistematizare aprobate, să se respecte întocmai aceste schițe, precum și toate celelalte prevederi ale legii, ale programelor de dezvoltare și modernizare a localităților.Este de la sine înțeles că abordind în acest fel responsabil problema dotării și investițiilor, fiecare localitate își va menține și își va consolida un specific al său. Nu este vorba in nici un fel de un model, de o schemă prestabilită, ci numai de necesitățile locale, de specificul lor, în vederea creării celor mai bune condiții pentru o nouă înflorire a satului, pentru ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a vieții locuitorilor săi".Dezbatere organizată de
Ion MARIN

(Urmare din pag. I)tilor mineri asupra imposibilului. Fapt pe care îl intilnim, de asemenea, și in alte locuri, și in alte condiții. Spre exemplu, la Combinatul pentru prelucrarea lemnului din Drobeta- Turnu Severin. Pe parcursul anilor, în secțiile de producție — în cadrul programului de modernizare — s-au aplicat aici numeroase măsuri tehnice și organizatorice prin care s-au redus considerabil consumurile materiale. Și in ceea ce privește valorificarea „resturilor" rezultate din procesul de fabricație s-au aplicat tehnologii eficiente, concepute și materializate cu eforturi proprii. Se credea că s-a mers chiar pină la epuizarea ultimelor posibilități. Și totuși, cițiva comuniști și-au pus întrebarea dacă nu cumva s-ar putea face mai mult. Tot căutind noi so-» Iuții, firește că au găsit. Ing. Ion Maxim, directorul tehnic al combinatului, maistrul Gazda Carol și tehnicianul Marian Brehui, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid pe combinat, s-au așternut temeinic pe materializarea noilor rezolvări. Pentru ca reușita să fie deplină, s-au consultat și cu alți comuniști, oameni cu îndelungată experiență, cu multe idei și care oricînd sint gata să se angajeze într-o nouă „bătălie" pentru noi ciștiguri de producție. Ideea era să se realizeze o instalație pentru separarea rumegușului și prafului din to- cătura de lemn destinată plăcilor fi- brolemnoase. Fără nici un fel de investiție. Din resursele care se găseau în combinat. Cu toate că și-au propus un termen anume, prin efort de gindire și acțiune comuniștii respectivi au reușit să-l reducă cu aproape o lună. Acum, această instalație produce din plin. Care sint efectele economice ? A crescut procentul — cu pină la 30 la sută — al plăcilor fibrolemnoase de categorie superioară destinate exportului; s-au îmbunătățit parametrii apelor reziduale folosite în fabricarea drojdiei furajere și totodată producția de drojdie furajeră a sporit cu 15 la sută. Sporul de producție anual obținut numai pe această cale depășește 2,5 milioane lei. E doar un exemplu. în ansamblu, din materializarea altor și altor asemenea idei și acțiuni — promotori : comuniștii — numai anul acesta s-a obținut un spor la producția fizică de peste 20 milioane lei.Așadar, un plus de răspundere comunistă, un plus de efort și un considerabil spor de producție. Un plus ? Nu, comuniștii sint mereu de părere că nimic nu este „in plus" atunci cînd la mijloc sint interesele generale ale societății, ale dezvoltării. Valoarea materială, necesară 

progresului, se naște în societatea noastră din valoarea actului de conștiință — un tezaur dinamic, creator de noi și noi valori. în această ordine de idei, o corespondență transmisă din Galați ne aduce din nou în miezul unui fapt revelator. Sintem, deci, la întreprinderea de mecanică navală Galați.Mihalache Bîra, lăcătuș, nu are decît 29 de ani, dar conduce o brigadă de 18 oameni din secția montaj mecanisme. în urmă cu 9 ani a intrat in rindul comuniștilor. Dintre multe alte fapte de muncă remarcabile ce-i aparțin, ultima a adus și cele mai mari satisfacții pentru el, pentru colectiv : realizarea primei instalații de gaze inerte pentru petrolierele de 85 000 tone.
Forța exemplului comunist

— Efortul a durat trei luni — ne spune tînărul comunist Bîra. Fiind vorba de un prototip, i-am dat atenție maximă. Asimilarea in țară a instalației — cu ajutorul specialiștilor de la ICEPRONAV Galați — însemna degrevarea economiei naționale de un important efort valutar. Cu condiția ca produsul românesc să fie competitiv. Nu voi intra în amănunte tehnice. Instalația este complexă, se compune din 8 mecanisme mari, iar faptul că trebuia livrată urgent amplifica starea noastră de concentrare. S-a lucrat „foc continuu". în brigadă sintem patru comuniști, iar ceilalți — uteciști. Unul singur dintre noi trece de 30 de ani. Cu toate acestea, examene de competență mai dădusem. Tot noi am realizat bărcile de salvare antifoc, pentru același tip de petrolier, precum și alte tipuri de bărci de salvare. Iar acum urma să realizăm în premieră instalația amintită. Au fost multe momente de satisfacție pe parcursul celor trei luni, însă unul ne-a rămas foarte viu în memorie : proba de etanșeitate la recipientul sub presiune, de 16 000 mc. Lucrările de montaj realizate pe recipient implicau îmbinări de sudură absolut perfecte sub raportul etanșeității. N-a fost ușor să obținem aceasta. Vă puteți închipui satisfacția noastră atunci cînd. la proba sub presiune, totul a decurs normal. Ne-am încadrat cu întreaga lucrare în sarcina de plan stabilită. Acum am început execuția unei a doua instalații de gaze inerte. Pe a- ceasta vrem s-o realizăm numai într-o lună. Este cu putință, am ciști- 

gat experiență, iar reducerea de trei ori a timpului de execuție este perfect posibilă.Lăcătușul comunist Mihalache Bira a demonstrat prin acest fapt că forța de mobilizare a oamenilor muncii, dăruirea revoluționară constituie componente normale ale vieții colectivului pe care-1 conduce, ale întregului colectiv din uzină. Nu ne-a vorbit deloc despre viața sa de dincolo de fabrică, deși. în ziua convorbirii noastre, mai trăia o bucurie : primise un nou apartament, mai confortabil, pentru familia sa. Deci, se poate spune și că... o bucurie nu Vine niciodată singură.De la Galați să facem un salt spre un alt colț de țară, la Slatina, pentru a cunoaște o altă intîmplare 

în derularea căreia s-au implicat spiritul responsabil al comuniștilor, voința lor de a oferi mereu colectivului exemplul lor de angajare, de tenacitate, de acțiune creatoare.Cuptorul de calcinare nr. 2 de la întreprinderea de produse cărbu- noase Slatina a intrat în reparație curentă. Ceva obișnuit, prevăzut la data respectivă in graficul de lucrări. Operațiunea trebuia să dureze 11 zile. Timp in care unitatea avea mare nevoie de cocs calcinat, pentru onorarea unor comenzi urgente de electrozi. „Urgent" înseamnă in fiu/ continuu. Ceea ce nu se face azi aici, nu iese dincolo ca produs finit (electrozi sau nipluri) peste cîteva luni (cit durează calcinarea). O știau .și cei din echipa de intervenții. Echipa, constituită din oameni ai muncii de la secția reparații mecanice, 10 la număr, nu a întrerupt activitatea, lucrind in schimburi prelungite, înlocuindu-se zi și noapte unii pe alții, pină ce lucrarea a fost gata. Dintre toți, comuniștii Florea Sucală, Romică Zaha- ria, Dumitru Ghiță, Stelică Bălan și Florea Mirea au fost aproape nelipsiți, tot timpul cit a durat intervenția. Șase zile. Pină cind s-a putut raporta : „Cuptorul poate funcționa la parametrii prevăzuți". Devansul înseamnă 1 700 tone cocs calcinat livrat mai devreme, respectiv o cantitate corespunzătoare de electrozi intrați in folosință mai devreme la unul din marile combinate siderurgice ale țării. „Cine sînt cei zece, Florea,Sucală ?“. „Oameni obișnuiți, comuniști de nădejde" — a venit răspunsul. Adică oameni conștienți 

că efortul lor deosebit poate fi ho- tărîtor pentru reușita unei acțiuni de mare importanță economică. „Oameni obișnuiți...". Desigur. Conștiința răspunderii este, la comuniști, un fapt obișnuit, este normalul structurii lor morale.La întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceava, situații ce păreau la un moment dat toarte greu de rezolvat au fost depășite datorită abordării lor in adunările generale de partid și concentrării eforturilor creatoare ale unui număr mai mare de oameni. Exemplu : dispozitivele de pulverizat fluide, cu un avansat grad de uzură, trebuiau neapărat înlocuite. Dar cu ce ? Pentru că nicăieri in țară nu se produce așa ceva. „Atunci, istorisește comunistul Corneliu Ailincăi, mi-am asumat eu sarcina de realizare a unui dispozitiv asemănător.< Sigur, asta a presupus să studiez mult principiul de funcționare. Am realizat apoi proiectul de execuție fiind sprijinit de inginerul Iosef Bialy. Cea mai grea problemă a fost insă găsirea modalităților tehnologice de fabricație, în funcție de dotarea tehnică a întreprinderii noastre. Esențial a fost apoi faptul că in realizarea propriu-zisă a dispozitivului de pulverizat lichide am fost sprijinit de alți comuniști și oameni ai muncii."Și urmează un lung șir de participări, o acțiune în lanț a conștiințelor antrenate pe fluxul unei soluționări tehnice de mare importanță pentru producție. Deci la inceput a fost unul, un comunist. Exemplul lui a declanșat participarea altor zeci șl zeci de oameni.Cum se intimplă mereu și mereu, zi de zi, in sute și mii de locuri din România acestor ani de mari și rapide progrese pe drumul dezvoltării și modernizării industriei, al celor mai dinamice creșteri în toate sferele activității economico-sociale.Tezele magistralei Expuneri de la recenta plenară, încrederea partidului, a secretarului său general in forța poporului nostru de a străbate încă mai viguros drumul ascendent al înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate se întemeiază pe adevărul vieții — unicul judecător — care înscrie zilnic în cronica muncii noastre fapte exemplare, a- semenea celor relatate aici, operă a milioanelor de comuniști și oameni ai muncii cu o înaltă conștiință a răspunderilor, a datoriei de a străpunge, prin competență profesională, ingeniozitate și cutezanță, mereu dincolo de ceea ce poate părea, la un moment dat, imposibil. De a gindi, de a se comporta, în toate împrejurările, ca învingători, ca adevărat! revoluționari.

(Urmare din pag. I)voltate și de înaintare a României spre comunism. Proba superioară a patriotismului, a spiritului revoluționar este acum angajarea puternică a comuniștilor, a tuturor fiilor patriei pentru îndeplinirea exemplară a acestor orientări, pentru asigurarea mersului neîntrerupt al patriei noastre spre visul de aur — comunismul.Beneficiind de o strategie științific elaborată, care a pornit de la condițiile și particularitățile României, de la specificul fiecărei etape de construcție socialistă, succesele dobindite intr-un interval istoricește scurt includ efortul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, tăria cu care partidul s-a angajat pentru traducerea in viață a propriei sale linii politice, a propriei sale strategii.înfăptuirea răspunderilor partidului de centru vital al societății implică in primul rind, așa cum se subliniază in Expunere, angajarea directă a activiștilor, a cadrelor de partid, a comuniștilor in procesul realizării politicii partidului, situarea lor in primele rinduri ale transformării revoluționare a țării. Rolul partidului de forță politică conducătoare presupune ca o condiție primordială asumarea răspunderii directe pentru transpunerea in viață a politicii sale, participarea nemijlocită a cadrelor de bază ale partidului, a tuturor comuniștilor, Ia realizarea Programului de făurire a socialismului și comunismului. Cu cît acest proces va crește în complexitate, cu atit rolul și răspunderile partidului vor spori atit in ceea ce privește elaborarea programelor de dezvoltare a societății, cît și angajarea cadrelor, a tuturor membrilor săi in procesul transpunerii practice a acestor programe.Din această perspectivă apar in bogata lor semnificație cerințele e- sențiale ale exercitării in bune condiții a rolului conducător al partidului subliniate pe larg, intr-o argumentație bogată, convingătoare, in recenta Expunere. Creșterea roiului și răspunderilor partidului nu implică și nu poate să implice în nici un fel diminuarea vieții democratice, slăbirea participării maselor la procesul conducerii societății, la dezvoltarea și soluționarea problemelor pe care le ridică edificiul socialist. Dimpotrivă, in spiritul activității practice a partidului, al aprecierilor din Expunere, creșterea rolului partidului și dezvoltarea democrației, sporirea atribuțiilor organelor colective de conducere constituie laturi inseparabile ale aceluiași proces revoluțio

nar. într-un mod asemănător se cere și Înțelegerea corelației dialectice dintre activitatea organelor de partid și a celor de stat in procesul edificării noii societăți. Creșterea rolului partidului nu trebuie să ducă la diminuarea răspunderilor organelor de stat. Numai in măsura în care funcția de forță politică conducătoare a partidului antrenează și stimulează organismele de stat, forurile lor de conducere în soluționarea problemelor este garantat succesul operei de construcție socialistă. „împletirea justă, dialectică a rolului partidului cu creșterea răspunderii și a rolului organelor de stat și a organismelor democratice, al maselor populare constituie factorul determinant al întăririi unității și forței de acțiune a poporului nostru, al Îndeplinirii de către partid a misiunii sale istorice, de conducător politic, de forță vitală, de centru vital al întregii națiuni" — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu.O condiție de prim ordin pentru înfăptuirea în bune condiții a rolului partidului de forță politică conducătoare, pentru înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere care îi revin în etapa actuală este dezvoltarea unei susținute activități teoretico-ideologice. Intr-o epocă de rapide transformări, de puternică afirmarț a revoluției științifico- tehnice, activitatea teoretico-ideo- logică menită să studieze aceste procese și fenomene, să formuleze răspunsuri adecvate, să generalizeze o serie de concluzii devine parte integrantă a procesului de conducere socială, una din premisele majore care-i asigură eficiența, perspectiva. „Uriașa dezvoltare a științei, a tehnicii, lărgirea orizontului de cunoștințe generale in toate domeniile — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pun la ordinea zilei analiza științifică a problemelor actuale și dezvoltarea, pe această bază, a principiilor socialismului științific, a concepției generale materialistdialectice despre lume".Accelerarea ritmului prefacerilor sociale, problemele și fenomenele noi care apar solicită ca activitatea teoretică să aibă o dimensiune prospectivă mai pregnantă, să sesizeze din vreme procesele și tendințele noi, să încerce să dea răspunsuri operative, astfel incit factorii de decizie să poată in- timpina aceste fenomene cu o viziune proaspătă și coerentă, care să integreze ceea ce viața propune nou spre studiu și acțiune.Toate acestea ridică noi exigențe în fața pregătirii oamenilor, cu deosebire a activiștilor de partid 

și de stat, a cadrelor de conducere din diferite domenii de activitate. în spiritul aprecierilor din Expunere, exercitarea in bune condiții a roiului conducător al partidului depinde de hotărirea cu care se angajează colectivele de oameni, comuniștii, cadrele din toate domeniile în perfecționarea propriei munci, a activității din domeniul respectiv. Asemenea exigențe necesită în primul rind pregătire, o bogată cultură profesională, capacitatea de a găsi soluții novatoare problemelor pe care te formulează practica de zi cu zi.Concomitent, ele solicită creșterea spiritului revoluționar, de luptă, dăruire și abnegație al comuniștilor, al tuturor oamenilor munch. Complexitatea progresului in zilele noastre, creșterea importanței factorilor subiectivi ai dezvoltării include ca o condiție esențială nu numai creșterea competenței, ci și a angajării, racordarea potențialului de creație al colectivelor la cerințele actuale ale dezvoltării economice și sociale a patriei. O asemenea realitate proiectează puternice răspunderi și îndatoriri asupra activității concrete desfășurate de organele și organizațiile de partid, asupra necesității de a instaura și intări la fiecare loc de muncă un climat de spirit critic și autocritic, de exigență, de angajare, de ordine și disciplină.Pornind de la necesitatea creșterii rolului conducător al partidului, de la învățămintele mai vechi sau mai noi ale istoriei, ale mișcării muncitorești-revoluționa- re, o cerință capătă un deosebit relief, ea garantînd înfăptuirea tuturor răspunderilor ce revin partidului nostru in etapa actuală : anume unitatea strinsă a partidului, ca nucleu al unității și coeziunii intregii societăți. „Trebuie să nu uităm niciodată — sublinia tovarășul Nicolae Qeaușescu în recenta Expunere — că numai în măsura in care partidul va acționa cu intreaga sa forță in vederea infăptuirii Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism avem garanția realizării cu succes a acestuia".Unitatea este marea lecție a istoriei noastre naționale, a eroicei lupte a partidului nostru. Unit sub faldurile gloriosului partid, întregul nostru popor va înfăptui neabătut mărețele prevederi ale Congresului al XIII-lea și Programului partidului, va păși într-o nouă etapă revoluționară de edificare a noii societăți, va face un pas hotărîtor către viitorul de aur la care au visat generații de înaintași — societatea comunistă.
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PLANUL PE ACEST AN ÎNDEPLINIT EXEMPLAR. 
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR TEMEINIC PREGĂTITĂ

Ecoul unui îndemn patriotic la Combinatul minier Ploiești ÎNVĂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC DE MASĂ

OT MĂI MULT CĂRBUNE!
Pentru a avea o imagine mai exactă a complexității activității oamenilor muncii din Combinatul minier Ploiești vom apela pentru început la citeva date. Cele opt unități ale combinatului, intre care Cimpulung, Co- mănești, .Voivozi, Șotînga, Filipeștii de Pădure, se află, in șapte județe și realizează circa 12 la sută din totalul producției de lignit a economiei naționale. Aceasta in condițiile in care 80 la sută din rezervele exploatate de cărbune se află sub nivelul hidrostatic. Totodată, multe dintre unitățile combinatului se inscriu printre cele mai vechi mine din țară. Sînt deci lesne de ințeles multiplele probleme tehnice și organizatorice care trebuie soluționate atit ia nivelul combinatului, cit și al fiecărei unități in parte. Dincolo însă de toate acestea se cuvine subliniat faptul că rezultatele obținute in producție au fost constant bune. Ca urmare, combinatul a fost distins de două ori cu „Ordinul Muncii" clasa I, o dată clasa a Il-a și de două ori clasa a III-a.Practic, de la înființarea combinatului și pînă in prezent, producția de cărbune a crescut in medie cu aproape 35 la sută, ceea ce vorbește de la sine despre capacitatea organizatorică și de mobilizare a colectivelor de mineri. O dovadă in plus o constituie și faptul că, in perioada care a trecut de la începutul anului, oamenii muncii din Combinatul minier Ploiești au extras și livrat suplimentar circa 140 000 tone cărbune, din care 130 000 tone au fost extrase cu complexe mecanizate de abataj, indicele planificat al productivității muncii fiind depășit cu peste 6 la sută. Totodată, planul la lucrările de pregătire și deschidere a fost depășit cu 2 815 metri liniari, iar la descoper- tări cu 1,8 milioane metri cubi masă minieră excavată.Realizările de pină acum vor asigura, fără îndoială, îndeplinirea cu mult înainte de termen a sarcinilor de plan pe cel de-al treilea an al actualului cincinal și pregătirea corespunzătoare a producției anului viitor. De altfel, așa cum ne spunea directorul- general al combinatului, inginerul Dumitru Condrache, „fără să 

considerăm ca maxime depășirile înregistrate, sporindu-ne eforturile și in ultima lună a anului, pentru a mări cantitatea de cărbune livrat, ne preocupăm intens de pregătirea temeinică a producției anului 1989. Recenta adunare generală a oamenilor muncii a aprobat o serie de măsuri prin aplicarea cărora se va asigura îndeplinirea ritmică a planului încă din prima zi a anului viitor. Cele mai importante acțiuni vizează perfecționarea organizării muncii, extinderea mecanizării, modernizarea proceselor de producție și, bineînțeles, perfecționarea pregătirii profesionale
Pînd în prezent, o depășire 
a planului cu 140000 tone

a tuturor celor ce lucrează în combinatul nostru".Cum se acționează pentru înfăptuirea măsurilor stabilite 1 în timpul documentării am fost prezenți, la mina Filipeștii de Pădure, la una din acțiunile întreprinse pentru pregătirea producției anului viitor. După ce indicatorii de plan au fost aduși la cunoștință tuturor minerilor, pe formații și brigăzi de lucru, s-au dezbătut modalitățile concrete de realizare a lor, pornind de la rezultatele obținute în perioada care a trecut din acest an de fiecare brigadă. „Pină acum am livrat suplimentar a- proape 3 000 tone cărbune — ne spunea directorul minei, inginerul Vasile Tudor — existind posibilități ca pînă la sfirșitul anului să depășim această cifră. De aici am pornit analizele noastre. Un accent deosebit am pus pe întărirea ordinii și disciplinei, pe ridicarea contribuției fiecăruia dintre noi la îndeplinirea sarcinilor ce le avem. In paralel, acționăm pentru deschiderea unei noi microcariere, îmbunătățirea soluțiilor de armare la lucrările de deschidere, modernizarea utilajelor din cariere, intensificarea sortării sterilului vizibil din masa de cărbune la locu

rile de muncă, pe circuitul de transport și la punctele special amenajate in acest scop. Concomitent, experimentăm o nouă combină glisantă pe transportor, in vederea îmbunătățirii caracteristicilor modelului experimental. In cadrul dezbaterilor pe care le-am inițiat, toți minerii au apreciat că prin mai buna organizare a muncii, rezolvind din timp o serie de probleme tehnice, planul pe anul viitor poate fi indeplinit ritmic și chiar substanțial depășit".Asemenea dezbateri, după cum ne-a precizat inginerul Sergiu Crah- maliuc, din serviciul de producție al 

combinatului, au avut loc în toate întreprinderile miniere, ceea ce evidențiază încă o dată stilul de muncă dinamic, concret al organizațiilor de partid și organelor de conducere colectivă din fiecare unitate. Conco- mitent, în toate colectivele de muncă se depun eforturi stăruitoare pentru aplicarea prevederilor din programul de modernizare a proceselor de producție. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, prin aplicarea unui număr de 61 de măsuri tehnice și organizatorice înscrise in acest program, producția-marfă a crescut cu peste 53 milioane lei, cheltuielile totale s-au redus cu 23 milioane lei, iar cele materiale cu aproape 9 milioane lei.în vederea creșterii producției de cărbune, la șase unități miniere s-au efectuat noi cercetări pentru cunoașterea posibilităților de exploatare in microcariere, acțiunea urmind să se finalizeze in primul trimestru al anului următor, prin încheierea lucrărilor la întreprinderile miniere Comănești și Cimpulung. Concomitent, continuă lucrările de modernizare a fluxurilor tehnologice. Astfel, la cariera Sfîntu Gheorghe a fost pusă in funcțiune o linie tehnologică 

dotată cu excavatoare cu rotor și transportoare de mare capacitate, iar la întreprinderea minieră Voivozi s-a modernizat fluxul tehnologic de confecționare a armăturilor din oțel. Pentru a asigura creșterile de producție prevăzute prin plan, specialiștii combinatului, împreună cu cei din întreprinderile miniere, și-au propus să rezolve intr-un timp cit mai scurt o serie de probleme tehnice, printre care montarea Împingătoarelor la puțul din punctul Vermești, punerea in funcțiune a unor noi complexe mecanizate, extinderea tehnologiei de săpare prin . foraj în secțiune plină, sporirea indicilor de folosire a utilajelor din dotare și altele.Toate aceste acțiuni sint susținute de măsurile luate pentru pregătirea și perfecționarea pregătirii profesionale a forței de muncă. Și aceasta deoarece, după cum a arătat în adunarea generală a oamenilor muncii directorul tehnic al combinatului, inginerul Macarie Costinaș, fără o pregătire temeinică a tuturor minerilor și specialiștilor nu se poate asigura creșterea productivității muncii, a vitezei de avansare in abataje, utilizarea intensivă a utilajelor, in sfirșit, realizarea și depășirea prevederilor de plan. Ca atare, practic, toți, oamenii muncii din combinat învață, urmează cursuri pentru însușirea noilor tehnologii de lucru. La punctele de lucru, la cursurile de perfecționare se insistă pentru cunoașterea noutăților tehnice apărute, a caracteristicilor specifice fiecărei exploatări miniere. Iar faptul că programele de perfecționare a proceselor de producție se completează mereu cu noi măsuri propuse de cadre din sectoarele direct productive demonstrează capacitatea in continuă creștere a oamenilor muncii din combinat de a soluționa problemele producției, ca efect direct al îmbogățirii permanente a cunoștințelor, a pregătirii profesionale. Ceea ce, evident, constituie o garanție sigură pentru obținerea in continuare a unor rezultate superioare in producție.
Ioan MARINESCUcorespondentul „Scinteii*

Și in județul Vilcea s-au deschis cursurile învățămintului agrozootehnic. S-a pornit, in primul rind, de la o temeinică analiză a ceea ce s-a făcut bun in anul de învă- țămint încheiat, ca și de la neîmpli- nirile ce au existat, adoptindu-se măsuri pentru a ridica mai mult eficiența procesului de instruire a lucrătorilor din agricultura județului. în cadrul unei dezbateri pe tema bunei organizări a acestei activități, a experienței acumulate de cursanți, cit mai ales de organizatorii cursurilor, am reținut, opiniile unor conducători de unități agricole din cadru! consiliului unic agroindustrial Crețeni, o- pinii pe care le consemnăm.Tudor Zamfir, .președintele C.A.P. Grăvile : „Am deschis noul an de invățămînt, tot in 6 cercuri, ca și anul trecut. Numai că de data aceasta vom acorda o mai mare atenție frecvenței cursanților, pentru că. așa cum a reieșit și din analiza făcută de organizația noastră de partid, în anul de studii încheiat frecvența a fost slabă. Am obținut rezultate foarte bune în pregătirea oamenilor care lucrează in pomicultură. Noile tehnologii le stă- pînesc acum toți cei ce participă la tăieri, iar rezultatele concrete s-au văzut în producțiile obținute. Vrem in acest an să ne preocupăm mai mult de cercul de la zootehnie, unde vom invita specialiști in acest domeniu și din alte unități. De asemenea, ne propunem să organizăm o dezbatere într-o unitate de frunte din județul nostru pentru a vedea concret și a reține modul de obținere a unor rezultate la nivelul cerințelor".Nicolae Mereșescu, președintele C.A.P. Amărăști : „Și în unitatea noastră, terminind lucrările din cîmp, cooperatorii s-au adunat la cercurile de invățămînt agrozootehnic. Vom continua cu lecțiile practice în cîmp, la lucrările din plantații și vii, ca și la zootehnie. Cercurile de la cultura mare și legumicul

tura au început la sală cu predarea unor noțiuni teoretice, urmind ca in primăvară să continuăm la cîmp. Avem la fiecare cerc cite un specialist propagandist, dar trebuie să spun că de cele mai multe ori simțim nevoia unor filme documentare care ar completa mult lecțiile".Nicolae Neagoe, președintele C.A.P. Mădulari : „S-a cunoscut foarte bine în activitatea cooperatorilor noștri că la cursurile învăță- mîntului agrozootehnic au deprins o serie de cunoștințe. în mod deosebit, cooperatorii care lucrează in pomi
Tot satul la școala 

marilor producții agricole
cultură și viticultură au făcut lucrări de cea mai bună calitate. Făptui că am realizat peste 13 000 kg struguri de masă este un exemplu concludent al eficienței cursurilor în- vățămintului agrozootehnic. Incepînd din acest an vom avea cinci cercuri, înființînd unul de învățare a conducerii tractorului. La acest nou cerc s-au înscris 17 membri cooperatori care vor fi prezenți în fiecare vineri seara la lecțiile teoretice și practice de învățare a conducerii tractorului. Viitorii tractoriști ne vor fi de un real folos in campaniile agricole".Ion Dina, președintele C.A.P. Pesceana : „Ca și anul trecut, in mod deosebit in cercurile de la zootehnie și pomicultură vom face cursuri practice. De data aceasta vrem să invităm specialiști din cadrul județului nostru, din unități care au obținut rezultate deosebite. în zootehnie avem încă o fluctuație de personal și prin aceste cursuri vrem să încercăm o stabilizare a lor. în mod 'deosebit vrem să insistăm mai mult pe cunoașterea unor experiențe bune și avem destule în județul nostru. Anul acesta avem și furaje, așa că în mod practic se pot întocmi rații 

de furaje cu conținut proteic corespunzător, nu la întimplare. De asemenea. in cercul de mecanizare avem mulți tineri care au venit din școala profesională. Ei au dobîndit multe cunoștințe teoretice, dar au nevoie de mult mai multe lecții practice și în același timp de cunoașterea unor tehnologii noi. pentru că vor fi printre cei chemați să le aplice".Victor Badea. vicepreședintele C.A.P. Crtețeni : „Anul trecut, frecvența a fost mai slabă, cu excepția cercului de viticultură, unde cooperatorii au fost deosebit de interesați în aflarea unor noutăți din domeniu. Învățămîntul a- grozootehnic la cercul amintit s-a desfășurat în plantație, fapt ce a făcut posibil ca în acest an toate cele 140 de hectare cu vie să fie tăiate uniform, cu număr egal de ochiuri pe fiecare butuc. Și în zootehnie am obținut unele rezultate dar nu pe măsura condițiilor. în aces domeniu va trebui să insistăm ma mult în actualul an de invățămînt Punînd un accent deosebit pe disciplina cursanților, ocupindu-se ma mult de pregătirea propagandiștilor sintem hotărîți să ridicăm mull nivelul de desfășurare a invățămîn- tului agrozootehnic".Sînt, așadar, citeva opinii care se constituie în tot atitea convingeri că învățămîntul agrozootehnic de masă iși demonstrează utilitatea sa deosebită pentru practicarea unei agricul turi de înalt nivel tehnic, cu o efi ciență sporită. Iar, dacă mai sînt uni tăți cu rezultate economice slabe, a ceasta se datorește in bună măsur și faptului că oamenii nu cunosc a numite tehnologii avansate care asi gură creșterea producției. Răspunde rile mari pe care le au organele d partid și agricole trebuie să por nească de la înțelegerea profundă rolului pe care îl are învățămînti agrozootehnic in practicarea unt agriculturi moderne.
Petre CRISTEA

Pa șantierul Centralei electrice de termoficare BacăuTimpul cîștigat de constructori nu trebuie irosit de furnizoriDeșt iarna și-a intrat în drepturi, pe șantierul Centralei electrice de termolicăre din Bacău se muncește in același ritm intens ca și pe vreme buna. După ce au încheiat lucrările la depozitul central de echipamente, căile ferate interioare, parte din gospodăria de cărbune și la alte obiective importante, constructorii din brigăzile conduse de inginerul Mihai Boholțeanu și subinginerul Iile Bondar și-au lărgit frontul de lucru la fundația cazanului nr. 3, coșul de fum nr. 2, la stația de pompe pentru evacuarea zgurei și cenușei de la cazanele nr. 3 și 4 etc. Creindu-și din vreme condiții de lucru pentru timp friguros, constructorii toarnă in. aceste zile mari cantități de betoane și execută lucrări de finisaj la o seamă de obiective prevăzute in programul pe această perioadă. La rindul lor, montorii din formațiile conduse de inginerul Dorel Lopătaru au încheiat de curînd montarea construcției metalice de la cazanul nr. 2 de 420 tone abur pe oră și au început lucrările de montaj la instalațiile interioare de la electrofiltru. Se muncește organizat, în deplină ordine și disciplină, sub directa supraveghere și indrumare a specialiștilor.Forțele cele mai mari sint concentrate, după cum este și firesc, la finalizarea obiectivelor care alcătuiesc primul grup termoenergetic. La gospodăria de cărbune, bunăoară, lucrările se incadrează riguros in grafice. Faptul că, întreprinderea mecanică de utilaj minier din Baia Mare și întreprinderea „Automatica" București au livrat utilajele restante le-a permis constructorilor și mon- torilor, să recupereze, pînă la această dată, toate restanțele. Inginerul Romeo Apostol, directorul centralei, ne spunea că, dacă și întreprinderea
Buna organizare a muncii

(Urmare din pag. I)cărora trebuie să li se asigure, de asemenea, reperele necesare lucrărilor de întreținere și reparații.Un capitol aparte in cadrul pregătirilor producției anului viitor il reprezintă asigurarea forței de muncă. „Pe baza unui program special, ne spune Gheorghe Stoica, șeful biroului personal-învățămint-retribu- ție, am - trecut la asigurarea muncitorilor care vor lucra in noile secții și ateliere, pregătirea acestora și integrarea lor în specificul fabricației de rulmenți, în același timp, prin cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale urmărim îmbogățirea cunoștințelor de specialitate, pregătirea unor muncitori capabili să minuiască cu competență modernele mașini și utilaje din dotare, unele fiind echipate cu aparatură electronică de nivel mondial. Pornind de la necesitățile producției, s-au organizat cursuri de policalificare pentru 102 electricieni, in meseriile de electroniști și lăcătuși, iar 67 mecanici de mașini și utilaje se specializează în meseriile de presa- tori, forjori și confecționeri articole tehnice din cauciuc".Directorul comercial al unității, Nicolae Rogoz, ne-a precizat că se depun eforturi pentru asigurarea bazei tehnico-materiale pe baza cotelor primite, acțiunea de contractare aflîndu-se in curs de desfășurare. „încercăm să depășim greutățile provocate de lipsa oțelurilor pentru scule prin extinderea acțiunii de recondiționare — ne spune interlocutorul. în același mod cău- 

de celule prefabricate Băilești ar livra cele 158 de celule de 6 kV, restante din luna septembrie, s-ar putea începe în scurtă vreme probele de rodaj la toate instalațiile anexe din gospodăria de cărbune.Un alt obiectiv care concentrează mari forțe de muncă este instalația de 110 kV. Aici, constructorii execută lucrări de finisaj, iar montorii din formațiile conduse de maiștrii Ion Crețu și- Neculai Avram verifică și fac probele de funcționare la diferite aparate și instalații primare. Sint create toate condițiile pentru ca, in primul trimestru al anului viitor, stația să fie pusă sub tensiune. Lucrările sînt avansate și la stația de pretratare chimică a’apei. Zilele acestea au început și pregătirile pentru construcția magistralei de rețele termice din municipiu. Directorul centralei este de părere că brigăzile de constructori trebuie să-și concentreze mai mult forțele la finalizarea lucrărilor de canalizare și închiderea halelor filtrelor de la instalația de pretratare chimică a apei, pentru a se asigura front de lucru montorilor. Pentru că, aici, lucrările sint rămase in urmă față de grafice și anotimpul friguros impune o impulsionare a, ritmului de execuție.Probleme mari și deosebit de grele se ridică insă la corpul principal al uzinei. Aici, printr-o organizare exemplară a muncii, prin hărnicia și priceperea lor, constructorii au încheiat și predat la montaj, de multă vreme, atit fundația turbinei, cît și sala mașinilor. După părerea beneficiarului, ei au efectuat lucrări de o calitate ireproșabilă. Montorii au instalat și ei intr-un timp extrem de scurt pompele și conductele de joasă presiune. Au mai efectuat probele de etanșare la electrofiltru, pregătindu-1 pentru montarea termo- 
tăm soluții pentru asigurarea unor piese de schimb pentru mașini și utilaje de diverse tipuri. Totuși, cu toate eforturile noastre, nu vom acoperi întregul necesar. De aceea, solicităm sprijin in găsirea unor soluții privind aprovizionarea cu o parte din piesele de schimb și materialele tehnologice (pietre abrazive, emulsii și uleiuri speciale etc.) care nu se fabrică în țară".In ce privește contractarea producției de export, întreprinderea are parteneri tradiționali. Iar acum, cu

Atenție maximă la 
a noilorAcestea sînt deci principalele măsuri aplicate in două importante unități producătoare de rulmenți, aceșta este stadiul pregătirilor, acestea sint problemele ce au rămas de soluționat. Care este punctul de vedere al Centralei industriale de rulmenți și organe de asamblare Brașov ?— Deși mobilizator, planul pe 1989 este pe deplin realizabil, ne-a spus ing. Gheorghe Badea, director general al centralei. Principala problemă o reprezintă asigurarea aprovizionării tehnico-materiale. Astfel, centrala a depus necesarul de materiale pe specificații la ministerele de resort, care trebuiau să asigure repartițiile pînă cel mai tîrziu la 

izolației și a tablei de protecție — ultima operație înainte de a fi pus in funcțiune. Dar toate aceste lucrări au fost incheiate de multă vreme. De atunci se așteaptă sosirea utilajelor principale : turbina, tamburul cazanului de 420 tone abur pe oră și reperele componente ale acestuia. Inginerul Mihai Boholțea- nu, șeful brigăzii de constructori, ne spunea că dacă aceste utilaje ar fi sosit pe șantier la vreme, conform prevederilor, primul grup termoenergetic ar fi fost pus de mult timp in funcțiune. Or, așa. timpul ciștigat de constructori este acum irosit, pentru că montorii nu au practic ce lucra. Iar aceasta pentru că întreprinderea „Vulcan" din Capitală nu a livrat in acest an nici un reper important pentru cazanul aferent primului grup, după cum nu a livrat nimic nici din cantitatea contractată de conducte de înaltă presiune. Volumul de utilaje restante acumulate de această unitate se ridică la peste 1 100 tone. în restanță față de șantierul din Bacău se ăfîă și întreprinderea de mașini grele București, care, conform ultimelor înțelegeri, trebuia să livreze turbina în'că din luna septembrie. Demersu-

întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina. (Aspect din secția extrudare) Foto : E. Dichiscanu
la baza pregătirii producțieiajutorul centralei, al întreprinderii de comerț exterior „Tehnoimport- export", se acționează pentru asigurarea contractelor la rulmenții conici și rulmenții radiali cu dimensiuni pină la 10 mm.O problemă a cărei urgentă rezolvare depinde, de asemenea, de intervenția centralei este și aceea privind nivelul planificat la doi indicatori de bază — cheltuielile materiale și productivitatea muncii — în stabilirea lor neținindu-se seama de fundamentarea făcută de întreprindere. (Stan Ștefan).

punerea în funcțiune 
capacitățisfîrșitul lunii noiembrie, pentru a putea încheia in timp optim toate contractele cu furnizorii de materiale.— Care este situația contractării producției destinate exportului ?— Această importantă acțiune a fost demarată la timp. Pînă la ora actuală au fost încheiate un număr important de contracte și sperăm ca pină la finele anului să avem asigurată desfacerea pe ambele relații pentru o bună parte din sarcina stabilită.Pregătirile se desfășoară intens și pe alte planuri. Una dintre preocupări se referă la diversificarea și înnoirea fabricației, domeniu în care 

rile făcute la forurile superioare de resort lasă să se înțeleagă că aceste utilaje-cheie vdr fi livrate de furnizori abia în anul viitor, iar unele chiar în 1990. Numai că, potrivit prevederilor de plan, primul grup al noii centrale din Bacău trebuia să intre în funcțiune in luna mai1988.Ce-i drept, pe șantier se află în prezent o cantitate importantă de utilaje, dar care nu pot fi montate pină nu sosesc cele restante. Ca urmare, montorii stau ' și ■ așteaptă. Așteaptă, in daur^ lor și a economiei naționale. Iată de ce, constructorii. montorii și beneficiarul acestui important obiectiv energetic adresează, și pe această cale, un apel călduros către colectivele unităților furnizoare de a face un efort în plus pentru a realiza și livra cît mai curind posibil utilajele restante, astfel incit și .ei, la rindul lor. să poată recupera din timpul pierdut și să pună in funcțiune acest obiectiv prioritar pentru economia noastră națională. Gheorghe BALTA corespondentul „Scinteii"

se vor produce importante mutații de ordin calitativ. Concret, este vorba de asimilarea unor noi grupe și familii de rulmenți, cuzineți și organe de asamblare de complexitate tehnică ridicată, destinate unor sectoare de vîrf ale economiei naționale. Practic, in anul viitor urmează să se asimileze peste 500 noi tipuri de rulmenți și cuzineți, precum și peste 600 de tipodimensiuni de organe de asamblare. Pină la ora actuală, circa o treime din acestea se află in faza de pregătire tehnologică a fabricației, astfel incit multe dintre noile sortimente vor fi lansate in fabricație din primele zile ale viitorului an. Intr-un stadiu avansat se află pregătirile pentru introducerea in fabricație a noilor tipuri de rulmenți pentru unele programe prioritare ale construcției de mașini. Din păcate, asimilarea lor în viitorul apropiat se află sub semnul întrebării, deoarece industria metalurgică n-a asimilat încă materialele respective și, drept urmare, refuză să încheie contracte pentru aceste materiale.In legătură cu problemele cu care se confruntă, în continuare, centrala industrială, interlocutorul ne-a precizat :— Problema cea mal importantă șl stringentă este aceea a punerii in funcțiune a noilor capacități de producție pentru fabricația rulmenților. Mă refer la noile unități de la Suceava și Slatina și la dezvoltările de la întreprinderile existente din Alexandria și Birlad. Concret, prin întreprinderile din Brașov și Bîrlad,

Ce semeni, aceeaDirectorul Institutului de cercetări pentru legumicultură și floricultură Vidra, inginerul Ștefan Răduică, ne relatează că după ce a citit articolul „De ce se produc «legume rebut» ?" (publicat în „Spinteia" nr. 14 384 din 17' noiembrie a.c.) s-a dus in cîmp pentru a vedea cum arată morcovii cultivați pentru producerea de sămînță.însușirile lor '— afirmă directorul — corespund soiurilor cultivate. Prezentau doar unele deformări ale rădăcinilor determinate de solul care „și la noi nu este cel mai potrivit pentru această cultură".Dar dacă de aici sînt livrate numai semințe de bună calitate — cum ni se dă de înțeles — de ce situații asemănătoare celor relatate în articolul amintit pot fi constatate chiar in unități agricole situate în apropierea institutului ? Cooperativa a- gricolă din. Vărăști, județul Giurgiu, localitate cu veche tradiție in legumicultură, aflată la aproximativ 10 km de Vidra, a cultivat și 10 hectare cu morcov din cele 110 hectare rezervate legumelor. „Specialitatea noastră sint ardeii și rădăci- noasele — ne spune ing. Dîdina Cris- tescu, șefa fermei legumicole. Cu morcovii am avut un eșec.' Âm neglijat tehnologia ? Nicidecum. Am semănat la 13 martie, așa cum s-a prevăzut, am aplicat patru udări și, bineînțeles, au fost efectuate lucrările de întreținere. Adevărat,. în timpul verii, ne-am confruntat cu temperaturi foarte ridicate. S-a în- tîmplat un fenomen ciudat : plantele nu numai că nu au format rădăcini mari, specifice soiului, ci au și înflorit, ceea ce este anormal. Eu zic că sămința nu mai este cea care a fost. S-a degradat. Din cauza a- ceasta am ajuns aici". Și la cooperativa agricolă Berceni. aflată „în coasta" institutului de legumicultură, morcovii semănați în cultură succesivă. după mazăre, au rămas cît degetul. Cauza? ,.S-a produs impurifi- carea seminței in procesul de înmulțire" — nc spune șefa fermei.Dar nu-i vorba numai de morcovi, ci și de alte specii de legume Iâ care se reclamă calitatea necorespunzătoare a semințelor. Ioan Anton, directorul Trustului horticol Dolj, ne-a
anului viitorcare au puternice secții de autoutl- lare, centrala a luat măsuri pentru dotarea noilor capacități cu mașini, utilaje și linii tehnologice, reușind •să asigure pe această cale mai bine de 1 200 echipamente. Din păcate, e- fortul nostru nu este suficient pentru punerea in funcțiune a capacităților respective, avem nevoie și de sprijinul unor factori de resort.Notăm citeva „urgențe" de pe lista de echipamente de bază care trebuie neapărat asigurate. în primul rind, este vorba de liniile automate de forjat, care „dau tonul" întregii fabricații la unitățile din Suceava, Alexandria și Bîrlad și ale căror stadii de execuție, sint mult întirziate. In cazul noii unități de la Slatina, unde se va aplica pentru prima dată în țară o nouă tehnologie de execuție a inelelor de rulmenți, și anume execuția acestora din țeavă în loc de bară, rămînerea în urmă se /latorează nepunerii in funcțiune a laminorului de țeavă care se execută tot la Slatina. Nerezolvarea problemelor care condiționează punerea in funcțiune a celor patru noi capacități poate avea repercusiuni nu numai asupra îndeplinirii planului de producție al centralei, ci și a activității altor unități din economie. Iată de ce este absolut necesar să fie întreprinse cît mai operativ măsuri concrete și eficiente care să asigure rezolvarea tuturor problemelor de care depinde racordarea la circuitul productiv a noilor capacități de producție. (Nicolae Mocanu).

relatat că mai ales la tomate și praz apar in cultură amestecuri de diferite soiuri, iar Traian Dobrișan, in- ginerul-șef al Trustului horticol Teleorman, afirmă că in solele cu vinete din soiul „Pana corbului" au ■ fost, intr-o proporție covîrșitoare, alte soiuri, ceea ce a diminuat producția, . 'l,»Revenim Ia discuția avută cu directorul institutului și.cu șeful laboratorului de producere a semințelor, Corneliu Poască. Nț se spune că institutul asigură semințe de calitate la toate speciile și garantează autenticitate soiului cultivat. Ca atare, prin înmulțirea acestor categorii de semințe in fermele specializate s-a ajuns ca 95 la sută din semințele folosite în unitățile de producție să fie din înmulțirea întii.— Din moment ce se folosesc intr-o proporție ridicată semințe din categorii superioare, iar, pe de altă parte, specialiștii afirmă că randamentele scăzute la producția de legume se datorează nu atit nereșpec-
„Contribuția“ nedorită 

a celor ce asigură 
sămînța 

la producerea 
„legumelor rebut"

tării tehnologiilor — cu toate că șt aici sînt multe neajunsuri — cît mai ales însușirilor necorespunzătoare ale semințelor, ce se întîmplă cu sămința din acest punct de vedere ? — l-am întrebat pe directorul institutului.— Problema are două aspecte. Primul : In procesul de înmulțire a semințelor, deci în fermele specializate, precum și la complexele întreprinderii pentru valorificarea, condiționarea și ambalarea semințelor se produc amestecuri mecanice care pot anula eforturile făcute timp de mai mulți ani pentru producerea categoriilor biologice superioare — afirmă interlocutorul nostru. Vinetele nu se încrucișează cu alte specii, iar dacă au apărut mai multe soiuri, numai amestecul mecanic de semințe este de vină. La Buzău, de exemplu, precum și în alte locuri, același soi de vinete a dat rezultate excelente, iar la Teleorman au fost amestecuri de soiuri.— In cazul morcovilor nu mai este vorba de amestecuri de soiuri. Sămința ca atare, ne-au relatat cei cu care am stat de vorbă, nu corespunde din punct de vedere al însușirilor biologice,— Acesta este al doilea aspect la care vreau să mă refer. De Ia noi din institut și de la stațiunile sale sint livrate semințe din categorii biologice superioare, bine verificate, în cazul morcovului, la noi se măsoară fiecare rădăcină, se observă forma, iar întregul proces de înmulțire durează opt ani. Aceste semințe se înmulțesc apoi în fermele specializate. Or, aici nu se respectă anumite reguli de înmulțire. Ce se întîmplă ? La cultura morcovului pentru sămînță trebuie să existe în jur un spațiu de izolare cu o rază de cel puțin 1 500 metri, unde să nu se afle morcovi sălbatici. Or, toate marginile de drumuri, de canale de desecări șl irigații sînt pline de a- ceastă buruiană. Ca atare, fără să ne dăm seama, morcovul cultivat se încrucișează cu cel sălbatic, ceea ce explică de ce apar rădăcini de culoare albă, ațoase și cu alte asemenea defecte. Prin urmare, din acest punct de vedere răspunderea revine șefului de fermă, care are obligația să asigure spațiul de izolare prevăzut în jurul culturii pentru sămînță. în. al doilea rind, deprecierea călită-

culegitivă a semințelor se datorează unei tehnologii greșite pe care tri buie să o recunosc că a reeomar dat-o chiar institutul nostru cu m mulți ani in urmă, dar asupra ci reia noi. am revenit in ultimul tim tocmai pentru consecințele sale pi gubitoare. După cum se știe, penti a obțineirsămință de morcovi. toan na după recoltare trebuie să ale rădăcinile care să îndeplinească îi sușirile soiului respectiv, înde, sebi în ce privește forma. Pr măvara se mai face o sortare apoi rădăcinile se plantează. ‘ acest caz poți avea garanția i din ce ai pus în pămint va ie o plantă care va da o sămînță bun Pentru a se face economie de m noperă, la un moment dat, s-a f cut recomandarea greșită de a renunța la această metodă. Toami rădăcinile de morcovi au fost lăsa in pămint, primăvara au dat fru: zele, iar vara — florile. Ce a ie? din semințele obținute pe aceas cale s-a văzut. Institutul a luat m sura să nu se mai practice însămi tarea, directă . pentr.u producerea s minței de morcovi. Toamna, rădăc nile să fie, scoase, sortate, să se î silozeze peste iarnă, primăvara să facă o nouă sortare.— în ultimii . ani, cultivatorii confruntă cu numeroase greutăți la cultura castraveților, iar cump rățorii știu ei înșiși acest lucru d oarece nu-i mai găsesc la piață cantități îndestulătoare. Să fie 1 sămînța de vină ?— în cea mai mare parte, da afirmă directorul institutului de 1 gumiculturâ. îri tehnologie se pr vede cultivarea castraveților in c lise de porumb, iar irigarea să : făcută obligatoriu prin brazdă, m toda prin aspersiune fiind incofnp tibilă cu producerea de sămînță castraveți liberă de bacterii patof ne.- Elementele acestei tehnologii fost verificate timp de mai mulți ? la unitatea agroindustrială Mără neni, județul Buzău, unde s-au oh nut 560 kg semințe la hectar, fără fi infestate. Castraveții sint plai sensibile la umiditate, în sensul atit neasigurarea apei, cit și exce; ei duce la îmbolnăvirea plantelor și compromiterea culturii. Castravi i-am amplasat numai pe teren nh lat, amenajat pentru irigat pe br; de lungi și numai în culise. Irig noaptea, la lumina felinarelor, pi tru a se păstra un echilibru în umiditatea atmosferică și cea a lului. Or, în unele ferme se prodi sămînță infestată deoarece nu respectă indicația fermă ca irigai să se facă pe brazde. Dacă acea măsură este aplicată și la produc destinată consumului, producția e asigurată.'Deci, reținînd ceea ce ni s-a < clarat la institutul de specialitate, anume că de aici se livrează d< semințe de cea mai bună călit; apare limpede, și din ce ne-au < clarat specialiștii din producție, și din cadrul institutului de alt: că au loc încălcări ale normelor t< nologice, abateri cu consecințe g ve in procesul de înmulțire a sem țelor de legume. Aceste conseci se întind pe o lungă durată de tir cu efecte negative asupra nivele cantitativ și calitativ al produc1 de legume. Toate acestea duc la c< cluzia că organele agricole nu a gură și nu aplică măsuri de pro jare a culturilor semincere de lei me. nu trag la răspundere pe cei Încalcă normele tehnice și fitosa tare. Iar aceste abateri se datore și faptului că întreprinderea de s> cialitate nu-și îndeplinește în n corespunzător obligațiile în ce ț vește asigurarea unor semințe bună calitate. Dar pentru elucida acestor lucruri vom publica în ci tinuare și opinii ale celor care s implicați direct în procesul de mulțire a semințelor de legume.
Ioan HERTEL
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Continuitatea idealului revoluționar

ION BIȚAN - „Șantier
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Noi dimensiuni creatoare
Festivalului național 
Cintarea

„Arta este oglinda cea mai pură în care se răsfringe ireproșabil sufletul unei națiuni**  — . scria, cu decenii in urmă, Nicolae Tonitza, sintetizind astfel intr-o expresie memorabilă rolul pe care imaginea artistică il are in exprimarea unor realități specific naționale. Patosul înrădăcinării în pămintul patriei a însoțit intr-adevăr lucrări dintre cele mai reprezentative ale artei plastice românești de la începuturile ei. Venind din adincurile istoriei și afirmindu-se cu adevărat in condițiile contemporane, sentimentul unic al răspunderii naționale a animat și continuă să însuflețească creații ce aparțin tuturor genurilor artistice. în piatra și bronzul monumentelor, in pictură, grafică sau arte decorative, evenimentele glorioase ale istoriei naționale au îmbogățit patrimoniul de aur al artei noastre prin afirmări convingătoare. integrate profund in miezul realităților de astăzi ale țării.O amplă expoziție deschisă de curind in sălile Muzeului de artă al Republicii vine să pună in lumină acest adevăr. Dedicată unui moment de vitală importanță pentru întregul nostru popor — Unirea de la 1 Decembrie 1918 —, expoziția nu s-a limitat la simpla reflectare a unor evenimente de acum 7 decenii. în întregul ei, manifestarea reflectă expresiv conștiința prezentului despre evenimentele istoriei. Este o lectură și totodată o interpretare a documentelor trecutului. capabilă să ducă la sublinierea, din unghiuri noi, a fenomenelor. Ca o constantă, sentimentul iubirii de țară, atașamentul profund față de tot ceea ce a însemnat ideal de libertate națională și socială străbate ca un fir roșu lucrările selectate pentru această expoziție. Este un sentiment care, venind din adincurile istoriei, și-a aflat întruchiparea artistică în miezul realităților contemporane. Iată de ce expoziția tinde să prezinte mai curind lucrări capabile să aducă in atenție imagini ale destinului unui întreg popor, să sublinieze continuitatea tradițiilor spirituale progresiste, constructive ale artei românești. Mai ales monumentele — aceste semne ale unei acute conștiințe despre popor și patrie — aduc mărturia unei intense trăiri în prezent a trecutului național. Este motivul pentru care imagini ale unor importante realizări de artă monumentală prefațează ampla manifestare la care ne referim. Cunoscute monumente dedicate lui Decebal, luptei revoluționare duse de Horea, Cloșca și Crișan, unirii Moldovei cu Țara Românească, monumente

Esențial este ca experiența bună

demonstrează căvalorificarea celor energie aflate la multiple și sub- ceea ce pledează punerea lor mai

Tn Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R.. a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat necesitatea de a se trece încă din acest cincinal, de anul viitor, la utilizarea mai largă a surselor de energie neconvenționale, astfel ca, prin folosirea biogazului. a biomasei, a energiei solare și a vintului, a apelor termale și mi.crohidrocentralelor, să se asigure în întregime necesitățile fermelor zootehnice și ale altor unități agricole, ale micii industrii, precum ;i realizarea în cițiva ani a independenței energetice a tuturor localităților rurale.Desigur, in această privință s-au ibținut unele neuitate in anumi- e județe și sec- oare de activita- e. In acest con- ext se cuvin re- evate marile po- ibilități de va- orificare a surelor de ener- ie neconvențio- iale de care dis- un unitățile coo- erației mește- ugărești din carul UCECOM I ale cooperate! sătești din idrul CENTRO- OOP. Experien- 1 de pină acumentru aceste unități — foarte nu- îeroase și dispersate pe întreg te- itoriul țării tai mici surse de îdemină prezintă anțiale avantaje, învingător pentru itensă în valoare.CIT COMBUSTIBIL ECONOMI- EȘTE UN HECTAR DE PANOURI OLARE *. ’ In unitățile cooperației teșteșugărești există 110 instalații ilare cu o suprafață de captare de 000 mp panouri, deci aproape un setar. Ce economii de combustibil > realizează folosind această su- •afață de panouri solare ?— Economisim anual echivalenți a 600 tone combustibil convențio- jI — ne spune tovarășul Constan- n Murgescu, directorul direcției ■hnice din UCECOM. Este o „re- )ltă“ bună dacă o calculăm „la hec- tr“. Dar trebuie spus că avem to- tși încă un număr mic de instalații o suprafață redusă de panouri iptatoare. Ne preocupă extinderea tesțora, intrucit in condițiile noas- e specifice — unități dispersate, cu insumuri energetice reduse — un >ort de energie realizat pe plan lo- il, oricît de mic ar fi, înseamnă •arte mult pentru buna desfășura- ■ a activității acestor unități. în- •amnă economii în sistemul ener- ?tic național. Tn orientarea înves- țiilor pentru valorificarea energiei convenționale acordăm de aceea atenție sporită in primul rind uni- 

care evocă dobîndirea independenței din 1877 sau marea Unire din 1918, lucrări de for public menite să pună in valoare marile realizări ale socialismului, toate ilustrează, în prima sală a expoziției, interesul pasionat al artiștilor pentru faptul devenit istorie. Sint adevărate documente ale existenței noastre pe pămintul românesc, lucrări realizate de artiști bine cunoscuți, prezențe emblematice capabile să întărească unitatea de ginduri, coeziunea întregului popor.Conștiința unei intime, indestructibile legături cu evenimentele de vitală importantă ale istoriei este

o idee pusă pe deplin în valoare de expoziția la care ne referim. Și nu putem, privind lucrările expuse in sălile Muzeului de arfă, să nu remarcăm faptul că evocarea momentelor esențiale ale trecutului a, fost întotdeauna însoțită de realizări artistice de înaltă ținută ; că artiștii au vibrat totdeauna la sunetul grav al evenimentelor majore din viața patriei. De la figura emblematică a României revoluționa- • re, creată acum un secol și jumătate de Rosenthal, la compoziții care aduc în imagine aspecte caracteristice ale României de astăzi — privitorul are la indemină un admirabil arc peste timp. Imaginea lui Mihai Viteazul, creată în epocă de Mihail Lapaty, și aceea, recentă, a aceluiași Mihai Viteazul în interpretarea lui Iacob Lazăr, proiectul de monument al Unirii realizat cu citeva decenii in urmă de Dimitrie Paciurea sau „Efigiile Unirii**  de Valentin Tănase, Imagini din războiul de independență realizate de Nicolae Grigorescu, Carol Popp de Szathmary, G.D. Mirea sau Sava Henția — acești adevărați „reporteri de război**  care au participat la lupte — alături de imaginea aceluiași eveniment, dar pictată mai tirziu de
taților eu un consum mal mare de energie, spre exemplu cooperative ce au cuptoare pentru fabricarea ceramicii, cum sint „Arta aplicată**  din Capitală sau „Arta Harghitei**  din Miercurea-Ciuc. Se cuvine subliniat că programul energetic al UCECOM, prevăzut pentru acest cincinal, se bazează, în primul rind. pe stabilirea in cadrul fiecărei unități a resurselor și posibilităților locale de valorificare a acestor surse de energie, program la întocmirea căruia au conlucrat strins uniunile județene ale cooperației meșteșugărești și institutul nostru de profil, ICPCOM. Iar, in al doilea rind, programul se* bazează pe modernizarea instalațiilor, cele mai noi avind un randament superior în comparație cu primele intra-

Resursele energetice necorivenționale-larg valorificate !

să fie cit mai mult extinsă
Preocupări și cerințe actuale în unități ale cooperației meșteșugărești și sătești

te in funcțiune in cooperația meșteșugărească.Cum și în centrate in așa cum a Nicolae Ceaușescu in Expunerea la marele forum democratic din 28—30 noiembrie, pentru mai larga utilizare 
a surselor de energie neconvențională in cooperația meșteșugărească ? „In primul rind — a ținut să sublinieze în acest sens tovarășul Paul Naghi, vicepreședinte al UCECOM — ne concentrăm eforturile spre mai buna corelare a investițiilor între diferiți beneficiari. Corelare absolut necesară țin.înd seama de faptul că, prin specificul activității lor, majoritatea unităților cooperației meșteșugărești (40 la sută dintre aceste unități reprezentînd-o cele prestatoare de servicii pentru populație) sînt amplasate la parterul blocurilor de locuințe. Urmează deci ca noile obiective de investiții, blocurile de locuințe să fie prevăzute cu instalații solare de utilizare comună — pentru locatarii apartamentelor și pentru unitățile de mică industrie și prestatoare de servicii ale cooperației meșteșugărești. Un argument deloc de neglijat il constituie, de altfel, așa cum demonstrează experiența existentă în județele Arad, Timiș sau Brăila, randamentul superior al instalațiilor solare cu suprafață mai mare. Din păcate, această lipsă de corelare, de care aminteam, face ca încă din faza de proiectare construcțiile respective să nu aibă

ce direcție se cer con- continuare eforturile, indicat tovarășul

CORNELIU VASILESCU — „Omagiu Marii Uniri" (proiect de tapiserie)

Ștefan Luchian, sînt doar citeva exemple in care același subiect este prezentat în multiplele ipostaze pe care participarea directă sau perspectiva timpului le-au impus creatorilor. Interesant ne apare în această privire retrospectivă faptul că nu simpla evocare a trecutului, ci relevarea sensului evenimentelor, sublinierea felului. in care aceste evenimente se integrau fluxului de gîndire colectiv a preocupat pe creatori. O astfel de evocare a fost și este destinată să se adreseze, peste timp, urmașilor, să legitimeze însăși dezbaterea unor probleme contemporane. Iată de ce expoziția are o anume unitate interioară dată de urmărirea felului în care imaginea artistică a reflectat eroismul in lupta pentru libertate și independență națională, entuziasmul revoluționar al acestei lupte.Semnificativă apare astfel prezența a numeroase compoziții de ample dimensiuni, compoziții prin intermediul cărora un mare număr de artiști au încercat să transmită intensitatea de sentiment cu Care au consemnat momentul 1 Decembrie 1918. Am aminti astfel tapiseria dedicată de Ileana Balotă Unirii — lucrare care se situează in zona cunoscută a preocupărilor sale legate de realizarea unor sinteze plastice semnificative ; am aminti, de asemenea, proiectul de tapiserie semnat de Corneliu Vasilescu, care, o dată cu ampla desfășurare monumentală, aduce dovada unei nedezmințite sensibilități lirice.Sensul viu al evenimentelor se împletește in imaginile propuse cu aspecte concrete, particulare din viața oamenilor de rînd, istoria trecută, dar și aceea prezentă fiind axul principal al gîndirii și desfășurărilor plastice. Ca în lucrări cum ar fi „Hora Unirii**  de Geor- geta Năpăruș sau „Marea Unire**  de Dimitrie Gavrilean — lucrări care sg referă in mod direct la aniversarea celor 7 decenii de la unire.în continuitatea firească a unor Importante filoane ce au străbătut arta românească de-a lungul timpului, numeroase lucrări constituie mărturia unei profunde implicări creatoare. Florile semnate de Gri- gore Vasile sau Iacob Lazăr, cele două sculpturi intitulate semnificativ de Alin Gheorghiu „Omagiu**,  lucrarea maestrului Ion Irimescu „Mamă cu copil**,  pentru a da doar citeva exemple, aduc in contextul la care ne referim mărturii creatoare de înalt nivel. ’Istoria ca mărturie șl suport moral poate fi urmărită în creația 
structura de rezistență necesară montării panourilor solare. în ceea ce ne privește, conducerea UCECOM a stabilit ca, încă din 1989, noile obiective de mică industrie sau de prestări de servicii proprii să aibă absolut toate instalații solare sau de valorificare a altor surse de energie neconvențională*'.CÎMP NELIMITAT PENTRU INIȚIATIVE. Este o realitate confirmată de experiența practică — energia neconvențională poate acoperi o mare parte a consumului de energie a unităților cooperativelor de producție, 'achiziție și desfacere a mărfurilor de la sate. Și tot datorită specificului lor — amplasarea în mediul rural — unitățile cooperației sătești au posibilități nelimitate de a 

pune in valoare diferite surse de a produce biogaz, de a folosi energia vintului, aceea provenită din micro- hidrocentrale sau a panourilor solare. De altfel, una dintre concluziile principale desprinse dintr-o analiză întreprinsă de conducerea CENTRO- COOP ’ se referă tocmai la necesitatea generalizării experienței proprii existente în unele unități în ce privește valorificarea diferitelor surse de energie neconvențională. în acest scop au fost organizate schimburi de experiență în județele cu cele mai bune rezultate in valorificarea energiei solare, geo- termale și in produeerea biogazului. Ce au putut constata, spre exemplu, participanții la un asemenea schimb de experiență organizat in județul Arad ? Cele 21 de instalații solare, cu o suprafață totală de 500 mp, asigură unităților respective apă caldă din primăvară pînă în toamnă — circa șase, șapte luni pe an. Aceste instalații funcționează In diferite unități : hoteluri și restaurante, laboratoare de cofetărie și patiserie la Curtici, Chișineu-Criș, Sintana, Se- biș, Ineu și alte localități. Dacă avem în vedere că toate instalațiile sint executate de către secțiile mecanice ale cooperativelor sătești, iar „soarele de Arad**  nu este mai generos decît în alte județe, rezultă că in această acțiune hotărîtoare sint doar preocuparea și spiritul de inițiativă ale oamenilor acestor unități. Și totuși, în condițiile existenței a

?! till *

unor maeștri al artei interbelice românești din perspectiva a ceea ce evenimentele au subliniat drept componentă esențială a structurii morale românești. I. Iser sau. Cărnii Ressu, Al. Phoebus sau' Octav Băncilă au creat lucrări inspirate de momente ale luptei revoluționare contemporane lor.De la descriere la evocare, de la narațiune la prezentarea sintetică, de la alegorie la simbol, lucrările expoziției evocă momente încărcate . de semnificații ale acestei lupte pentru construirea unei țări libere, a patriei socialiste. Așa cum se poate vedea din evocarea mediului industrial românesc de către Henri Catargi, in imaginea „Tractoarelor româneștii*  de Alexandru Ciucu- rencu, in „Minerij**  de Paul Erdos. Compoziții figurative narează cu claritate, dinamism amploarea construirii socialismului in România. O fac peisajele semnate de Eugen Popa, Ion Bițan, Vladimir Șetran, Iulia Hălăucescu.Un cald omagiu este adus în impresionante lucrări de artă președintelui țării, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, in compoziții și portrete ce evocă lupta eroică desfășurată încă din anii ilegalității, printr-o exemplară activitate revo-

luționară, pentru izbînda Idealurilor de libertate și dreptate socială, pentru apărarea independenței patriei și, apoi, în anii de nou destin românesc, pentru triumful Idealurilor socialiste, pentru înfăptuirea lor, pentru progresul multilateral al României socialiste. In aceste zile, in care In conștiința tuturor este vie Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la recenta plenară istorică ; in aceste zile în care marele forum național a adoptat Expunerea secretarului general al partidului ca program de muncă și acțiune revoluționară pentru întregul nostru popor, expoziția din sălile Muzeului de artă subliniază un adevăr esențial. Și ăriume sensul adine patriotic, angajat al plasticii noastre. Arta românească a constituit întotdeauna o temelie a dăinuirii noastre spirituale, dar și un mod de a sonda sensurile existenței și evenimentele istoriei cu instrumentele originale ale unor sensibilități specifice. Multilateral concretizat, gindul generos al artiștilor de ieri și de astăzi conturează astfel un complex și semnificativ eveniment cultural, continuitatea unor idealuri de bine, adevăr și frumos.
Marina PREUTU

cel puțin tot atîtea zile însorite în- tr-un an, in unitățile cooperației sătești din Giurgiu s-a montat o singură instalație solară cu zece mp; în Bu- ‘ zău — două cu opt mp; in Călărași — patru instalații cu două sute mp, iar in Teleorman — cinci instalații cu ceva mai mult de o sută mp, deși panourile solare se fabrică tocmai in acest județ, • la Alexandria. Unii susțin că in diferite județe nu ar fi rentabilă utilizarea panourilor solare. Afirmația este contrazisă de realitate. în cooperativele de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din județul Neamț au o bună eficiență toate cele 15 Instalații cu o suprafață de 590 mp.De ce se perpetuează această stare de lucruri ? Printre altele, și datorită faptului că unitățile producătoare de panouri solare au re- strins producția panourilor din cauza... lipsei de comenzi. în 1935, întreprinderea de aparataje și accesorii Alexandria a produs 193 000 mp panouri captatoare de energie solară, iar în 1987 numai 40 000 mp. în vara toridă din aoest an producția de pa- nouri era sistată.SIGUR. Și în valorificarea celorlalte surse de energie neconvențională multe unități ale cooperației sătești au obținut bune rezultate și o interesantă experiență, în ce privește utilizarea instalațiilor de biogaz, in unități ale cooperației sătești din.............  - ...Vaslui, Iași, Bacău, menea instalații au pe lingă unități de sau complexe de __________„„blică. La cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor Vi- ziru, județul Brăila, s-a construit o instalație de biogaz cu două module, avind o capacitate de 50 mc fiecare, ambele in funcțiune neîntreruptă din 1986. La microcomplexul hotelier și de alimentație publică „Hanul Măgura**  din județul Bacău există o gospodărie-anexă de la care se utilizează dejecțiile, obținindu-se zilnic cite 30 mc biogaz.Este necesar ca, in spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducerile UCECOM și CENTROCOOP, uniunile lor județene să acționeze cu mai multă stăruință pentru sprijinirea efectivă a unităților în valorificarea resurselor energetice neconvenționale, astfel ca încă de anul viitor să se obțină rezultate domeniu, ceea cărei unități, naționale.

UN CIȘTIG

județâle Brăila, Satu Mare ase- fost amplasate mică industrie alimentație pu-

cit mai bune in acest ce este în folosul fie- al Întregii economii
€. BORDETAXU

*

*
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Pentru omul nou
(Urmare din pag. I) vi- in

al societă- ca factori perfecțio- exigențele

recentei plenare reiese acea ziune realistă asupra lumii care trăim, pe care o construim, care trebuie s-o lăsăm urmașilor ; reiese acea viziune ce traversează programele partidului în cei mai bine de douăzeci de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea. Este o viziune în care trebuie să înțelegem că toate elementele ce constituie cadrul fertil ții noastre se constituie în mișcare, in continuă nare și sincronizare cu vremii. Omul aflat in centrul politicii partidului constituie un îndemn permanent de a participa, prin cărțile noastre, prin întreaga activitate creatoare, civică, la fascinantul proces de oglindire a o- mului noii societăți care se verifică prin capacitatea sa de a-șl asuma și înfăptui exemplar idealurile socialismului, programele de edificare elaborate de partid.Concepția partidului privind misiunea literaturii și artei pune puternic in lumină valențele politice, umane și sociale ale creației înscrise in permanenta istoriei românești, datoria unei reflectări complexe a istoriei naționale, sporirea contribuției specifice a literaturii la modelarea omului nou, ziditorul revoluționar al unei lumi mai drepte și mai bune. într-un moment politic de o asemenea intensă participare angajantă — într-un moment îngemănat cu sărbătorirea a șaptezeci de ani de la Marele Act Istoric al Unirii, făuritorii noii literaturi au participat cu patriotic entuziasm la manifestările ce au avut loc in țară, consacrate sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, cuvintul și creația oamenilor de artă rezonind puternic in conștiințele celor prezenți Ia emoționantele intîlniri de la Alba Iulia sau Blaj, din Capitală sau din Iași, din numeroase localități ale patriei. S-a dat glas convingerii nestrămutate a scriitorilor că suprema datorie este aceea de a sluji
vremea

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 decembrie (ora 20) — 
7 decembrie (ora 20), In țară : vremea 
va fi Închisă și in general umedă. Vor 
cădea precipitații la început In nord- 
estul tării, predominant sub formă de 

In lumina nobilei concepții a partidului, pătrunsă de un profund spirit umanist-revoluționar, magistral sintetizată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea la recenta plenară, adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, în lumina minunatului principiu al culturii pentru popor, făurită cu poporul — sint impresionante și adine grăitoare amplificarea și intensificarea activității culturale de masă în cadrul generos și stimulator. pe multitudinea de planuri ale culturii, reprezentat de Festivalul național „Cintarea României**.  Mișcare uriașă — cuprinzind deopotrivă profesioniști sau amatori în domeniul creației artistice, de asemenea un impresionant număr de oameni înzestrați și activi în creația tehnică de masă — aceasta constituie un fenomen propriu anilor care încep în viața poporului nostru cu revoluția de eliberare socială și națională și cunosc o intensificare și amploare fără precedent în epoca instaurată în viața națiunii începînd cu Congresul al IX-lea al P.C.R., epocă ce intră în istorie cu numele marelui ctitor de .țară nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului și al țării. Fenomen propriu anilor de viață nouă, Festivalul național „Cintarea României**  reprezintă încă un atestat de disponibilitate spirituală și capacitate creatoare specific stimulate și duse către optima lor capacitate de expresie și de realizare, in condițiile revoluției socialiste, ale politicii culturale ema- nind de la centrul vital al națiunii care este Partidul Comunist Român.Mișcarea culturală de masă, activă și cu frumoase tradiții în țara noastră, deține un rol de tot mai mare însemnătate în epocă prin activizarea conștiințelor, prin cultivarea sensibilității și, în general, prin îmbogățirea spirituală pe planul cunoașterii, al însușirii de valori formative și în afirmarea lor prin manifestări specifice. Este un proces extraordinar, în care sute de mii de oameni sint implicați activ, fie in situația de creatori de valori spirituale sau materiale, fie de receptori, ca participanți și beneficiari ai manifestărilor artistice, culturale și rezultatelor materiale ale activității de creație din domeniul tehnico-ști- ințific, adică ai invențiilor, inovațiilor, raționalizărilor. Cit privește activitatea cultural-artistică a amatorilor — aceasta are o înaltă semnificație și deosebită însemnătate, pentru că reprezintă o modalitate da manifestare a multor, tot mai multor oameni și, totodată, un mediu de comunicare către șl mai mulți. Act eu implicații etice și social-po- litice prin ritmarea cu comandamentele contemporaneității, cu rol de. prim-plan în formarea în spiritumanist revoluționar a omului nou, în desăvîrșirea sa, cultura contribuie și pe această cale, în măsură hotă- ritoare, la omogenizarea colectivității.Cultura însușită de toți compo- nenții societății, tradusă in concepția lor de viață și rezonantă în modul de a trăi — lată'un fenomen ce s-a impus tot mai amplu și mai profund în anii de după Congresul al IX-lea și cu atit mai mult se face simțită în noua etapă de dezvoltare a țării. Este etapa pe care o prefigurează documentul programatic, de importanță majoră, analiză științifică și viziune prospectivă de excepțională valoare reprezentat de recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R.. document de Însemnătate crucială in toate domeniile revoluției contemporane, aie desăvirșirii construirii socialismului în patria noastră și Înaintării spre comunism, care reliefează cu deose- 

din adîncul ființei, cu capacitatea talentului, patria și marile ei idealuri socialiste. Nu poate fi țel mai nobil pentru omul de creație decît acela de a realiza noi opere care să oglindească uriașa muncă a poporului nostru, de a crea noi romane, noi piese de teatru, noi poezii in care eroii principali să fie muncitorii, țăranii, intelectualii, cu preocupările lor, cu dorințele lor de progres, de bunăstare, cu hotărirea lor de a contribui la făurirea socialismului și comunismului în România. Din munca și viața acestora sint mereu preocupați să se inspire scriitorii. Din acest izvor nesecat se poate sorbi putere și avint pentru a putea servi poporul, construcția socialismului, viitorul luminos al patriei.Scriitorii, care se pregătesc să sărbătorească Centenarul trecerii in nemurire a lui Mihai Eminescu, au învățat din genialul lui exemplu de a fi totdeauna in slujba tării, a poporului, a frumuseții și a- devărului istoric. Ne revine, așadar. nouă, scriitorilor, îndatorirea profund patriotică ca, invățind din lecția nepieritoare a clasicilor, din opțiunile lor pentru teme esențiale, izvorîte din viața poporului, din năzuințele supreme ale omului, ale umanității, să facem să vibreze în pagina cărților noastre chipul pilduitor al contemporanilor, să contribuim prin scrierile noastre la înfăptuirea vastei opere de formare și perfecționare a omului cu o conștiință înaintată, cu larg orizont cultural și științific, capabil să materializeze cu înaltă exigență stabilite i struirea România.Aceasta creatorilor timpul' in răspunsul sele idei prezentată T____ _ _______T__Nicolae Ceaușescu, îndemn suprem de conștiință de a ne consacra întreaga capacitate creatoare României de azi. României de mîine și mărețelor ei idealuri socialiste.

sarcinile și programele de partid pentru con- societății socialiste îneste datoria noastră, a contemporani, fată de care trăim, acesta este scriitorilor la generoa- cuprinse în Expunerea plenarei de tovarășul

lapoviță șl ninsoare și, pe arii mai 
restrinse, sub formă de ploaie în restul 
teritoriului, apoi, începind din sud- 
vestul țării, mal ales sub formă de 
lapoviță șl ninsoare, tn sudul șl sud- 
estul țării, cantitățile de apă pot atinge 
15 litri pe metru pătrat in 24 de ore. 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări izolate in nord-est și 
la munte. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, izolat mai coborîte pînă la 
minus 8 grade in nord-est, iar cele 
maxime Intre minus 2 șl plus 8 grade,

bită pregnanță importanța acordată de partid și de conducătorul său pregătirii politico-ideologice, formării omului nou, cu o înaltă conștiință civică, animat de sentimentele unui profund patriotism socialist, îmbogățirii sale spirituale pe calea culturii, a literaturii și artei.Firesc, tot mai înalte exigențe se ridică în fața celor ce acționează pe acest tărîm, îndeosebi a celor ce creează valori specifice, societatea ceri ndu-le tot mai bogate in substanța lor și mai eficiente în contemporaneitate prin spiritul revoluționar, prin forța vie, activă a operelor, rezultat al capacității de pătrundere a esențelor și de relevare, în modalități originale, cu deosebire a problemelor majore ale vremurilor de nobilă revoluție constructivă socialistă, făurite cu irezistibil elan ?i trăite, în deplină egalitate șl unitate, de întregul nostru popor.Sînt exigente pe care le polarizează și pe care trebuie în viitor să le satisfacă și mai deplin activitatea desfășurată în cadrul Festivalului național „Cintarea României**,  instituit la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu și integrat organic in viața națiunii, ale cărei excepționale disponibilități creatoare le stimulează, a cărei forță spirituală o reprezintă și o constituie concomitent ca generos, impresionant și uriaș cadru de manifestare. Centrele de creație și cultură „Cintarea României**,  cuprinzînd 286 case da cultură municipale și orășenești, ale tineretului și studenților, 7 800 de cămine culturale din mediul rural, de asemenea numeroase cluburi constituie un cadru optim de cultivare și manifestare, la care se adaugă existența activă a 151 de teatre dramatice și muzicale, de asemenea alte instituții profesioniste de spectacole, potențial creat în anii socialismului, ale cărui resurse se impun tot mai bine valorificate, in cadrul procesului de perfecționare a activității organizatorice, ideologice și politico-educative în raport cu exigențele superioare ale noii etape de dezvoltare a țării. Este sarcina permanentă relevată în Tezele din aprilie și reiterată in strălucita Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară : -Să perfecționăm și să dăm noi dimensiuni activității creatoare a Festivalului național „Cintarea României**.  In acest sens trebuie să organizăm mai bine activitatea de creație tehnico-științifică, și in alte domenii, a teatrelor, a caselor de cultură, a eluburilor, căminelor culturale, a tuturor centrelor de educație și cultură ale Festivalului „Cintarea României**-.într-adevăr, in ritmurile înnoitoare ale țării se integrează cu rol activ și cultura socialistă, eficient formativă prin conținutul umanist revoluționar, prin elementele de cunoaștere științifică, penetrantă, prin autenticitatea valorilor literar-artistice conținute și exprimate, curent accesibilă prin numărul mare și activitatea de apreciabilă eficientă a instituțiilor de cultură și de artă, a așezăm întelpr Științifice. Iar Festi- * valul' national „Cintarea României**  este un minunat mijloc și cadru de exprimare și stimulare a excepționalelor capacități creatoare ale poporului, de valorificare în procesul revoluționar contemporan, de realizare a celei mai strălucitoare flori a socialismului — omul nou, superior pe toate planurile, consecvent cu sine însuși, cu convingerile cîș- tigate și fundamentate în condițiile create de viața nouă pentru el, incorporate organic și manifestate in comportamentul etic, civic și patrio- tic, in tendința de continuă amplificare și aprofundare a cunoașterii, in înalta capacitate și responsabilitate profesională. Perfecționarea activităților din cadrul Festivalului național „Cintarea României**  poate duce la împlinirea dezideratului nobil, parte integrantă a dominantelor noii etape de perfecționare în dezvoltarea țării, al. desăvirșirii naturii umane in spiritul idealurilor- socialiste. Este condiția pasului decisiv către integralitatea către omogenizare prin spiritualitate socialistă a clase și categorii sociale, na de onoare atît a celor valori culturale, artistice științifice, cit și a celor chemați să susțină creația, a celor care o difuzează.
Virqil BRADATEAJVU

comunistă, cultură și diferitelor Este sarci- ce creează și literare, care sint organizatoric
t

„Arborele copilăriei' 
opereta (color)

decembrie

11,30 Lumea copiilor (color) • Tele- 
filmoteca de ghiozdan „Peripeții 
de vacanță**.  Episodul 5

12.25 Sub tricolor, la datorie (color) 
12.40 Viața satului (color)
13.00 Telex
13.05 Album duminical (color) 
15,00 Închiderea programului.
19.00 Telejurnal
19.20 Cintarea României (color) • Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste șt cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Arad.

20.25 Film artistic.
21.25 întllnire cu 
21,50 Telejurnal

Luni, 5
19,00 Telejurnal
19.25 Industria — programe priori

tare. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința co
mună a Plenarei C.C. al P.C.B. și 
a celorlalte organisme ale demo
crației muncitorești-revoluțtona- 
re — magistrala proiecție a coor
donatelor progresului economic

19,45 Știința pentru toți (color) • Că
lătorie spre centrul Pămintului 
(II)

20,15 Ctitorii ale Epocii de Aur (color)
• Un rin tînăr străbate orașul

20.35 Tezaur folcloric (color)
21,00 Programul de organizare șl mo- 

' dernizare a localităților țării
(color) • Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind Înflo
rirea localităților și reducerea 
deosebirilor esențiale dintre sat șl 
oraș

21.20 Din lumea capitalului (color)
21.35 Ce-ți i doresc eu ție, dulce Româ

nie. Versuri patriotice, revoluțio
nare (color)

21,50 Telejurnal

lzolat mai ridicate In sud. La început, 
local, în nord-est și, Izolat, în cele
lalte zone se mențin condiții de polei. 
Local se va produce ceață. In Bucu
rești : vremea va fi Închisă și In ge
neral umedă. Vor cădea precipitații la 
începutul șl sfirșttul intervalului, mal 
ales sub formă de lapoviță șl ninsoare. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intra 
minus 2 șl plus 2 grade, iar cele 
maxime între 2 șl 5 grade. Dimineața, 
condiții de ceață slabă.
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HOTĂRÎREA-APEL 

a Plenarei Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 

din 30 noiembrie 1988Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, întrunit in plen, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, a dezbătut cu înaltă răspundere și exigență revoluționară, în lumina Expunerii secretarului general al partidului la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, proiectele Planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a- Republicii Socialiste România în anul 1989. Planului de dezvoltare a agriculturii, industrial alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor în anul 1989, Bugetului de stat pe anul 1989, precum și Programul privind autocondu- cerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimen- tare și bunuri industriale de consum pe anul 1989. A fost discutat, de asemenea, Raportul privind creșterea rolului și atribuțiilor organismelor Frontului Democrației și Unității Socialiste In realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, organizațiile de masă, obștești, și profesionale reprezentate în cadrul ei — practic toate forțele sociale ale tării — au dat cea mai înaltă apreciere documentelor care jalonează dezvoltarea României în anul 1989. subliniind că ele poartă amprenta gîndirii științifice, cutezătoare și profund realiste a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiind în deplină concordanță cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, cu cerințele și posibilitățile de progres de care dispune societatea noastră. S-a apreciat că nivelurile de dezvoltare prevăzute, căile și soluțiile adODtate asigură, în continuare, o creștere economică intensivă, afirmarea puternică a noii revoluții stiințifico-tebnice și a noii revoluții agrare, sporirea neîntreruptă a avuției naționale și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai, a gradului de civilizație al întregului popor.Pornind de la aceste considerente, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a hotărit în unanimitate să aprobe documentele dezbătute, a- preciind că ele asigură dezvoltarea pe o treaptă superioară a economiei naționale și creșterea în continuare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Sindicatele, cooperația agricolă, asociațiile oamenilor de știință, consiliile inginerilor și tehnicienilor, organizațiile de tineret și femei, cele ale democrației și unității socialiste își vor uni eforturile, vor acționa în ștrinsă unitate pentru a transpune în viață, în noi și noi fapte de muncă, prevederile acestor importante documente, care ilustrează, încă o dată, caracterul științific al politicii partidului, realismul ei, faptul că pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre — nu există țel mai înalt decit de a asigura, pe baza dezvoltării întregii economii, prosperitatea țării, bunăstarea poporului.Adoptînd aceste documente care vor orienta ascensiunea țării în anul 1989. în conformitate cu politica partidului. Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste dă expresie ho- tăririi întregii națiuni de a acționa neabătut pentru dezvoltarea în continuare a forțelor de producție, pentru creșterea forței materiale și spirituale a societății noastre, pentru întărirea independenței și suveranității României.In ce privește Programul de autoconducere și autoaprovizio- nare, plenara Consiliului Național relevă necesitatea ca toate organizațiile de masă, obștești și profesionale să-și unească eforturile și să acorde prioritate mobilizării largi a oamenilor muncii, în primul rind a celor din agricultură, pentru realizarea în cele mai burre condiții a sarcinilor privind asigurarea produselor agricole vegetale și animale, a bunurilor de consum. în vederea satisfacerii corespunzătoare a cerințelor privind buna aprovizionare a oamenilor muncii.în centrul, lucrărilor plenarei s-a aflat magistrala Expunere privind stadiul actual al dezvoltării societății socialiste românești și perspectivele evoluției sale viitoare, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat-o la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești. Dezbaterile au pus în lumină profunzimea și caracterul complex, multilateral al a- nalizei întreprinse de secretarul general al partidului, concluziile de

cinema
• Marea unire, Încununarea năzuinței 
de veacuri a poporului român. Mi
racolul : PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19;
• România pe coordonatele dezvol
tării socialiste. O zi la București : 
LUMINA (14 74 16) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19
• E scris pe tricolor unire. Columna: 
9; 12; 16, „1918 — înfăptuirea marelui 
ideal național — făurirea statului na
țional unitar român* *4 — 18 : SCALA 
(11 03 72).
• Miracolul : FEROVIAR (50 51 40) —

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 10 ; Bădăranii — 
18 ; (sala Amfiteatru) : Un anotimp 
fără nume — 10 ; Torquato Tasso 
(aminat din 26 nov.) — 18 ; (sala 
Atelier) : Ultimul set — 10 ; 18
0 Filarmonica „George EnescuM 
(15 68 75, Ateneul Român) • Concert 
vocal-instrumental. Corul „PRO 
ARTE* al Universității București și 
orchestra „MUSICA MUNDI44 a sin
dicatului Invățămint a) sectorului 1. 
Dirijor : Ligia Balica — 18
• Opera Română (13 18 57) : Albă ca 
Zăpada și cei 7 pitici — 11 : Lucia 
di Lammermoor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Oklahoma — 10,30 ; Contesa Maritza 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 10,30 ;
(sala Grădina Icoanei*; 11 95 44) :

9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Muzica e viața mea : FERENTARI 
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19, PACEA 
(71 30 85) — 9 ; 11 ; 13 • 15 ; 17 ; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19
O Hanul dintre dealuri : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 : 17 ; 19
• Nelu î VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17 ; 19
• Capcana mercenarilor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15 ; 17 ; 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
UNION (13 49 04) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 

largă semnificație teoretică șl practică pe care acest document le cuprinde privind orientarea și desfășurarea procesului revoluționar in țara noastră, în lumea de azi.Plenara a dat o înaltă a- preciere Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. care confirmă, încă o dată, faptul că întreaga concepție, viziunea largă și cutezătoare, tactica și strategia profund originale pe care partidul nostru le-a pus la baza planurilor și programelor de largă perspectivă privind dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste sînt iodul aplicării creatoare a legilor generale ale făuririi noii orînduiri la condițiile concrete ale României. Conceptele, tezele și orientările, atît de strălucit argumentate, cuprinse in magistralul document au o însemnătate deosebită pentru perfecționarea în continuare a organizării și conducerii societății, pentru înțelegerea direcțiilor prioritare in care trebuie concentrate eforturile spre a asigura înfăptuirea neabătută a obiectivelor istorice. imediate și de perspectivă, pe care și le-au asumat clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea țării, întregul nostru popor — constructor entuziast al socialismului și comunismului pe pămintul patriei.Plenara consideră că strălucita evocare, in Expunere, a trecutului de luptă al poporului nostru pentru libertate socială și națională, pentru socialism pune și mai puternic în lumină marile realizări obținute, sub conducerea partidului, cu deosebire în ultimele peste două decenii, drumul glorios pe care l-am parcurs pe calea bunăstării și civilizației socialiste. Orientările și indicațiile secretarului general al partidului adîn- cesc și dezvoltă și mai puternic principiul fundamental al construirii socialismului cu poporul și pentru popor, deschizind noi și importante direcții de afirmare celor ce muncesc, maselor populare, în cadrul sistemului democrației noastre muncitorești-revo- luționare.Plenara a dat glas adevărului, subliniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunere, că linia generală și strategia dezvoltării țării promovate de partid sint pe deplin confirmate de viață, de fapte. Ceea ce s-a realizat pe planul dezvoltării economiei naționale, științei, învățămîntului, culturii în ultimii douăzeci și trei de ani demonstrează cu putere realismul politicii partidului, caracterul pe deplin corespunzător al cadrului politico-organizatoric de care dispunem, superioritatea democrației noastre muncitorești- revoluționare — ca amplă și convingătoare ilustrare a superiorității orînduirii socialiste.Plenara a dat, totodată, o înaltă apreciere ideilor și orientărilor exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunere cu privire la situația internațională actuală, la sensul și semnificația marilor prefaceri care au loc in viața economică și politică a lumii de azi, la căile și mijloacele de promovare a unui climat de destindere, securitate, pace, colaborare și ințelegere intre popoare. S-a pus in lumină importanța reafirmării hotărîrii României de a colabora strîns și de a acționa în continuare, impreună cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele democratice, progresiste de pretutindeni, cu toate popoarele, pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, pentru reglementarea pașnică, prin tratative, a conflictelor existente in diferite zone ale globului, pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice mondiale, pentru soluționarea in spirit constructiv a marilor și complexelor probleme ce confruntă omenirea, pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Pornind de la toate acestea, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, in numele organizațiilor " componente, al tuturor claselor și categoriilor sociale, și-a exprimat adeziunea deplină față de tezele, ideile și orientările cuprinse in Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae. Ceaușescu la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și a organismelor democratice ale societății. Participanții la plenară și-au însușit în unanimitate conținutul acestui document de importanță istorică pentru evoluția viitoare a societății socialiste românești, ho- târind ca el să devină Programul de muncă și acțiune revoluționară al tuturor organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, al întregului popor.Consiliul Național al, Frontului Democrației și Unității Socialiste

• Burebista j BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9 ; 12 ; 15 ; 18
• Mihai Viteazul : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12, 15; 18.
• Buzduganul cu trei peceți : STU
DIO (59 53 15) — 10 ; 14 ; 18
• Duelul j VICTORIA (16 28 79) —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Misterele Bucureștilor — 15 ; 17 ;
19, Fiul stelelor — 9 ; 11 ; 13 : DOINA 
(16 35 38).
« Cantemir : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Evadarea : MELODIA (11 13 49) —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Pădurea de fagi : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Vlad Țepeș : AURORA (35 04 66)
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Pădurea spinzurațllor : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 ; 12 ; 15 ; *18
• Dragostea șl revoluția î POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19
• Acțiunea „Autobuzul*  ! ARTA 
(21 31 86) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Strada chitariștllor : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19
• Transport secret : GRI VIȚA
(17 08 58) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,
LIRA (31 71 71) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19
• O anchetă ciudată : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17 ; 19 

cheamă clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea țării, pe toți cetățenii să acționeze cu dăruire, cu întreaga lor putere de muncă și creație pentru transpunerea în viață a orientărilor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste apreciază că, în spiritul orientărilor și indicațiilor cuprinse în Expunere, al însuflețitoarelor îndemnuri din Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor plenarei, consiliile Frontului de la toate nivelurile, organizațiile de masă, obștești și profesionale componente trebuie să-și perfecționeze în continuare întreaga activitate, stilul și metodele de muncă, în scopul îndeplinirii la un nivel superior a rolului și atribuțiilor Importante ce le revin în cadrul sistemului democrației noastre muncitorești- revoluționare. Ele au datoria să aducă o contribuție tot mai importantă la mobilizarea oamenilor muncii din industrie și agricultură, din toate sectoarele producției materiale și spirituale la înfăp
OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE!Dezbaterea cu întregul partid și popor a Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu trebuie să determine îmbunătățirea, în continuare, a întregii activități de organizare și conducere a producției și a muncii. Să acționăm cu toată hotărirea pentru a da viață sarcinilor de plan pe luna decembrie și pe întregul an 1988, acordind o atenție prioritară realizării producției fizice, a producției de export și investițiilor, pumnd astfel o bună bază realizării planului pe anul viitor !Să ne angajăm cu toate forțele, încă din primele zile ale lunii ianuarie, la îndeplinirea prevederilor planului pe anul 1989, an hotărîtor al actualului cincinal ! Să folosim la întreaga capacitate utilajele, instalațiile, liniile tehnologice, să întărim pretutindeni ordinea și disciplina, să utilizăm la maximum timpul de lucru, să eliminăm risipa, să întărim răspunderea și spiritul gospodăresc în gestionarea părții din avuția socială ce ni s-a încredințat !Să acționăm cu hotărîre și abnegație pentru sporirea bazei proprii. de materii prime și energie, să asigurăm realizarea în bune condiții a planului la cărbune, țiței, gaze naturale și energie electrică ! Să acționăm, fiecare la locurile noastre de muncă, pentru a asigura buna gospodărire și valorificarea superioară a materiijor prime, materialelor, energiei și combustibililor, pentru recupera- reă, recondiționarea și reintroducerea în circuitul productiv a materialelor refolosibile, a pieselor și subansamblelor, pentru utilizarea largă a energiei secundare, a surselor energetice neconvenționale !Să facem în așa fel încît să determinăm ridicarea continuă a calității și nivelului tehnic al produselor ! Să acționăm pentru lichidarea tuturor neajunsurilor care s-au manifestat și se mai manifestă în acest domeniu, conștienți că răspunderea principală pentru aceasta ne revine nouă, fiecărui

CETĂȚENI AI ROMÂNIEI SOCIALISTE!
Am sărbătorit, la 1 Decembrie, împlinirea a 70 de ani de la for

marea statului național unitar .român - victorie a luptei de veacuri 
a poporului nostru de a trăi unit, stăpin pe destinele sale I Să 
cinstim prin gindul și fapta noastră consacrate progresului și înflo
ririi României socialiste pe toti acei care, prin lupta și jertfa lor, au 
contribuit la realizarea Unirii — acest vis de veacuri al poporului 
român I

Să slujim prin intreaga noastră activitate cauza independenței și 
suveranității naționale, cauza bunăstării și fericirii poporului, a afir
mării tot mai puternice a României socialiste intre națiunile prospere, 
libere și demne ale lumii I

Să ne aducem fiecare contribuția la întărirea colaborării cu toa
te țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capita
liste dezvoltate, pornind de la convingerea că numai in condiții de 
colaborare și pace vom putea infăptui minunatele programe de dez
voltare economico-socială, care vor asigura trecerea României in sta
diul de tară socialistă mediu dezvoltată I

Să răspundem cu devotament și spirit patriotic, revoluționar mo
bilizatoarelor îndemnuri cuprinse in magistrala Expunere prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al 
P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și ob
ștești ale țării I Să cultivăm neîncetat dragostea de patrie și pămin
tul natal, atașamentul față de poporul nostru minunat, devotamentul 
față de eroicul partid comunist, care ne conduce cu înțelepciune, 
față de încercatul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu I

Prin faptele noastre de fiecare zi, prin tot ce întreprindem la 
locul de muncă, in viața socială, in familie, să dăm expresie voin
ței noastre neclintite ca, strins uniți in jurul partidului, să asigurăm 
ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, 
intr-o lume mai bună și mai dreaptă, a păcii și colaborării I

• Sub semnul dragostei : DACIA
(50 35 94) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19
• Vocație de detectiv ; MUNCA 
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19
• Vraciul : CULTURAL (83 50 13) — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19

teatre 

tuirea sarcinilor de plan, la realizarea obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei, să desfășoare o activitate tot mai intensă pentru a asigura participarea maselor largi populare la intreaga viață economico-socială a țării, la soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică mersul nostru neabătut înainte pe calea socialismului și comunismului.Plenara a scos în evidență necesitatea ca organizațiile componente, consiliile Frontului Democrației și Unității Socialiste să acorde o atenție sporită activității ideologice, de educare politică, patriotică, revoluționară a celor ce muncesc, de formare a omului nou — constructor conștient al socialismului și comunismului. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, trebuie să dăm noi dimensiuni Festivalului național „Cîntarea României" — minunat cadru de afirmare a forței creatoare a poporului nostru în știință și tehnică, în cultură și artă, in toate domeniile creației materiale și spirituale —, largă mișcare de masă care ridică la un nivel superior minunatele noastre tradiții de muncă și hărnicie, de înțelepciune și cutezanță în faptă și in gîndire, în slujirea patriei.
muncitor, fiecărui maistru și inginer în parte, noi fiind cei dinții controlori de calitate, cei dinții responsabili pentru respectarea normelor și tehnologiilor prevăzute in documentațiile tehnice la fiecare produs 1în mod deosebit să acționăm cu . stăruință pentru realizarea la un înalt nivel de calitate a producției destinate exportului ! Să asigurăm în acest sc.op programarea, pregătirea și lansarea cu prioritate în fabricație a comenzilor, aprovizionarea tehnico-materială nece- ră, livrarea întregului fond de marfă la termenele stabilite în contractele cu partenerii noștri — făcînd din aceasta o problemă de zi cu zi a activității noastre, o problemă de Înaltă responsabilitate politică și patriotică, cetățenească !Să muncim cu abnegație pe șantierele obiectivelor de investiții în vederea punerii în funcțiune a noilor capacități de producție și atingerii la termen a parametrilor proiectați ! Să milităm pentru folosirea cu maximum de randament a bazei tehnico-materiale existente. a utilajelor și instalațiilor, pentru creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor de construcție, pentru adoptarea tehnologiilor moderne, pentru întărirea ordinii și disciplinei in producție» utilizarea integrală a timpului de lucru și buna gospodărire a materialelor, energiei și combustibililor !Să ne sporim contribuția la înfăptuirea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole, care vor asigura bogăția recoltei anului viitor, la realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, la obținerea unor producții agricole vegetale și animale tot mai mari 1 Să ne angajăm cu fermitate in ridicarea la un nivel mereu mai înalt a producțiilor în zootehnie, în efectuarea marilor programe de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului, în buna gospodărire a pă- mîntului 1

Clinele grădinarului — 10,30 ; A treia 
țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan
— 10,30 ; Mitică Popescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrina și hoțul — 11 ; Bărbatul și... 
femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cind 
comedia era rege — 10 ; Turnul de 
fildeș — 18
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 10 ; 
Necazurile unui Îndrăgostit — 18 ;
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 10,30 ; Acești îngeri triști — 
17,30
• Teatrul Glulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Regina balului — 18 ;
(foaier) : Pasărea măiastră — Maria 
Tănase — 11,30 ; 18,30 ; (sala Giulești, 
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 
11 ; Cursa de Viena — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(15 56 78, sala Savoy) : Dragoste la 
prima vedere — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44 (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11 ; De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) ; 
Vrăjitorul din Oz — 10,30
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) ; Vitejii cetății Bade-Bade
— 11 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Anotimpurile minzului — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Ma
ratonul circului — 10 ; 15,30 ; 18,30

TELEGRAMAPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-ministru al Republicii Islamice Pakistan, Benazir Bhutto, prin care îi adresează, cu prilejul desemnării in această funcție, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin în misiunea de inaltă răspundere ce i-a fost încredințată. Se exprimă, totodată. convingerea că bunele relații existente intre guvernele celor două țări vor contribui și în viitor la dezvoltarea pe mai departe a raporturilor de cooperare și prietenie intre România și Pakistan, in interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii in lume.
A fost data în 
folosința o nouă 
stație de metrouSîmbătă a fost dată în folosință o nouă stație pe magistrala a doua a metroului bucureștean: „Constantin Brîncoveanu“. Avind o capacitate de 40 000 călători pe oră și sens, stația contribuie la îmbunătățirea transportului în comun în zona de sud a Capitalei, fiind situată in vecinătatea Parcului Tineretului, la intersecția bulevardului Brincovea- nu cu șoseaua Olteniței.Noua stație — a 32-a din sistemul de transport subteran — dispune, ca și celelalte obiective similare, de dotări complete cu instalații moderne de automatizare pentru controlul traficului și servirea publicului. Interiorul stației prezintă sub aspect arhitectonic o înfățișare atrăgătoare, Ia care contribuie atit elementele de structură, cit și cele decorative.în prezent, se desfășoară intens lucrările de construcție pe întregul traseu de 9,4 km al celei de-a III-a magistrale a metroului, pe distanta dintre Gara de Nord și Dristor, și la stațiile corespunzătoare — Piața Victoriei, Ștefan cel Mare, Obor. Iancului, Piața Muncii, Dristor 2.Constructorii metroului bucureștean s-au angajat să finalizeze și să dea in folosihță acestă nouă magistrală în cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.în 1989, anul celui de-al XIV-lea Congres al partidului, lungimea totală a traseelor metroului Capitalei va însuma 60 de km. (Agerpres)

Începînd de la 1 dedembrie:

M 600000 DE OAMENI AI MlfflCII 
BENEFICIAZĂ DE MAJORAREA RETRIBUȚIILOR

După cum se știe, in conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a stabilit ca, începind din acest an, să se treacă in mod eșalonat la o nouă majorare a retribuțiilor oamenilor muncii, astfel incit, la sfirșitul cincinalului, retribuția medie nominală pe economie să ajungă la 3 285 lei, cu o creștere de 10 la sută față de anul 1985, Aplicarea acestei măsuri a devenit posibilă ca urmare a importantelor realizări obținute în dezvoltarea economico-socială a tării, care au asigurat creșterea avuției naționale și a venitului național. Așa cum sublinia secretarul general al partidului in magistrala Expunere prezentată, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, „în intreaga sa politică, partidul nostru a pornit și pornește de la faptul că ridicarea nivelului de trai material șl spiritual al poporului constituie o- biectivul fundamental al dezvoltării economico-sociale, ai politicii partidului nostru coriiunist, esența însăși a societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România".începind cu 1 decembrie, în continuarea aplicării etapei a Il-a
Informații sportive

Ieri, in divizia A la fotbalDerbiul etapei a XV-a (Dinamo — Steaua) s-a încheiat cu un scor „alb“: 0—0. Situația în fruntea clasamentului general rămine neschimbată : egalitate de puncte între cele două echipe (cîte 29 puncte fiecare), cu un plus de golaveraj pentru Dinamo (plus 46, față de plus 32).în celelalte partide : la București, Rapid n-a reușit decit un scor egal,1— 1, în fața echipei din Oradea ; la Pitești, de asemenea egalitate, F. C. Argeș — F. C. Inter 0—0 ; o surpriză la Craiova, Universitatea — Oțelul2— 3. Victorii ale’ echipelor gazdă in meciurile : Universitatea Cluj-Napo- ca — S. C. Bacău 2—1 ; Flacăra — A.S.A. 2—0 ; F. C. Corvinul — F.C.M. Brașov 4—2 ; F. C. Olt — Farul 1—0.
• ★TENIS. în cadrul „Turneului campionilor" la tenis, ce se desfășoară Ia „Madison Square Garden" din New York, jucătorul cehoslovac Ivan Lendl l-a întrecut cu 1—6, 7—6, 6—3 pe americanul Andre Agassi, elvețianul Jakob Hlasek a dispus cu 7—5, 6—3 de Tim Mayotte (S.U.A.), iar vest-germanul Boris Becker a cîști- gat cu 6—0, 1—0 (abandon), partida cu francezul Henri Leconte.HANDBAL • în ziua a doua a turneului internațional masculin de handbal de la Tbilisi, echipa spaniolă Granolers Barcelona a întrecut cu scorul de 28—27 (12—13) selecționata de tineret a U.R.S.S., iar echipele R.F. Germania și Poloniei au terminat la egalitate : 22—22 (11—8). • în- tr-un meci internațional amical de handbal masculin disputat in localitatea austriacă St. Veit, selecționata Austriei a învins cu scorul de 35—19 (16—7) formația Turciei.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a făuririi statului național unitar român, vă transmit, în numele Comitetului Central al A.K.E.L. și al meu personal, dumneavoastră și poporului prieten al României, cele mai bune urări de succese continui în lupta pentru pace, democrație și socialism.
DIMITRIS CHRISTOFIAS

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii — 

A.K.E.L. — din Cipru

LUCRĂRILE CELUI DE AL XII-LEA CONGRES AL PARTIDULUI
COMUNIST PORTUGHEZ

Mesajul de salut al P.C.R.LISABONA 3 (Agerpres). — La Porto continuă lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Portughez. Se dezbat raportul Comitetului Central, prezentat de Alvaro Cunhal, secretar general al partidului, noul program al partidului, precum și modificările propuse la Statutul P.C.P.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, delega- ților la cel de-al XII-lea Congres al. Partidului Comunist Portughez, tuturor membrilor partidului le-a fost adresat un cald' salut tovărășesc, impreună cu cele . mai bune urări de succes in desfășurarea lucrărilor congresului de către reprezentantul P.C.R., tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv a! C.C. al P.C.R.', președintele Colegiului Central de Partid.Congresul Partidului Comunist Portughez — a subliniat vorbitorul — este un prilej de a evoca cu satisfacție bunele raporturi de prietenie. solidaritate și colaborare statornicite intre partidele noastre și de a exprima convingerea fermă că ele se vor dezvolta și întări și in viitor. în interesul și spre binele popoarelor român și portughez, al cauzei generale a "socialismului și păcii, al unității forțelor revoluționare, progresiste și democratice de pretutindeni in lupta pentru înfăptuirea dezarmării și întărirea păcii și securității internaționale, pentru triumful. idealurilor de dreptate socială și națională, de independență și progres ale tuturor națiunilor.In prezent. întregul nostru popor, strins unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului 'său. general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfășoară o arrțpîă activitate pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului privind dezvoltarea intensivă a economiei naționale, realizarea unei noi calități a muncii și a vieții, trecerea României intr-un stadiu nou,

de majorare a retribuțiilor, so măresc veniturile tuturor oamenilor muncii cu retribuții cuprinse intre 2 001 și 2 250 lei, , care lucrează în unitățile industriale subordonate Ministerului Industriei Alimentare, in agricultură și în unitățile industriale subordonate Ministerului Agriculturii, in silvicultură, construcții-montaj și in unitățile industriale subordonate Ministerului Construcțiilor Industriale, in domeniul economiei apelor, în transporturi, telecomunicații și în unitățile industriale subordonate Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, precum și în unitățile industriale subordonate Consiliului Culturii și Educației Socialiste, altor ministere și organe centrale. De aceste majorări vor beneficia aproape 600 000 de oameni ai muncii, care se alătură celor aproape 3,4 milioane persoane care beneficiază de majorarea retribuțiilor din lunile anterioare, numărul total al beneficiarilor de venituri mărite în acest an depășind astfel 50 la sută din întregul personal muncitor din economie.Umanismul noilor măsuri se poate constata și din faptul că majorările de retribuții nu afectează drepturile de alocații de stat pentru copii și nici chiriile pentru locuințe ori contribuțiile lunare pentru copiii din
FETEȘTI

Planul anual — îndeplinit înainte 
de termenOamenii muncii din industria orașului Fetești raportează îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe acest an. urmînd ca pină la 31 decembrie să realizeze o producție suplițnentară in valoare de 150 milioane lei. De asemenea, la 25 noiembrie au fost îndeplinite și sarcinile de plan pe acest an la export, contractele și comenzile fiind in totalitate onorate. Aceste rezultate se datoresc hărniciei colectivelor de oameni ai muncii.

MEHEDINȚI

ConstructoriiColectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale de pe șantierele de investiții din județul Mehedinți inscriu in cronica întrecerii socialiste tot mai prestigioase realizări. Folosind la indici superiori baza tehnico-materială și timpul de lucru, urmărind permanent încadrarea în graficele de e- xecuție, colectivul Antreprizei de construcții industriale din Drobe- ta-Turnu Severin raportează îndeplinirea cu o lună mai devreme a 

superior de dezvoltare — cel de tară socialistă mediu dezvoltată — se arată în mesaj.Punînd în centrul întregii activități înfăptuirea obiectivelor strategice ale dezvoltării economico-sociale a patriei, Partidul Comunist Român, România socialistă participă în a- celași timp, activ, la viata internațională, la eforturile pentru afirmarea politicii de pace, dezarmare și colaborare intre națiuni. Deși în ultima vreme s-au făcut unii pașt pozitivi in direcția destinderii .și dezarmării, situația internațională continuă să fie deosebit de complexă și contradictorie. De aceea, considerăm că se impune o nouă gîndire și abordare a problemelor internaționale, care să pornească de la necesitatea de a se face totul pentru înlăturarea pericolului unui nou război mondial, pentru trecerea hotărită la dezarmare, în primul rind Ia dezarmarea nucleară, pentru eliminarea armelor chimice și a altor arme de distrugere în masă, oprirea ijnilitarizării Cosmosului, reducerea substanțială a armamentelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare.Pornind de la rolul ș! răspunderea ce revin astăzi forțelor revoluționare, progresiste — subliniază mesajul de salut — Partidul Comunist Român a militat și militează consecvent pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste .și muncitorești, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, corespunzător condițiilor concrete din țara sa.în încheiere sint adresate urări de succes deplin în înfăptuirea hotărî- rilor ce vor fi adoptate la congres, în întreaga activitate pe care P.C. Portughez o desfășoară pentru realizarea năzuințelor de dreptate, de progres și pace ale oamenilor muncii, ale poporului portughez prieten.

creșe și grădinițe. Merită subliniat, totodată, că sporirea veniturilor personalului muncitor din ramurile in care se aplică, de la 1 decembrie, majorarea retribuțiilor se va realiza și prin majorarea părții variabile a retribuției. Aceasta se va obține prin creșterea adaosului de acord, a sporului de vechime și a celorlalte adaosuri la retribuție, care se calculează în funcție de noile retribuții majorate, ca și prin acordarea de stimulente suplimentare pentru producția de export, prin mărirea cotelor de constituire a fondurilor de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, precum și a fondului de premiere.înfăptuirea măsurilor de creștere a veniturilor impune, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in Expunerea la recenta ședință.comu- nă, „să avem permanent în vedere ca sporirea retribuțiilor, a veniturilor oamenilor muncii să fie în strînsă legătură cu dezvoltarea forțelor de producție, cu creșterea productivității muncii, cu ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, astfel incit pe măsura dezvoltării forței economice a societății să asigurăm ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului".

valorificării superioare a potențialului tehnic, întăririi ordinii și disciplinei, aplicării măsurilor de organizare și modernizare a producției. ceea ce a dus la diminuarea costurilor materiale și la sporirea productivității muncii cu peste 10 000 lei pe fiecare om al niuncii. Printre colectivele fruntașe se inscriu cele de la Antrepriza poduri dunărene, Complexul C.F.R.. întreprinderea de tricotaje. (Mihai Vișoiu).

— la înălțimesarcinilor de plan pe acest an. Au fost puse in funcțiune importante capacități de producție la întreprinderea mecanică, întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald și altele. Avansul dobindit se va materializa pină la finele anului în lucrări de construcții-montaj — peste prevederile de plan — în valoare de peste 85 milioane lei. (Virgiliu Tă- taru).



LARG ECOU INTERNATIONAL AL EXPUNERII

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

la marele forum al democrației muncitorești-revoluționare
Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința 

comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organi
zațiilor de masă și obștești, document programatic de o inestimabilă 
valoăre teoretică și practică, ale cărui aprecieri și orientări de însem
nătate istorică au fost primite cu entuziasm și deplină aprobare de 
întregul nostru popor, este amplu reflectată de mijloacele de informare 
în masă de peste hotare. Sînt evidențiate liniile fundamentale ale 
strategiei dezvoltării continue economico-sociale a României socialiste,

voința de pace și amplă colaborare internațională a țării noastre, iniția
tivele și demersurile sale pentru progresul tuturor popoarelor, pentru un 
viitor luminos al întregii omeniri.

Ziare, agenții de presă, posturi de radio și televiziune din diferite 
țări subliniază, de asemenea, hotărîrea adoptată de participanții la 
lucrări ca acest excepțional document, ce jalonează coordonatele dez
voltării viitoare a României, să fie program de muncă și acțiune revo
luționară al partidului, al întregului nostru popor.Ziarul sovietic „PRAVDA" rela- i tează intr-o corespondență din București : Referindu-se la marea importanță a dezbaterii care a aviit loc in ultima perioadă, în întiteaga țară, privind problemele fundamentale ale activității Partidului Comunist Român și statului socialist, precum și ale înfăptuirii planului cincinal, președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că, în prezent, are loc trecerea la calea intensivă de dezvoltare a industriei și. a tuturor domeniilor economiei naționale. De asemenea, s-a subBiniat că se îndeplinește cu succes sarcina trasată de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, potrivit căreia in anul 1990 România va atinge stadiul de țară socialistă medii dezvoltată.„Prtavda" evidențiază apoi că, abordmd probleme ale vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că Încheierea acordului dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americă privind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune constituie un pas pozitiv pe calea dezarmării. Pentru dezvoltarea procesului început, România se pronunță pentru un acord general referitor la eliminarea treptată a tuturor armelor nucleare, pentru un acord general în care să se interzică folosirea spațiului cosmic in scopuri militare, precum și pentru un acord general privind protecția mediului înconjurător și a Cosmosului..Ziarul sovietic relevă că, în Expunere, partea finală a fost consacrată sarcinilor privind întărirea solidarității și colaborării Partidului Comunist Român cu partidele comuniste și muncitorești. Ample relatări despre desfășurarea ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului J Comunist Român, a organismelor ! democratice și organizațiilor de masă și obștești, despre cuvântările rostite in acest cadru de tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis și agenția T.A.S.S. Agenția de presă sovietică a subliniat, între ■ altele, îndeplinirea cu succes a sarcinii trasate de Congresul al XIII- lea al P.C.R. potrivit căreia, in anul 1990, România va atinge stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată.S-a relevat, de asemenea, că i jefăl Statului român a pus accentul, în Expunerea rostită la deschiderea lucrărilor, pe aplicarea consecventă a principiilor autocon- ducerii, autogestiunii și autofinanțării.Pe de altă parte, se subliniază, Citindu-se din Expunere, câ dezvoltarea democrației impune ca o necesitate obiectivă intensificarea activității partidului in societate, creșterea răspunderii cadrelor de partid, a activului, a comuniștilor în ' toate domeniile construcției socialiste.Referitor la problematica vieții, internaționale, agenția sovietică de știri arată că președintele Nicolae Ceaușescu a accentuat necesitatea realizării de noi pași în direcția dezarmării, subliniind, totodată, marea importanță pentru > însănătoșirea climatului internațional a tratativelor dintre țările Tratatului de la Varșovia și N.A.T.O: privind reducerea armelor convenționale și a cheltuielilor militare în Europa, cu participarea tuturor statelor continentului eu- , ropean.'Un loc aparte în corespondentele Agenției T.A.S.S. a fost consacrat faptului că Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît ca Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu să devină programul de muncă și acțiune revo-

PLENARĂ. La Berlin s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.S.U.G. Participanții au examinat și au adoptat hotărîrea cu privire la convocarea celui de-al XlI-lea Congres al partidului pentru perioada 15—19 mai 1990. Au fost a- doptate, de asemenea, proiectele de lege cu privire la planurile de dezvoltare a . economiei naționale a-R.D.G., precum și a bugetului de stat pe anul 1989, documente ce urmează a fi supuse aprobării fo- ruluj legislativ suprem al R.D.G., '.Camera Populară. Raportul Birou- lțți Politic a fost prezentat de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.CEL DE-AL XV-LEA CONGRES AL P.C. DIN COLUMBIA va avea loc in perioada 12—15 decembrie. Participanții vor analiza aspecte ale situației economice interne, pe plan regional și mondial, precum și unele probleme ale mișcării comuniste internaționale.UN ACORD ÎNTRE R. P. CHINEZA ȘI IUGOSLAVIA privind evitarea dublei impuneri a fost semnat Ia Beijing. Documentul are menirea de a facilita cooperarea în comerț, în domeniul industriei, științei, tehnologiei și de a promova alte forme de cooperare economică.LA TRIPOLI s-au încheiat lucrările unei conferințe internaționale consacrate problemelor valorificării energiei. Cei aproximativ 700 de participanți din 50 de țări au subscris, între altele, la ideea promovării unei politici care să urmărească punerea in valoare a altor surse de energie decît cele tradiționale. în cadrul reuniunii s-a hotărit crearea unei organizații in

economice corespundeaspecte ale

luționară al comuniștilor, al întregului popor.In Expunerea prezentată la ședința comună a C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, secretarul general el partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut o analiză detaliată a drumului parcurs pînă in prezent în edificarea socialismului in România, a stadiului actual și perspectivelor acesteia, subliniază ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO". în Expunere s-a arătat că rezultatele obținute de România in anii socialismului sint o dovadă incontestabilă a justeței politicii P.C.R., relevîndu-se că actualul sistem de conducere a activității și sociale din România cerințelor epocii.Referitor la unele actualei situații din lume. Expunerea a subliniat complexitatea și gravitatea acesteia, atrăgindu-se atenția că în edificarea societății socialiste într-o serie de țări au apărut noi probleme. Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că partidele comuniste și muncitorești trebuie să dea răspuns la aceste probleme, fiind necesar să pornească de la faptul că socialismul și-a demonstrat avantajele și este capabil să rezolve toate problemele societății și ale oamenilor.într-o altă relatare, „Rude Pra- vo“ a arătat că participanții la dezbateri și-au exprimat în unanimitate acordul cu Expunerea și au propus ca aceasta să constituie documentul de bază pentru pregătirea celui de-al XIV-lea Congres, care urmează să aibă loc în 1989.în cuvintarea rostită la încheierea ședinței comune, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea întăririi rolului clasei muncitoare, a alianței întregului popor, pentru că numai astfel clasa muncitoare, socialismul se vor putea afirma cu întreaga lor forță, relevă ziarul cehoslovac.Conducătorul României a arătat că marele forum democratic a devenit o adevărată Conferință Nalt țională, care încheie dezbaterile cu privire la stadiul actual al societății socialiste românești și la per- • spectivele de dezvoltare viitoare, evidențiază cotidianul.Relatări despre desfășurarea lucrărilor marelui forum al democrației românești și conținutul Expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu a publicat, de asemenea, ziarul „PRAVDA" din Bratislava.în cadrul emisiunilor • lor, au transmis relatări despre acest eveniment de seamă din viața poporului român și POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE DIN R. S. CEHOSLOVACĂ.Ziarul LUDU" Nicolae recțiile partidului și statului în domeniul realizării planului cincinal, a subliniat că obiectivul trasat la cel de-al XIII-lea Congres, ca România să devină pină in anul 1990 țară socialistă mediu dezvoltată, se înfăptuiește cu succes.Dezvoltarea democrației — a spus conducătorul României — necesită in mod obiectiv întărirea rolului partidului în societate, o mai mare responsabilitate a activiștilor de partid, a tuturor comuniștilor în toate domeniile construcției socialiste.într-o relatare despre încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, „Try- buna Ludu“ evidențiază hotărîrea adoptată ca Expunerea să devină Programul de muncă și acțiune revoluționară al comuniștilor, al întregului popor român.

polonez a arătat Ceaușescu, de bază „TRYBUNA că tovarășul precizind di- ale activității

■E DE PRESA
scurt

ternaționale — cu sediul la Tripoli — care să se ocupe cu promovarea schimburilor științifice și tehnice in domeniul energetic.PARLAMENTELE VEST-GER- MAN ȘI FRANCEZ AU APROBAT UN ACORD DE COOPERARE BILATERALA ÎN DOMENIILE ECONOMIC ȘI MILITAR. Acordul prevede crearea unui comitet comun de apărare și securitate, precum și a unui consiliu comun pentru probleme economice și financiare. Deputății comuniști din parlamentul francez s-au pronunțat împotriva creării ambelor organisme, relevînd că, prin aceasta, se pune sub semnul intrebării .suveranitatea națională. Deputății Partidului Ecologist din R.F.G. au votat im- potriva înființării comitetului militar.NOI CIOCNIRI S-AU ÎNREGISTRAT SÎMBĂTA ÎN CISIORDANIA ȘI GAZA între demonstranții palestinieni și trupele israeliene, care au intervenit deschizînd focul. Un palestinian a fost ucis și alți doi au fost răniți în urma unei ciocniri produse intr-un sat de lingă Nablus, din Cisiordania.
MASURI ÎMPOTRIVA TRAFI

CULUI DE DROGURI. Oficialități 
americane .ți italiene au hotărit, la

Relatări despre conținutul documentului programatic prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenară, despre adoptarea de către participanți a acestui document ca Program de muncă și acțiune revoluționară al comuniștilor, al întregului popor a transmis și ziarul polonez „RZECZPOSPOLITA".Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele României, Nicolae Ceaușescu. a subliniat câ ,o atenție deosebită trebuie acordată programelor de modernizare a producției, de ridicare a calității și a nivelului tehnic al producției, de creștere a productivității, a eficienței economice, precum și exportului, relevă ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" din R. D. Germană.Tovarășul Nicolae Ceaușescu — continuă ziarul — a insistat pentru realizarea programelor în domeniul construcțiilor de locuințe pină in anul .2000. în context se a- rată că în ultimii 23 de ani în România s-au construit 2,6 milioane apartamente din fondurile statului, precum și sute de mii de locuințe din fondurile populației. Se subliniază, de asemenea, că va fi încurajată și în continuare construcția de locuințe proprii, paralel cu respectarea programelor de sistematizare. Totodată, este accentuat faptul că rezolvarea problemei unor locuințe moderne pentru locuitorii satelor reprezintă o necesitate obiectivă pentru a asigura condiții cit mai bune de viață tuturor locuitorilor țării. ■Tovarășul Nicolae Ceaușescu — relevă, in încheiere, „Neues Deutschland" — s-a pronunțat pentru realizarea programelor de lungă durată de specializare și cooperare în cadrul C.A.E.R., pentru dezvoltarea colaborării cu celelalte țări socialiste.La ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democrației muncitorești-revoluționare. a organizațiilor de masă și obștești, președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru întărirea rolului conducător al partidului in societate. subliniază agenția iugoslavă TANIUG, evidențiind, in continuare : Comuniștii, după cum a arătat președintele Nidolae Ceaușescu, nu pot șă renunțe la acest rol sau să-l împartă cu alții, deoarece aceasta ar produce un vid în viața politică, socială, care va fi umplut de alt»? torțe politice.Conducătorul României a arătat că cel de-al IX-lea Congres al partidului a pus capăt concepției „modelului unic" în construcția socialistă. România a nornit. atunci de la faptul că aplicarea legilor obiective generale. a principiilor socialismului se realizează în mod diferit de la o țară Ia alta, de la o etapă la alta de dezvoltare eco- nomico-socială. Viața a confirmat că românii au procedat corect și că partidul acționează intr-o direc-. ție bună — subliniază agenția iugoslavă.Din Expunerea rostită de secretarul general ai P.C.R. se evidențiază, de asemenea, opinia că schimbările din cadrul mișcării muncitorești sînt de așa natură incit cer analizarea lor profundă și largi schimburi de experiență, inclusiv in cadrul unor consfătuiri regionale sau internaționale între partidele comuniste și muncitorești.în cuvintarea de încheiere a ședinței comune. președintele Nicolae Ceaușescu a pus accentul pe faptul că a acționa pentru perfecționarea continuă a socialismului presupune mersul înainte, nu înapoi la forme Capitaliste.Ziarele bulgare „RABOTNICES- KO DELO" și „ZEMEDELSKO ZNAME", relatînd despre lucrările

W ashington, să adopte un plan 
concertat de măsuri in lupta îm
potriva traficului de droguri, Pla
nul de acțiune — eșalonat pe o pe
rioadă de doi ani — vizează ur
mărirea persoanelor implicate in 
traficul ilegal de stupefiante în 
Italia și S.U.A. După cum se știe, 
de regulă, traficul ilegal de dro
guri este condus „din umbră" de 
organizații mafiote din S.U.A. și 
din Italia, In special din zona sici- 
Jiană.INTENSIFICAREA COLABORĂRII LIBIANO—IRANIENE. La încheierea lucrărilor Comisiei comune libiano-iraniene de la Tripoli, Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă și Iranul au semnat un acord de cooperare economică, culturală și științifică. Documentul prevede intensificarea colaborării în domeniul industriei, al comerțului, agriculturii, transporturilor maritime, schimburilor culturale, informațiilor și telecomunicațiilor.EXCEDENTUL BALANȚEI CONTURILOR CURENTE A JAPONIEI a înregistrat, in octombrie, peste 7,4 miliarde dolari, reprezentind o Creștere de circa 10 la sută față de aceeași lună a anului trecut — a anunțat Ministerul nipon de Finanțe. 

ședinței comune, arată că a fost a- doptată, în deplină unanimitate, ca Program de muncă și de acțiune revoluționară, Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la stadiul actual al societății socialiste românești și perspectivele sale.Ședința comună a aprobat Planul național unic de dezvoltare e- conomico-socială a Republicii Socialiste România in anul 1989, precum și alte documente, menționează presa bulgară.Totodată, se relatează că. la încheierea lucrărilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o cuvin tare.în Expunerea prezentată la deschiderea ședinței comune a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — arată agenția de știri CHINA NOUA — președintele României, Nicolae Ceaușescu, a menționat, între altele, că se impune să se acorde o atenție deosebită realizării prevederilor privind ridicarea nivelului tehnic, îmbunătățirea calității tuturor produselor.în cadrțil ședinței comune — notează agenția — au fost adoptate proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1989, proiectul Planului financiar centralizat al activității economico-sociale și proiectul Bugetului de stat pe anul1989.Majoritatea ZIARELOR CENTRALE ȘI POSTURILE DE RA- DIOTELEVIZIUNE DIN GRECIA au relatat pe larg despre lucrările ședinței comune.S-a evidențiat. între altele. că in ampla Expunere prezentată, președintele Nicolae Ceaușescu a acordat o atenție deosebită directivelor principale ale dezvoltării economice și sociale a României în cincinalul 1991—1995 și in perspectivă, pînă in anul 2000.Presa greacă relevă concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind înfăptuirea programelor de organizare și sistematizare a teritoriului țării și, in mod deosebit, necesitatea creării condițiilor pentru dezvoltarea mai puternică a a- griculturii și, a unor activități industriale, asigurării unor condiții de muncă și viață tot mai bune pentru toți cetățenii comunelor și satelor.Agenția spaniolă de presă EFE evidențiază faptul că participanta la lucrările plenarei au hotărît ca Expunerea președintelui Nicolae Ceaușescu să stea la baza întregii activități de pregătire și desfășurare a Congresului al XIV- lea al P.C.R.Totodată se subliniază că in cuvintarea rostită in încheierea ședinței comune, președintele Nicolae Ceaușescu a declarat:. „A acționa pentru perfecționarea continuă a socialismului presupune să mergem înainte, nu înapoi la forme capitaliste. Este necesar să pornim întotdeauna de la întărirea rolului clasei muncitoare. a alianței muncitorilor cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu toți oamenii. muncii, cu întregul popor, deoarece numai in asemenea împrejurări clasa muncitoare, socialismul se vor putea afirma'cu întreaga lor forță !“.Președintele Nicolae Ceaușescu a reamintit în Expunerea sa evenimentul memorabil care a avut loc la 1 Decembrie 1918 — UnireaTransilvaniei cu Țara și formarea statului național unitar român. ..Această măreață victorie a luptei îndelungate — citează EFE — a reprezentat împlinirea năzuințelor de veacuri ale întregului nostru popor". (Agerpres)
LA NEW DELHI s-a încheiat cel de-al 8-lea Tirg internațional comercial al Indiei. După cum au. declarat oficialitățile indiene de resort, manifestarea a oferit pro-, ducătorilor țării-gazdă posibilitatea expunerii capacităților lor sporite de export și, in același timp, a stimulat schimburile pe plan tehnologic între India și alte țări.CREȘTEREA CRIMINALITĂȚII ÎN S.U.A. într -un document dat publicității în capitala S.U.A. se relevă că numărul asasinatelor a sporit in perioada 1 ianuarie-15 noiembrie a.c. cu 65 la sută. Aproape zilnic la Washington un om a fost ucis, numărul victimelor în perioada' respectivă fiind de 309. în întregul an 1987 această cifră a fost de 227. Printre cele 24 de orașe mari ale S.U.A., in care, potrivit statisticilor F.B.I., in primele șase luni a fost înregistrată o creștere medie de peste 3 la sută a criminalității, Washingtonul se află in frunte.
BILANȚ. Potrivit ultimelor in

formații transmise de autoritățile 
din Bangladesh și India, numărul 
total al celor care 'și-au pierdut 
viața ca urmare a violenței ura
ganului abătut asupra unor zone de 
coastă din cele două țări a ajuns 
la 1 200 persoane, in timp ce apro
ximativ cinci milioane de oameni 
au rămas fără adăpost. Totodată, 
peste 3 000 persoane, majoritatea 
pescari ce nu și-au părăsit ambar
cațiunile înaintea și in timpul de
clanșării uraganului, încă nu au 
fost găsite. Calamitatea a provocat 
pierderi serioase in șeptel și a de
vastat întinse suprafețe cultivate.

Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Harilaos FlorakisATENA 3 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Harilaos Florakis, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia, un cordial salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes in activitatea pentru promovarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, ale întregului popor elen.Exprimind mulțumiri pentru urările primite, tovarășul Harilaos Florakis a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc, însoțit de urările de fericire personală și sănătate, de
Schimb de mesaje la nivel înalt 

româno-mexicanCIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost, transmise președintelui Statelor Unite Mexicane, Carlos Salinas de Gortari, și doamnei Cecilia de Gortari felicitări și urări de sănătate, iar poporului mexican prieten urări de pace, progres și prosperitate. A fost exprimată dorința României ca relațiile dintre cele două țări să se dezvolte în continuare în toate domeniile de activitate, in spiritul principiilor care stau la baza politicii de prietenie și colaborare româno-mexicane.Mulțumind pentru felicitările și urările adresate, președintele Carlos Salinas de Gortari a rugat ca, in numele său și al doamnei Cecilia de Gortari, să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu expresia sentimen
Manifestări peste hotare consacrate 
împlinirii a 70 de ani de la făurirea 

statului național unitar român
Actul istoric de la 1 Decembrie 1918. prin care s-a desăvirșit fău

rirea statului național unitar roman, continuă să fie marcat în diferite 
țări ale lumii.. In cursul unor expuneri, conferințe de presă, întilniri 
cu personalități politice și culturale, vernisaje de expoziții și seri 
culturale sint evidențiate semnificația istorică a acestui eveniment de 
seamă in împlinirea năzuinței seculare de unitate națională a po
porului român, succesele deosebite obținute de țara noastră in special 
după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.BEIJING 3 (Agerpres). — La Beijing a avut, loc o manifestare în cadrul căreia Zou Jiahua, consilier de stat, ministrul industriei cbnstructoare de mașini și electronicii, președintele părții chineze in comisia guvernamentală româno- chineză de colaborare economică și tehnică, a transmis din partea conducerii chineze de partid și de stat un cald mesaj de felicitare cu prilejul sărbătoririi evenimentului istoric de la 1 Decembrie 1918, precum și urări de progres și prosperitate poporului român.în cadrul festivității, participan- ților le-a fost prezentat un stand cu volume ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrări cu tematică social-politică și istorică.A fost vizionată, totodată, o expoziție de fotografii ilustrind evenimentul aniversat, precum și cursul ascendent al relațiilor de prietenie și solidaritate româno- chineze.La festivitate au luat parte. Tian Zengpei, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.P. Chineze, Li Beihai, secretar general al Secției de relații externe a C.C. al P.C. Chinez, reprezentanți ai unor organizații obștești, ai Academiei de științe a R.P. Chineze, militari, ziariști.Tot la Beijing a avut loc o manifestare desfășurată sub auspiciile Academiei chineze de artă și Institutului de muzică.Au participat reprezentanți ai Ministerului de Externe. Ministerului Culturii și altor instituții centrale, cercetători, muzicologi, oameni de artă.PRAGA 3 (Agerpres). — O în- tîlnire prietenească, la care au participat Frantisek Hanus, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Jaroslav Hajn, președintele Comisiei centrale de control și revizie a P.C. din Cehoslovacia, Ja- romi Obzina, vicepreședinte al Guvernului R. S. Cehoslovace, Pavel Sadovsky, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți de miniștri, conducători și reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, ai mijloacelor de informare in masă, ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, a avut loc la Prag’a, in cadrul căreia a fost evocat evenimentul istoric de la 1 Decembrie.ULAN BATOR 3 (Agerpres). — La Ulan Bator, evenimentului aniversat i-a fost consacrată o expoziție de carte cu tematică social- politică și istorică, la loc de frunte situindu-se operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cu același prilej a fost organizată și o expoziție de fotografii.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Asociației de prietenie Mongolia — România, ziariști.MADRID 3 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Madrid a fost făcută o amplă prezentare a evenimentului de la 1 Decembrie 1918, fiind, de asemenea, puse în evidență realizările obținute de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.BONN 3 (Agerpres). — La Bonn a fost organizată o expoziție de carte românească, în cacfrul căreia, 

sentimentele de stimă pentru bogata activitate desfășurată în fruntea partidului și statului român, consa*-  crată victoriei cauzei socialismului in România și în lume.
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Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea, de către tovarășul Harilaos Florakis, a tovarășului Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care reprezintă partidul nostru la manifestările prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la crearea Partidului Comunist din Grecia.în cursul întrevederii a fost efectuat un schimb de păreri asupra preocupărilor celor două partide și popoare, evidențiindu-se dorința de a extinde raporturile dintre cele două partide.

telor de stimă și prietenie, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român urări de prosperitate.Schimbul de mesaj a avut loc cu prilejul participării tovarășului Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, în calitate de reprezentant personal al președintelui Republicii Socialiste România la ceremonia instalării in funcție a președintelui Statelor Unite Mexicane.
★Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a avut o întrevedere cu Jaime Serra Puche, ministrul comerțului și dezvoltării industriale, in cursul căreia s-a convenit întrunirea, in cel mai scurt timp, a Comisiei mixte economice româno-mexicane.

lji loc de frunte, au fost prezentate lucrări din opera socjal-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse, totodată, lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, precum și volume cu caracter istoric. A avut loc, de asemenea, o seară culturală la care au fost prezentate principalele momente ale trecutului de luptă al poporului român, semnificația evenimentului de la 1 Decembrie 1918.Totodată, au fost înfățișate marile realizări ale poporului român, îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. Filme documentare evocind momentul Unirii din 1918 au întregit programul manifestării.LISABONA 3 (Agerpres). — O expoziție documentară de fotografii intitulată „70 de ani de la Marea Unire a României — actualități românești" a fost deschisă în orașul Loures, important centru muncitoresc din apropierea Lisabonei.Au fost, de asemenea, expuse volume din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și cărți de istorie, literatură social-politică. beletristică și critică literară, inclusiv cărți din literatura portugheză traduse in țara noastră.La inaugurarea expoziției au luat parte Severino Falcao, președintele Camerei municipale Loures, membri ai Consiliului executiv al Camerei,' secretarul pentru cultură al Camerei municipale, numeroși primari din localități de pe teritoriul municipiului, ziariști.BUENOS AIRES 3 (Agerpres).— Sub auspiciile Ministerului Culturii al Argentinei, la Buenos Aires a fost inaugurată expoziția de fotografii „România — istorie și prezent".în cuvîntările rostite au fost reliefate semnificația zilei de 1 Decembrie 1918 în istoria noastră națională. tradiționalele relații de prietenie și colaborare existente între România și Argentina.ROMA 3 (.Agerpres). — La sediul Bibliotecii române de la Roma s-au desfășurat lucrările mesei rotunde „Monțiente din istoria României : convergențe cu istoria italiană", organizată in colaborare cu cunoscutul Institut al enciclopediei italiene.în comunicările prezentate, vorbitorii s-au referit la unitatea și permanența poporului român pe teritoriul României de azi, la principalele momente ale istoriei țării noastre, câre au constituit etape importante spre realizarea visului secular de unitate al poporului român.S-au subliniat, de asemenea, caracterul’de masă al actului de la 1 Decembrie 1918, larga recunoaștere internațională a acestuia.La manifestare au participat Guido Venei, ministru plenipotențiar la Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, șefi ai unor instituții culturale italiene și străine, profesori și studenți, ziariști.PARIS 3 (Agerpres). — Asociația de prietenie franco-română și Lectoratul de limbă și cultură română de la Universitatea Bordeaux III au organizat o reuniune in cadrul căreia au fost evocate împre

ADUNAREA GENERALĂ

A O.N.U.Rezoluție privind transferarea dezbaterilor asupra problemei palestiniene la GenevaNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat, cu 154 de voturi pentru, 2 împotrivă (S.U.A. și Israel) și o abținere (Marea Britanie) o rezoluție privind transferarea dezbaterilor asupra problemei palestiniene lh Geneva in zilele de 13—15 decembrie.Hotărirea a fost determinată de faptul că Statele Unite, în calitate de țară-gazdă a sediului Națiunilor Unite, au refuzat președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, viza de intrare pentru a participa la dezbaterile asupra problemei palestiniene.
MOSCOVA

încheierea convorbirilor 
sovieto-chinezeMOSCOVA 3 (Agerpres). — Sîm- bătă, la Moscova s-au încheiat convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevard- nadze, și ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Qian Qichen — informează agențiile T.A.S.S. și China Nouă. Convorbirile au prilejuit examinarea relațiilor dintre cele două țări și un schimb de opinii in probleme internaționale de interes reciproc. Ministrului afacerilor externe al Uniunii Sovietice i s-a adresat invitația de a face o vizită oficială în China, la începutul anului 1989, invitație ce a fost acceptată.

jurările istorice care au dus la realizarea unității depline a poporului român.La reuniune a luat parte președintele Universității — prof. Z. Montferiet.La prestigiosul teatru Montan- sier, din Versailles, a fost deschisă expoziția de fotografii artistice „Culorile Bucureștiului".Pe scena teatrului, ansamblul folcloric „Cununa Carpaților", care întreprinde un turneu in Franța, a susținut un spectacol de muzică și dansuri populare românești.Expoziții de carte, de albume, discuri, ceramică au fost organizate la Biblioteca română din Paris.COPENHAGA 3 (Agerpres). — Sub auspiciile Asociației Danemarca—România a fost deschisă o expoziție de fotografii și artă populară consacrată Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. A vorbit Bent Ramsdal-Knudsen, președintele asociației.Au participat membri ei asociației, un numeros public.SANTIAGO DE CHILE 3 (Agerpres). — La Muzeul Santiago, din capitala statului Chile, a fost organizată o manifestare în cadrul căreia a fost relevată semnificația Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.Au fost proiectate filmele documentare „Unirea — permanență a istoriei românești" și „România — efigii contemporane".HELSINKI 3 (Agerpres). — în capitala Finlandei a avut loc o conferință de presă.La Școala de cadre a Confederației Sindicatelor Muncitorești din Finlanda a fost deschisă expoziția de fotografii „Omagiu", dedicată personalității și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu.RABAT 3 (Agerpres). — La Rabat a avut loc o manifestare omagială.Lujnd cuvîntul, Dey Ould Sidi- Baba, vicepreședinte al Partidului Adunarea Națională a Independenților, deputat in Camera Reprezentanților a Marocului, a evocat înfăptuirile remarcabile ale României, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, interesul larg cu care este urmărită pretutindeni in lume politica externă dinamică și constructivă promovată de România, prețuirea de care se bucură aceasta in Maroc.La manifestare au luat parte Mohand Laenser, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, secretar general al Partidului Mișcarea Populară, Mohammed Arsalane El Jadidi, secretar general al Partidului Național Democrat, Ab- delhaq Tazi, membru al Comite- , tului Executiv al Partidului Isti- qlal, președintele grupului parlamentar istiqlalian, Omar El Fassi, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Progresului și Socialismului. Mohamed Chnouki, membru al Biroului Politic al Partidului Uniunea Națională a Forțelor Populare, deputați în Camera Reprezentanților a Regatului Maroc, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării, membri ai conducerii Uniunii Socialiste a Forțelor Populare și ai Uniunii Marocane a Muncii, oameni de cultură și artă, ziariști.Cu acest prilej a fost organizată o expoziție de carte cu tematică social-politică și istorică, la loc de frunte fiind prezentate volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări de autori străini consacrate personalității președintelui Republicii Socialiste România.


