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tn întîmpinarea Congresului al XIV-lea

al partidului, în spiritul sarcinilor

Științele sociale - mai profund angajate 
în cercetarea fenomenelor și realităților, 
în confruntarea contemporană de idei

subliniate la ședința Comitetului Politic

Executiv al C. C. al P. C. R.

MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ

PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANULUI
Fiecare din zilele rămase pină la deschiderea Congresului al XIV-lea al partidului și, in continuare, pină la sfirșitul anului reprezintă pentru toate județele, pentru toate localitățile, pentru toate întreprinderile o perioadă de muncă intensă, de e- xemplară dăruire și angajare revoluționară în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan. In acest sens, potrivit indicațiilor și orientărilor date de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in centrul preocupărilor tuturor colectivelor de oameni ai muncii trebuie să se situeze realizarea ritmică, in structura prevăzută și la un nivel calitativ superior a producției fizice și a exportului. .O asemenea cerință a fost pusă pregnant in evidență cu prilejul dezbaterii de către Comitetul Politic Executiv a Raportului privind îndeplinirea planului la indicatorii fizici și valorici, in industrie, comerț exr terior și investiții. Cu acest prilej s-a apreciat că, deși in zece luni din a- cest an s-au obținut ritmuri de creștere a producției superioare celor din aceeași perioadă a anului trecut, mai multe ministere realizînd și chiar depășind planul la unii indicatori de bază, în unele sectoare și domenii de activitate s-au manifestat o serie de lipsuri care au făcut ca realizările pe luna octombrie să nu se situeze la nivelul prevederilor, al posibilităților. In acest context, așa cum a precizat secretarul general al pârtie atit întreprinde resort ai și ministerele pentru recu- realizarea in- Intre măsurile

tivității, care s-au indicat a fi aplicate în acest scop, se cuvin subliniate cele referitoare la desfășurarea — acolo unde este nevoie — a lucrului in trei schimburi și la urmărirea
ca prioritate realizarea producției de export și a exportului, vămuirea tuturor stocurilor existente, executarea și livrarea întregului fond de marfă, in condițiile de calitate și, la terme-

• In zece luni din 1989, ritmuri de creștere u pro
ducției industriale superioare celor din aceeași perioadă 
a anului trecut.

• în toate întreprinderile, centralele și ministerele, 
în toate județele — acțiuni ferme pentru recuperarea ori
căror rămîneri în urma și realizarea integrală a sarcinilor 
de plan.

• Exportul, sarcină economică prioritară, impune 
bună organizare pentru fabricarea și expedierea mărfuri
lor, pentru respectarea riguroasă a obligațiilor contrac
tuale față de partenerii externi.

• Organele și organizațiile de partid — chemate să 
îndeplinească un rol activ în mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii pentru înfăptuirea, la un înalt nivel de 
calitate și eficiență, a planului pe acest an, pentru a în- 
tîmpina cu rezultate de prestigiu apropiatul Congres al 
partidului.

dului, este necesar ca derile, cit și factorii acestora — centralele— să acționeze ferm perarea restanțelor și tegrală a planului.concrete, de bună organizare a ac-
permanentă a modului fn care se Îndeplinește planul, astfel incit toate problemele care condiționează realizarea producției mai rămas pînă să fie rezolvate ti vi ta te.Din ansamblul ce ale acestei perioade se detașează

în perioada ce a la sfirșitul anului cu maximă opera-sarcinilor economi-
nele contractuale stabilite. în strinsă legătură cu aceasta, Comitetul Politic Executiv a cerut să se întocmească programe speciale, pe ministere, privind asigurarea îndeplinirii in întregime a sarcinilor de export, inclusiv în ceea ce privește recuperarea rămînerilor in urmă din luna .octombrie de către fiecare întreprin-

dere, fiecare județ și ramură de activitate.Desigur, așa cum a subliniat in repetate rinduri secretarul general al partidului, este 'necesar ca întreaga activitate economică să fie temeinic așezată pe principiile autoconducerii și autogestiunii, asigurîndu-se astfel pretutindeni, in fiecare întreprindere, un nivel cit mai ridicat de rentabilitate și eficiență, cerință esențială pentru constituirea mijloacelor necesare consolidării și creșteri improprietății socialiste, dezvoltării, in continuare a forțelor de producție, înfloririi pe mai departe a patriei — potrivit obiectivelor cuprinse in documentele pentru marele forum comunist.Potrivit indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în toată această activitate un rol de prim ordin revine organelor și organizațiilor de partid care, prin multiple forme ale muncii politice, au datoria să mobilizeze intens colectivele de muncitori și specialiști, să stimuleze spiritul gospodăresc, de răspundere și inițiativă al tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea cu maximă conștiinciozitate și pricepere profesională a sarcinilor și îndatoririlor concrete de la • fiecare loc de muncă și, totodată, să determine climatul etic necesar in desfășurarea relațiilor contractuale intre intre- prinderi, astfel incit să se asigure înfăptuirea, la un înalt nivel de calitate și eficiență, a planului pe trimestrul IV șl pe întregul an 1989, pentru a întimpina cu realizări cit mai importante Congresul al XIV- lea al P.C.R. ./ÎN PAGINA A II-A, ancheta „Sein- 
teii" privind modul in care se acțio
nează. in spiritul acestor orientări, 
in activitatea industrială a. două mu
nicipii : Suceava și Ploiești.

Intr-un profund spirit revoluționar, de amplă deschidere față de problemele de maximă însemnătate ale evoluției societății socialiste, ale lumii contemporane in general, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. definește cu limpezime rolul și importanța activității teoretîco-ideologi- ce în etapa actuală, posibilitățile cercetării din științele sociale, ale activității din acest domeniu de a contribui la fundamentarea orientărilor și deciziilor privind dezvoltarea societății, la clarificarea și înțelegerea problemelor construcției socialiste, a fenomenelor lumii contemporane. Creșterea complexității proceselor economico-sociale, apariția in unele țări a unor teze și concepții confuze cu privire la făurirea socialismului și perspectivele luptei revoluționare, intensificarea activității cercurilor imperialiste, antisocia- liste și anticomuniste, de amestec în treburile interne ale țărilor socialiste, cu scopul de a destabiliza situația in aceste- state, a slăbi și intirzia opera istorică de făurire a noii orinduiri impun intensificarea" activității de elaborare și reelabo- rare teoretică, de studiere a acestor probleme și de identificare a unor răspunsuri menite să deschidă noi orizonturi activității de transformare revoluționară a societății. „în domeniul științelor sociale — se subliniază în expunere — este necesar să se intensifice studiul noilor fenomene sociale pe baza concepției revoluționare, ma- terialist-dialectice și istorice, să se generalizeze teoretic, pornind de la practică, de la realități, experiența construcției socialismului, să se dea răspuns științific problemelor complexe determinate de marile transformări revoluționare din lume, de revoluția tehnico-științifică".în condițiile afirmării prestigioase a noii revoluții științifico-teh- nice, ale impactului ei profund a- supra tuturor domeniilor dezvoltării contemporane, in împrejurările in care ritmul și amploarea transformărilor modifică priorități, se impune ca perfecționarea de ansamblu a muncii să devină o componentă permanentă a activității de conducere și organizare ; a aborda noile probleme ale dezvoltării con-

temporane, a le găsi răspunsuri optime din perspectiva concepției despre lume și societate a clasei muncitoare reprezintă o îndatorire primordială în vederea creșterii e- ficienței actului de conducere socială, o condiție de prim ordin ca partidul unic al clasei muncitoare să-și îndeplinească la un nivel superior rolul său de forță politică conducătoare. Așa cum se subliniază în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, este esențial ca partidul să dispună în fiecare moment de o abordare proaspătă, cuprinzătoare, profundă a unor asemenea probleme esențiale ale edificării noii societăți, cum ar fi rolul proprietății socialiste in etapa actuală, răspunderile partidului ca forță politică conducătoare a procesului revoluționar, importanța stabilirii unui raport optim dintre fondul de dezvoltare și cel de consum in scopul accelerării progresului economic și social, căile o- mogenizării sociale și formării poporului muncitor unic, rolul sistemului de cointeresare materială, importanța promovării unei viziuni dialectice despre perfecționarea conducerii și organizării sociale, cerința îmbinării armonioase a conducerii pe baza planului unic cu prerogativele autoconducerii muncitorești, cu lărgirea participării maselor la procesul de adoptare și înfăptuire a hotăririlor, necesitatea înțelegerii juste a contradicțiilor și soluționării lor din vreme, pentru a nu deveni antagoniste etc.Vorbind despre necesitatea abordării sistematice a problematicii majore a construcției socialiste, a evoluției mondiale, se cuvine relevată cerința ca tratarea diferitelor teme să nu se limiteze la repetarea unor aprecieri generale, care să se rezume doar la reliefarea semnificației politice și sociale a

fenomenelor respective. Așa cum se degajă din documentele partid, din Tezele greșul al XIV-lea al partidului, sînt necesare analize care să contribuie la afirmarea principiilor fundamentale ale socialismului științific, la demonstrarea viabilității acestora, a superiorității noii orinduiri, la îmbogățirea reală a concepției despre lume și societate a clasei muncitoare.Asemenea priorități, care trebuie să călăuzească activitatea de cercetare din - domeniul științelor sociale, ilustrează încă o dată cu putere cerința de a se depăși cu hotărire practicile de abordare fragmentară a unor aspecte mai mult sau mai puțin semnificative, de a se iniția cercetări ample, care să ofere o imagine de ansamblu, reprezentativă asupra unei probleme sau alteia. Sarcina formulată de secretarul general ca științele sociale să se angajeze cu toată răspunderea în dezvoltarea concepției revoluționare despre lume și viață, să pună in evidență noile legi o- biective ale socialismului implică în primul rînd un mai mare efort de sinteză din partea lucrătorilor din domeniul activității teoretico- ideologice și științelor sociale, reunirea ’intr-o viziune unitară a prefacerilor dintr-un sector sau altul, interpretarea de pe poziții consecvent revoluționare, in spiritul documentelor partidului nostru, a fenomenelor și proceselor abordate.Astfel, activitatea teoretico-ideo- Iogică și din domeniul științelor sociale va deveni un factor mai activ, o puternică forță în procesul dezvoltării și îmbogățirii socialismului științific pe baza concepției revoluționare, a practicii și experienței sociale înaintate, a noilor cuceriri ale științei și cunoașterii umane.

depentru Con-

temă, în numărul de azi alO dezbatere pe această 
ziarului, supune atenției unele probleme privind : unitatea 
dintre teorie ți practică in construcția noii orinduiri ; ce
rința aprofundării ți îmbogățirii socialismului științific ; 
spiritul militant, combativ în afirmarea ideologiei revolu
ționare.
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Valori perene în educația

1.

Dinamism
activități

patriotică, socialistă

și eficiență întregii
politico-organizatorice

îmi îngădui să pornesc, în rindurile ce urmează, de la emoționantele, patrioticele îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, formulate în magistrala Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. : „întregul popor și îndeosebi tineretul trebuie să înțeleagă bine că, de peste 2 000 de ani, înaintașii noștri, oamenii cei mai luminați, poporul însuși — adevăratul făuritor al istoriei — au dus lupte grele cu mari sacrificii, dar au avut in vedere întotdeauna atit trecutul și prezentul, dar și viitorul poporului, al țării tre și au făcut și-au dat chiar pentru asigurareaviitor luminos al națiunii noastre". Moștenirea a- cestui trecut plin de învățăminte se constituie într-o înaltă lecție de e- ducație patriotică, de dragoste și, legitimă min- drie,Iașiul m-a întîmpinat acum mai bine de patru decenii cu aerul dezolant al cartierelor lui

noas- totul, viata, unui

rustice, cindva năpădite de verdele crud al livezilor și viilor răsfirate pe dealuri, pustiite, mai apoi, de trecerea războiului , și ă secetei repetate doi ani la rînd, dar mi-a oferit și surpriza descoperirii, în tainițele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Emi- nescu", a celui mai vechi și frumos manuscris, păstrat pe teritoriul patriei noastre încă dintr-un timp iconoclast care-a fost secolul IX bizantin. Despre acea scriere in literă uncială mare încondeiată cu aur și argint, pe foi și legătură din piele de vițel, pomenește Mihail Sadoveanu in „Creanga de aur".Ucenicia la istoria Iașiu- lui, acest, mare oraș al spiritualității românești, am făcut-o, nu atit cu cartea lui N. A. Bogdan in mină, cit, urmindu-1 cu pasul pe George Les- nea. Ei mi-a arătat casa lui Garabet Ibrăileanu, unde venea Ca ucenic tipograf cu șpalturile revistei. „Viața românească" la corectură, inainte

de a deveni poetul „casei mele", cum l-a numit, cu drag, Mihail Sadoveanu. Urmașii de astăzi ai scrisului românesc au o casă a Uniunii Scriitorilor, „Casa cu absidă", două reviste de prestigiu și o editură, un centru poligrafic modern, de unde se propagă gindul cel adine și ales, frumoasa exprimare a conștiinței de sine. Din turnul pătrat al edificiului în care a locuit marele povestitor ,și, o vreme, George Enescu, se vede și acum locul unde și-a scris Dan Bădărău cărțile despre Francis Bacon și Dimitrie Cânte- mir, unde venea ’ Nicolae Bagdasar la discuția capitolelor din „Filosofia contemporană a istoriei" și a tratatelor sale universitare privind gindirea românească. Tot prin acei ani ’30, la doi pași, intre casele Vidrașcu și Rășca- nu se ascundeau la consfătuirile și pregătirea grevei comuniștii. Cobo- rind dealul Copoului dai, la dreapta, de modesta casă a mamei marelui pictor Corneliu Baba, a-

poi de inima de un secol și jumătate tînără a Centrului Universitar, iar spre stingă, spre răsărit, curge la vale vechea stradă a Sărăriei, cu acele întortocheate curți unde s-au întrunit primele cercuri socialiste din țara noastră și unde, in anii ’80 ai secolului trecut, s-a tipărit „Contemporanul". Strada coboară pină la vestita Golie, trecind pe lingă ripa unde era cindva modesta „bojdeucă" a lui Ion Creangă, astăzi restaurată și flancată de un așezămint de studiu al literelor românești. In vale, peste fostul „tirg al cucului", un grup de elevi și artiști proiectează viitoarea piață Ion Creangă, cu o statuie a marelui povestitor.La casa Pogor sau la „Junimea", la poalele Copoului, la Filarmonica „George Enescu", clădire in care au concertat Franz Liszt, Caudella ș.a„ in centrul vechiului oraș, marcat de prezen-

Iașiul, vechea cetate de scaun moldavă, trăiește astăzi o nouă tinerețe, înfățișindu-se ca un mare și modern oraș, cu o impresionantă zestre edilitară și urbanistică, expresie a înaltului nivel de civilizație asigurat oamenilor acestor meleaguri, ca de altfel din întreaga țară, in anii socialismuluiFoto : S. Cristian

Creșterea necontenită a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, in toate sferele vieții sociale și economice — orientare cardinală a imensei opere constructive, creatoare, teoretice și practice, afirmată puternic și confirmată strălucit de realitățile socialismului românesc, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R. — constituie una din ideile fundamentale ale magistralei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Pornind de la necesitatea înfăptuirii exemplare a misiunii istorice încredințate de popor și asumate, cu înaltă răspundere patriotică, de către partid, în Expunere se subliniază că ,,este necesar să acordăm o atenție deosebită întăririi continue a partidului, perfecționării rolului său în toate domeniile, dezvoltării continue a democrației interne de' partid, ca un factor de importanță hotăritoare pentru întreaga dezvoltare a tării, pentru înfăptuirea democrației mun- citorești-revoluționare in toate domeniile".Trăim momente de deosebită Însemnătate pentru prezentul și viitorul socialist al patriei noastre. Fh-o- gramul-Directivă și Tezele pentru apropiatul forum suprem al comuniștilor români, aflate in dezbaterea întregului partid și popor, și imbOr gătite necontenit din. seva ideilor și faptelor patriotice, revoluționare, devin, de pe acum, program concret de acțiune pentru organele și organizațiile de partid, pentru toate co-
PRODUSE DE ÎNALTĂ TEHNICITATE

PESTE PREVEDERI

(Continuare 
în pag. a V-a)

Prin aplicarea în producție a măsurilor tehnico-organizatorice cuprinse în programele de organizare și modernizare a fabricației, care au urmărit înnoirea produselor, creșterea fiabilității și competitivității lor, introducerea unor tehnologii de înaltă productivitate, colectivele de oameni ai muncii din sectorul 2 al Capitalei au realizat, în perioada care a trecut din acest an și pină in prezent, peste plan, o producție-marfă industrială in valoare de circa un miliard lei. între produsele livrate suplimentar economiei naționale și la export se numără cele ale tehni-

cii de vîrf — produse ale industriei electronice, de mecanică fină și optică, mijloace ale tehnicii de calcul și altele. O contribuție deosebită in obținerea acestor rezultate, pe care colectivele de oameni ai muncii le dedică celui de-al XIV-lea Congres al partidului, și-au adus întreprinderile de mecanică fină, „Conect", de calculatoare electronice, „Microelectronica", „Electronica" — unități in care ponderea produselor noi și modernizate, de nivel mondial, este foarte ridicată, iar productivitatea muncii este cu mult peste media altor întreprinderi din Capitală. 
(Gheorghe Ioniță).

lectivele de muncă, pentru întregul nostru popor. In acest fel viața dă o înaltă confirmare convingerii exprimate in Expunerea secretarului general al partidului că. in strinsă unitate, partidul nostru, împreună cu întregul popor, va acționa cu toată forța pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico-socială, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de •creștere continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, de făurire a socialismului și comunismului, de. întărire necontenită a independenței și suveranității României.Extraordinar de bogată în idei și teze novatoare, puternic argumentată de realitățile lumii contemporane și ale socialismului românesc, Expunerea secretarului general al partidului se constituie intr-un excepțional document al încrederii nestrămutate în socialism, in forța și unitatea partidului, a poporului. Marile ei adevăruri, formulate cu rigoare științifică, cu patos revoluționar, cu limpezime de cristal, constituie răspunsuri peremptorii date „teoriilor" antisocialiste, antipartinice, destabilizatoare, printre care se află si cele dezgropate din învechitul, uzatul arsenal al anticomunismului. care vehiculează as- , tăzj ideile „diminuării", „limitării" și chiar ale „renunțării" la rolul conducător al partidului.Cu atit mai mare este, în aceste condiții, meritul partidului nostru, al secretarului său general, care militează cu exemplară consecvență, cu o pilduitoare fermitate pentru îndeplinirea de către Partidul Comunist Român a mandatului — ce decurge din întreaga noastră istorie, din cele mat inalte aspirații de progres și prosperitate, din cele mai scumpe idealuri de unitate și deplină independentă — de a conduce destinele națiunii române, ale construcției . socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.In mod firesc, în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului se află intr-o legătură strinsă, dialectică, cu perfecționarea activității politico- organizatorice, care — pe bună dreptate — este considerată „factorul hotăritor pentru realizarea liniei generale politice in toate domeniile". In acest context, secretarul general al partidului a subliniat în cuvin- tarea rostită Ia încheierea lucrărilor Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. : „Este bine știut — dar doresc să repet aceasta — că oricit de bune ar fi linia politică generală, orientările teoreti<țe, ideologice, fără o muncă organizatorică, practică de realizare a lor, ele rămin simple

documente — desigur importante, dar simple documente ! Numai și numai activitatea organizatorică de unire a eforturilor tuturor — ale partidului, ale statului, ale organismelor democrației muncitorești-re- voluționare, ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului nostru popor — poate asigura ca toate hotăririle să prindă viață, să devină realitate. Iată de ce insist că trebuie să facem totul pentru ca munca noastră de organizare concretă în toate domeniile să asigure înfăptuirea neabătută a hotăririlor, a programelor de dezvoltare economico-socială !“Pentru a răspunde acestor îndatoriri, întreaga activitate politico- organizatorică, de la repartizarea justă a forțelor și cadrelor pină la controlul de partid asupra îndeplinirii sarcinilor stabilite, a programelor de măsuri, a planului, trebuie să se caracterizeze prin profunzime, eficiență și perspectivă, trebuie să pornească de la realități, să se bizuie pe marile capacități de inițiativă și acțiune ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, în ■calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, să valorifice din plin superioritatea de necontestat a proprietății socialiste, marile disponibilități de progres pe care le oferă socialismul ca orindui- re a înnoirilor, a profundelor transformări revoluționare. Tocmai de aceea, problemele activității politico-organizatorice s-au aflat și se află în centrul analizelor și al dezbaterilor din cadrul adunăritnr și conferințelor de dări de seamă și alegeri, acțiune politică de mare însemnătate care, conform orientărilor secretarului general al partidului, trebuie să ducă la „o schimbare radicală a stilului, a metodelor de muncă în partid". în acest spirit, pe lingă evidențierea unor experiențe și rezultate pozitive, adunările și conferințele de dări de seamă si alegeri au luat și iau poziție fermă, critică și autocritică, împotriva tendințelor de superficialitate si formalism, de rezolvare birocratică a sarcinilor, de insuficientă implicare in miezul problemelor, al vieții. Totodată, sint combătute metodele greșite ale unor activiști de. partid care duc in mod nejustificat la „tutelarea măruntă" a organismelor de stat și obștești, la preluarea de atribuții și îndatoriri ce revin altor domenii și verigi ale organizării vieții sociale. Așa cum se arată in Programul ideologic al partidului și cum s-a subliniat cu claritate și in cadrul recentei Plenare a Comitetului Central, partidul nu-și propune și trebuie să-și propună în nici un nu 
fel

(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI
AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

CONFERINȚELE DE DĂRI DE SEAMA $1 ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE ORĂȘENEȘTI $1 MUNICIPALE

Activitatea politico-educativă - la nivelul 
înaltelor cerințe de formare a omului nouEste firesc ca, atunci cînd te afli in fața unei noi etape de muncă, ; să-ți scrutezi drumul parcurs pen- ; tru a-ți evalua mai bine forțele în i atingerea obiectivelor pe care ți ■ le-ai propus, ceea ce s-a vădit și în debutul Conferinței organizației de partid a sectorului 1 din Capitală. . în succintul bilanț ăl împlinirilor din darea de seamă s-a arătat că, ' in perioada analizată, printre altele, colectivele din unitățile economice ale sectorului, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au " realizat un volum de peste 56,5 miliarde lei la producția-marfă, cu 3,7 ’ miliarde lei peste prevederile planului. Prin aplicarea măsurilor din programele de organizare și modernizare s-a obținut un spor de pro- ducție-marfă de 1.8 miliarde lei, gradul de înnoire al produselor fiind superior celui prevăzut pentru anul 1990. De asemenea, a fost depășit planul la producția netă, au fost di- ' minuate cheltuielile materiale. în perioada raportată, investițiile reali- .zate din fondurile statului au însumat 14,2 miliarde lei, concretizate în noi capacități de producție și dotări ; cu utilaje moderne, în îmbogățirea zestrei edilitare a sectorului. Aces- I tea ilustrează și în exemplul sectorului 1 aplicarea cu consecvență a ; principiilor strategiei partidului, a secretarului său general privind rolul determinant al forțelor de producție ca factor hotărîtor al dezvol-> tării economico-sociale și al făuririi cu succes a societății socialiste, necesitatea realizării unei înalte răte de acumulare, a consolidării și creș- . terii proprietății socialiste, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, principii subliniate cu pregnanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. Sînt temeiuri pentru care participanții la conferință și-au exprimat deplina adeziune față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. ca, la Congresul al XIV-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema funcție de secretar general al partidului, opțiune politică istorică, de o excepțională însemnătate, a partidului și poporului nostru, chezășia mersului neabătut al României pe calea edificării socialismului victorios, a comunismului.

Ce exemplu mai concludent pentru roadele repartizării echilibrate, ar- : monioase a forțelor de producție pe ■ întreg teritoriul țării, pentru efectele trainice și de lungă durată ale •unei înțelepte si profund patriotice politici a acumulării s-ar putea da ’decit acela al ascensiunii vertiginoase din ultimii douăzeci de ani a ' unei așezări ca Zalău, orașul ungi •; veritabile renașteri socialiste, greu 1 imaginabilă chiar de către cei mai • optimiști visători de odinioară care abia izbuteau să străpungă cu săgeata năzuinței lor giulgiul de praf ce înfășură. îritr-o îmbrățișare ' cenușie și apăsătoare, vechiul tîrg dormitînd in umbra unei glorioase dar puțin cercetate istorii ? Orașul, așa cum îl vedem azi, cum s-a spus și in Conferința municipală a organizației de partid Zalău, este o realitate nouă, integral datorată gîndirii și eforturilor acestei epoci, ilustrativă ca un simbol repetat la scara întregii țări — pentru umanismul, patriotismul și e- ficiența politicii partidului. îndeo- fsebi după Congresul al IX-lea, de cînd la cirma sa se găsește tovarășul Nicolae Ceaușescu. ctitorul României socialiste moderne. Aflăm aici temeiurile de cuget revoluționar și patriotică simțire ale adeziunii entuziaste și unanime a participanților la conferință la Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea, de către apropiatul forum al comuniștilor români, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului nostru.Am putea apela la elocvența așa- numitului „grai" al cifrelor pentru a măsura pașii de uriaș străbătuți în această epocă, pe plan economic, e- dilitar. social-cultural de orașul Zalău în scurta sa nouă istorie, pași a căror forță strivește, literalmente, orice încercare de a minimaliza ori denigra marile realizări socialiste. Căci forța cifrelor devine evidentă, impresionantă pentru cine străbate, cu pas bun, corect și ochi curat, senin fie și numai lunga arteră ce duce de' la gară spre centrul orașului, lăsînd in urmă impunătoarea platformă industrială — inima vie, dinamizatoare, muncitorească a localității — și măsurînd cu omenească ineîntare zveltețea ansamblurilor de loqpințe și edificii social-culturale înălțate în acești ani. Ce nu s-a spus in Conferința organizației municipale de partid Zalău ? Nu s-a spus — căci ritmurile iuți de azi nu prea lasă loc și timp amintirilor — că în 1968, anul în care această localitate devenea orașul-reședință a noului județ Sălaj, industria era ,.locală" si „ușoară" sau „casnică", iar meseriile către care se puteau îndrepta tinerii se numărau pe degete. Nu s-a spus că, în același an, producția industrială a Zalăului „gifîia" ureînd abia sore 200 milioane anual — cam cit produce în prezent o secție oarecare dintr-o întreprindere de pe moderna platformă a orașului de azi —, că întreprinderile Zalăului din anul 1989 furnizează o producție de peste 60 de ori mai mare decit cea din 1968. Nu s-a spus, în fine, că, azi, tinerii Zalăului se pregătesc pentru șl practică în mod curent 250 de meserii, a căror structură profesională este de o complexitate remarcabilă. Nu s-au spus asemenea lucruri și nu s-au făcut asemenea comparații, dar în conștiința oamenilor, a comuniștilor. în memoria lor vie, pe care se înalță încrederea în forțele proprii — încredere insuflată și redată de is

Este meritoriu că atit în darea de seamă, cît și în intervențiile parti- cipanților la dezbateri, în analizarea împlinirilor și a cauzelor unor ră- mîneri în urmă, s-a făcut o strînsă corelație între factorii obiectivi șl subiectivi care au determinat succesele, dar și neimplinirile, accentul fiind pus pe acțiunea factorilor subiectivi. Astfel, realizările menționate își au în bună parte explicația in faptul că în organizațiile da partid din unitățile economico-sociale din sector s-a manifestat o mai susținută preocupare pentru planificarea și organizarea mai temeinică a muncii, in scopul transpunerii neabătute în viață a obiecti-; velor rezultate din programele de dezvoltare economico-socială în a- cest cincinal. Totodată, s-a pus un accent mai mare pe cuprinderea în planurile de muncă a unor obiective, acțiuni și măsuri concrete care să vizeze principalele domenii și laturi ale activității economice, politico-educative și ale vieții interne de partid. A fost intensificat controlul de partid în vederea îmbunătățirii activității politico-organizatorice și economico-sociale, sporirii contribuției fiecărui "comunist, a fiecărei organizații de partid la îndeplinirea sarcinilor economice, pentru creșterea nivelului de conștiință, a responsabilității și combativității, a intransigenței, față de lipsurile și neajunsurile manifestate.Punînd față în față realizările obținute și mijloacele materiale, bogata experiență a colectivelor de muncă, capacitatea tehnică a inginerilor, a altor specialiști, potențialul din domeniul propagandei, educației, culturii de care dispune sectorul, darea de seamă și participanții la dezbateri au ajuns la concluzia că rezul-, țațele nu sînt la înălțimea tuturor acestor resurse de mare diversitate existente în sector. Această situație s-a reflectat în nerealizarea integrală a producției fizice, în neînde- plinirea de către unele unități a planului la export, în acționarea cu în- tîrziere pentru reducerea duratei de asimilare de produse noi, în inconsecvența aplicării pîrghiilor auto- gestiunii, autofinanțării și autocon-' ducerii.Așa cum a reieșit din darea de seamă și din intefyppViW'^ȘTegati'‘ 
toricul Congres al IX-lea — ele subzistă ca o coloană de rezistență din ansamblurile monumentale.Bizuindu-se pe ceea ce au făcut, nutrindu-și fermitatea și dîrzenia din conștiința lucrului înfăptuit, comuniștii pun la temelia viitorului înfăptuirile prezentului, pe care le scrutează cu exigență, intransigenți, căci de felul cum lucrăm azi, aici, acum depinde cum va arăta chipul orașului, al țării, al oamenilor de mîine. N-am asistat, din această pricină, în cadrul Conferinței organizației municipale de partid de la Zalău, la o perindare de incolore și monotone rapoarte de activitate, generoase cu cifrele, dar sărace în idei și inițiative — cum se mai în- tîmplă în unele locuri. Si atunci cînd— de cîteva ori — unii dintre cei Înscriși la cuvint s-au mulțumit doar cu o călduță trecere în revistă a succeselor — reacția a fost promptă, replica n-a Intirziat. Așa, bunăoară, după ce aflasem din darea de seamă a comitetului municipal de partid — un document judicios, analitic, alcătuit cu mult simț critic și autocritic— că din pricina slabei organizări și a unui control tolerant, se înregistrează însemnate rămîneri în urmă în sectorul construcțiilor de locuințe, era limpede că o intervenție pe a- ceastă temă trebuia să vină cu o analiză temeinică și cu soluții sigure, iar nu cu justificări neconvingătoare și angajamente formale. în replică la o asemenea tentativă, în conferință s-a spus pe nume lipsurilor din acest important domeniu de activitate : carențe în munca politico-educativă desfășurată pe șantierele de construcții, lacune ce au săpat albia în care s-au scăldat laolaltă toleranta, indisciplina, dezordinea, risipa, ațipirea spiritului gospo-
Dinamism și eficientă întregii activități politico-organizatorice
(Urmare din pag. I)să înlocuiască organele de stat, care au datoria să asigure buna organizare și desfășurare a întregii vieți economico-sociale în conformitate cu legile țării. Dar organele și organizațiile de partid, comuniștii care lucrează in diferite sectoare ale activității economico-sociale și de stat poartă întreaga răspundere pentru activitatea acestor organisme, pentru aplicarea fermă a legilor țării in toate domeniile. Așa cum s-a subliniat la plenară, partidul nu înlocuiește organele de stat și nu le poate înlocui, dar, in același timp, nu se poate sustrage și trebuie să poarte deplina răspundere pentru felul în care organele de stat și ale democrației muncitorești-re- voluționare își îndeplinesc misiunea lor în societatea noastră socialistă.Este deosebit de important faptul că recenta plenară a subliniat necesitatea și a adoptat măsuri pentru ridicarea nivelului muncii politico- educative, ideologice, a .conștiinței revoluționare, a spiritului de răspundere. Așa cum a relevat secretarul general al partidului în încheierea lucrărilor plenarei, perfecționarea muncii politico-organizatorice presupune creșterea răspunderii, ordinii, disciplinei în toate domeniile de activitate, ca fiecare activist de partid și de stat, fiecare activist din organele economice, sociale, toți oamenii muncii, întregul

lor Gheorghe Drtgomir (întreprinderea de Utilaj Chimic „Grivița Roșie"), Cornelia Boancă (Direcția de Telecomunicații a Municipiului București), Nicolae Constantinescu (Centrala Antrepriză Generală de Construcții Căi Ferate), aceste neajunsuri s-au datorat faptului că unele organe și organizații de partid au dovedit inconsecvență și lipsă de fermitate față de lipsuri, nu au promovat un stil de muncă dinamic, eficient. Deși s-au organizat, la nivelul sectorului și în unități, numeroase acțiuni educative pentru stimularea cercetării științifice, a creativității, pentru realizarea măsurilor din programele de modernizare, acestea nu s-au finalizat întotdeauna cu soluții concrete, specifice unităților și colectivelor de muncă. Acțiunile de educare a gîndirii economice, organizate în colaborare cu specialiști din producție și cercetare, nu au contribuit în toate cazurile la cunoașterea sarcinilor de plan în profil teritorial, la realizarea programelor de modernizare a produc- * ției și creșterea accentuată a productivității muncii. Delegații Mariana Deteșeanu (Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale și Aeriene), Ion Apostol (Ministerul Industriei Alimentare), Elena Pop (întreprinderea Textilă „Dacia") și alții au arătat că unele organe și organizații de partid nu s-au îngrijit permanent pentru creșterea rolului educativ al adunărilor generale de partid, U.T.C., sindicat, al invăță- mîntului politico-ideologic. Acțiunile de îndrumare și control, analizele și studiile pe care le-au întreprins nu s-au concretizat în toate situațiile cu măsuri de îmbunătățire a metodelor de muncă, nu au urmărit modul în care toți propagandiștii și cursanții se preocupă pentru creșterea eficienței dezbaterilor din cadrul învățămîntului politico-ideologic. De asemenea, nu în toate unitățile s-a acționat pentru îmbunătățirea muncii politice de masă desfășurate de colectivele de agitatori in . vederea întăririi răspunderii în muncă, a ordinii și disciplinei, a creșterii spiritului combativ față de atitudinea de neangajare totală în îndeplinirea obligațiilor profesionale a unor-oameni aimuncii. .ț-'s . n, 
ț oh ,fc>ino.wiiriir<

dăresc. în cuvîntul său, secretarul comitetului de partid de la I.A.C.M. a încercat, ce-i drept, să releve și unele cauze ale restanțelor înregistrate de „oamenii care schimbă zi de zi fața municipiului" dar, in loc să accentueze asupra lipsurilor de fond ții a măsurilor ce se impun, s-a mulțumit să informeze că „realizăm în ultima perioadă blocuri de locuințe cu șarpantă și cu o izolație termică mai bună", că fațadele și balcoanele se încadrează mai bine în „arhitectura specifică zonei". Sînt, desigur, lucruri însemnate și balcoanele și fațadele, dar ele nu pot „acoperi" nicidecum nerealizări- le, restanțele, locuințele care, deși prevăzute să fie predate „la cheie", în realitate... nu există. Iată de ce, reacția critică față de astfel de intervenții formale, necohvingătoare în raport cu lipsurile a fost întru totul firească, bine venită, așa cum trebuie să se întîmple în fiecare adunare a comuniștilor. în același fel au decurs dezbaterile și în ceea ce privește educația multilaterală a tineretului, a elevilor în mod deosebit, problemă prioritară, de mare însemnătate într-un oraș tînăr ca Zalăul.Majoritatea participanților la dezbateri și-au raportat activitatea nu atît la bilanțul realizărilor, cît la îndatoririle ce le revin in raport cu marile investiții de care a beneficiat și beneficiază municipiul Zalău, ca și județul, în această epocă de adevărată renaștere a sa. Iată de ce împlinirile, mari și trezind legitima mîndrie a tuturor oamenilor muncii din Zalău, nu sînt de natură cîtuși de puțin să scadă exigența și spiritul critic al comuniștilor. „Trebuie să recunoaștem că, deși înregistrăm unele progrese și rezultate bune — arăta Nicolae Maier, directorul întreprin-

popor să acționeze Intr-o deplină unitate, in spirit revoluționar.După cum este bine cunoscut, măsura' supremă a calității muncii politico-organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid o constituie rezultatele concrete obținute in îndeplinirea planului, a programelor de dezvoltare economico-socială, a propriilor ho- tăriri. Unele neajunsuri și rămîneri în urmă în aceste domenii, hotărî- toare pentru progresul țării, reflectă și existența unor carențe în stilul și metodele de muncă ale unor organe și activiști de partid, caracterul insuficient de profund al unor analize, care nu oferă posibilitatea desprinderii celor mai judicioase modalități de acțiune, deficiențe în organizarea activității pentru obținerea unor rezultate pe deplin corespunzătoare posibilităților materiale și umane de care dispun colectivele de muncă. Practica aminării rezolvării sarcinilor, a tărăgănării, a justificării neajunsurilor — care se mal manifestă pe alocuri, relevînd atitudini birocratice, mentalități stagnante — trebuie înlocuită cu hotărîre cu un stil de muncă dinamic, operativ și eficient, cu critica și autocritica mobilizatoare, constructivă, cu activitatea desfășurată cu simțul perspectivei, al deplinei responsabilități. O deosebită importanță are mutarea centrului de greutate al întregii activități politico-organi-

In cuvlntul lor, delegații organizațiilor de partid din instituțiile de cultură, învățămînt, presă au subliniat necesitatea de a se acționa mai susținut pentru a perfecționa și a da noi dimensiuni activității politico- ideologice, cultural-educative potrivit concepției materialist-dialectice și istorice a partidului nostru cu privire la lume și viață, Ia societate, ca expresie a unei viziuni unitare asupra tuturor problemelor actualei epoci. In acest context, ei au subliniat răspunderea comunistă ce revine tuturor factorilor care acționează în munca ideologică, politico- educativă, culturală, în toate domeniile care au un rol cardinal în formarea omului nou, multilateral pregătit, cu o atitudine înaintată față de muncă și viață. 'Participanții la dezbateri au relevat importanța pe care o au înțelegerea și însușirea aprecierilor secretarului general al partidului, a Tezelor pentru Congresul partidului asupra problemelor majore ale vieții internaționale, a concepției partidului nostru privind construcția socialismului și comunismului, de a acționa în toate împrejurările cu fermitate, împotriva oricăror tendințe de destabilizare și denigrare a realităților socialismului, de amestec in treburile interne ale țărilor socialiste, ale altor țări și a da o replică. hotărită oricăror asemenea încercări.Arătînd că faptele de muncă con-i stituie expresia supremului omagiu față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul conducător al partidului și țării, participanții la conferință, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din sector, s-au angajat să muncească cu o sporită hotărîre și spirit revoluționar pentru a întîmpina cu succese remarcabile în toate domeniile economico- sociale cel de-al XIV-lea Congres al partidului, congresul marilor victorii socialiste, al izbînzilor prefigurate în proiectul Programului-Directi- vă pentru cincinalul următor și începutul celui de-al treilea mileniu.
Constantin VARVARA

deril de Țevi — sîntem nemulțumiți că în acest an întreprinderea noastră se prezintă cu nerealizări la producția fizică în structura sortimentală planificată, la producția-marfă, la indicatorii de eficiență. Aceste lipsuri sînt și consecința unor deficiențe în stilul și metodele noastre de muncă, ale organelor și organizațiilor de partid, ale slăbirii preocupării față de creșterea nivelului profesional al oamenilor. Trebuie să imprimăm mai multă fermitate controlului asupra modului cum ne îndeplinim propriile hotărîri". Cu aceeași exigență comunistă, în cuvîntul lor, Macai Estera, secretar al Comitetului de partid de la Filatura de Bumbac, Morar Alexandru, secretarul comitetului de partid de la I.A.I.F.O., Ion Culda, secretar al Comitetului de partid de la I.C.E.E., Manea Mihai Dumitru, directorul întreprinderii Electrocentrale — Zalău, au analizat cauzele unor rămîneri în urmă, raportînd conferinței soluțiile pentru recuperarea lor ne- întîrziată, măsurile politico-organizatorice pentru îmbunătățirea disciplinei de producție, utilizarea maximă a timpului de lucru, formarea unei opinii de masă - intransigente față de comportările care afectează în vreun fel valorificarea bunurilor și mijloacelor încredințate — parte integrantă a proprietății socialiste a întregului popor. Formarea atitudinii revoluționare, de proprietar, producător și beneficiar — iată semnul sub care s-au desfășurat lucrările Conferinței organizației municipale de partid — Zalău.
C. STANESCU 
Eugen TEGLAȘ corespondentul „Scinteii"

zatorice la locurile de muncă, în întreprinderi, unități agricole socialiste, instituții și școli, în secțiile și formațiile de lucru, acolo unde se creează bunurile materiale și spirituale și se hotărăște efectiv soarta îndeplinirii planului.Concluziile desprinse din adunările si conferințele de dări de seamă și alegeri, programele de măsuri adoptate în lumina documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului se află în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, îndeplinirea lot' — urmărită consecvent și prin exercitarea promptă a controlului de partid — trebuind să asigure ridicarea pe un plan superior a activității politico-organizatorice și, ca o urmare firească, a rezultatelor din toate domeniile.Țara pășește mereu înainte, harnică și demnă, încrezătoare în viitorul său socialist și comunist. Această încredere își are temei în. lupta și munca poporului. în devotamentul nemărginit pentru socialism, în opțiunea fundamentală privind reînvestirea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția supremă de secretar general al partidului. Este opțiunea de inimă și conștiință cu care întreaga națiune socialistă întîmpină Congresul al XIV-lea al partidului, deschizător de noi și cutezătoare perspective, Me progres, prosperitate și pace.

întreprinderea „Hidromecanica%Brașov : se acționează cu răspundere și competență pentru realizarea Integrală, la timp, a producției fizice planificate Foto : E. Dichiscanu
MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ PENTRU

Îndeplinirea integrală a planului
în legătură cu acțiunile care se întreprind, în spiritul cerințelor subliniate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și cu problemele a căror soluționare se impune cu prioritate, redacția a solicitat tovarășilor Mihai Găi- nariu, prim-secretar al Comitetului Municipal Suceava al P.C.R., și Florea Căpitanu, secretar al Comitetului Municipal Ploiești al P.C.R., răspunsul la următoarele Întrebări :

1. Care este stadiul realizării planului, ce rezultate mai deosebite s-au obținut in intrecerea socialistă ?2. Ce experiențe și inițiative pot fi puse în evidență în activitatea organelor și organizațiilor de partid consacrată îndeplinirii sarcinilor economice ?3. Cu ce probleme se confruntă unitățile economice și cum se acționează pentru soluționarea lor ?
La baza bunelor rezultate - acțiuni concrete, 

judicioase în fiecare întreprindere■J în perioada parcursă din acest an, comuniștii, toți oamenii muncii din unitățile economice ale municipiului Suceava s-au mobilizat exemplar pentru înfăptuirea neabătută, la un nivel calitativ superior, a sarcinilor încredințate, din dorința fermă de a întîmpina cu valoroase fapte de muncă Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Astfel, producția fizică a fost realizată la principalele sortimente și s-au obținut suplimentar peste 70 000 MWh energie electrică, 29 000 metri pătrați furnire estetice. 22 000 metri pătrați plăci înnobilate. mobilier in valoare de 12,4 milioane lei. confecții textile In valoare de 6,2 milioane lei si alte produse destinate economiei , naționale și exportului. Fată de aceeași perioadă a anului trecut, producția- marfă. a . crescut cu pestei; 600 milioane lei. iar producția netă cu peste 270 milioane lei. S-au îndeplinit. de asemenea, sarcinile de plan la producția de export, precum si exportul pe bază de declarații vamale pe relația cliring țări socialiste, toate unitățile cu sarcini la export onorîndu-și contractele si comenzile încheiate cu partenerii externi. Rezultatele amintite au fost posibile si datorită aplicării a peste 550 măsuri din programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, ce au avut ca efect obținerea unui spor la producția-marfă de peste 500 milioane lei; diminuarea cheltuielilor de producție cu 290 milioane lei si depășirea beneficiilor planificate cu peste 200 milioane lei.Acționînd in continuare în spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu date cu prilejul recentei vizite de lucru în județul Suceava, așa cum s-a raportat in cadrul conferinței organizației municipale de partid, am reușit să îndeplinim. în ziua de 16 octombrie a.c.. planul la producția- marfă industrială pe trei ani și zece luni din actualul cincinal, avînd asigurate condiții pentru realizarea înainte de termen a prevederilor
Ordine si disciplină riguroasă în producție■J. In ansamblul economiei județului Prahova, municipiul Ploiești deține o pondere de aproape 70 la sută. In Ploiești se realizează peste 60 la sută din producția de utilaj petrolier a țării, aproape 5 la sută din cea de utilaj tehnologic pentru industria chimică, 5 la sută din producția de utilaj minier, 15 la sută din totalul echipamentelor și utilajelor pentru centralele nuclearo-electrice, 40 la sută din produsele de rafinării și petrochimice. O pondere însemnată în activitatea economică a municipiului o deține exportul, unitățile plo- ieștene livrînd produse de înaltă tehnicitate și competitivitate, între care utilaje și piese de schimb pentru industria petrolieră, utilaje pentru prelucrarea țițeiului, produse ale industriei chimice și petrochimice, mobilier din lemn, țesături și altele, în peste 65 de țări ale lumii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, producția-marfă industrială este cu 11,7 la sută mai mare, reali- zîndu-se peste plan însemnate cantități de produse solicitate de economia națională, exportul — cu 9,3 Ia sută, productivitatea muncii — cu 13,8 la sută.Pînă Ia sfîrșitul lunii octombrie, 40 de întreprinderi industriale din Ploiești, între care rafinăriile Ploiești șl „Voga", întreprinderea de Utilaj Petrolier și Reparații Teleajen, întreprinderea „Electrocentrale" Brazi, Trustul Antrepriză Generală Construcții Speciale în Petrol, întreprinderea de Reparații Ploiești au realizat planul pe trei ani și 11 luni din acest an, iar un număr de 13 întreprinderi și-au asumat angajamentul ca pină Ia Congresul al XIV-lea al partidului să-și onoreze integral sarcinile de producție pe patru ani din acest cincinal, creînd astfel condiții pentru obținerea pînă la sfîrșitul anului a unei producții suplimentare în valoare de peste trei miliarde lei.
2 De bună seamă că aceste realizări au avut ca principal suport în

pe întregul cincinal si obținerea în acest mod a unei productii-marfă suplimentare în valoare de peste 216 milioane lei.
2_ De bună seamă, în aceste realizări se regăsește si activitatea întreprinsă de organele si organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile economice care au acționat cu exigență și răspundere pentru aplicarea în viată a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, a celorlalte programe prioritare, pentru creșterea răspunderii cadrelor și specialiștilor în desfășurarea în bune condiții a întregii activități productive.Pentru ai pune mai bine In va- ;'roare’.rbzer-vple' materiale șl n umane de care dispțțne economia munici- pl,ului,.mpi,.,figurat antrehâjreg Întregului activ de partid la rezolvarea problemelor de producție și depășirea unor greutăți ivite pe parcurs. ne-am străduit să repartizăm judicios sarcinile pe fiecare cadru cu muncă de răspundere. îmbunătățind calitatea îndrumării și controlului asupra îndeplinirii măsurilor propuse. Totodată, am efectuat analize periodice cu participarea activului de partid pe domenii. în cadrul cărora a fost examinat modul în care organele de partid, cadrele de conducere acționează pentru îndeplinirea integrală a plamilui pe luna curentă și pregătirea temeinică a producției pentru perioada care urmează. Am aplicat, ca metodă de bază , in conducerea activității economice, consultarea permanentă a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii și informarea lor sistematică cu privire la rezultatele dobîn- dite și la problemele ce se impun a fi rezolvate prin forțe și mijloace proprii pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor.
3. Dezbaterile din adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri, din adunările generale ale oamenilor muncii au pus in evidență hotărîrea fermă, unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 

tărirea spiritului de răspundere al tuturor cadrelor, implicarea mai activă a specialiștilor în activitatea productivă, promovarea in munca organelor și organizațiilor de partid a unui stil de muncă dinamic și exigent. S-a statuat practica organizării de analize periodice, direct la locurile de producție, in prezența și cu participarea unui membru al biroului sau secretariatului comitetului municipal de partid, împuternicit să rezolve, fără a se substitui însă organelor de conducere respective, o serie de probleme privind cooperarea dintre întreprinderile din municipiu cu unități de profil din țară, asigurarea sprijinului operativ și eficient al centralelor și ministerelor de resort. Asemenea analize se organizează după un program bine stabilit pe marile șantiere de investiții de la combinatele petrochimice Brazi și Teleajen, la întreprinderile „1 Mai", de utilaj chimic și de rulmenți grei din Ploiești, în alte unități economice care se confruntă cu unele probleme privind realizarea indicatorilor de plan. în cadrul acestor analize, pe lingă evaluarea stadiului realizării indicatorilor de plan am reținut spre rezolvare problemele deosebite, cu implicații negative în realizarea sarcinilor, impulsionînd, totodată, organele de partid și consiliile oamenilor muncii în aplicarea fermă a măsurilor organizatorice, politice și educative stabilite privind întărirea disciplinei tehnologice, aprovizionarea rițmică cu întregul necesar de materiale la toate locurile de muncă.
3. Așa cum s-a subliniat șl în recenta conferință de dare de seamă și alegeri a organizației municipale de partid, în activitatea economică de pe teritoriul localității noastre se manifestă și o serie de neajunsuri, la originea cărora se află cauze subiective. Or, multe din acestea puteau fi înlăturate dacă organele și organizațiile de partid, organismele democrației muncitorești-revolu- ționare ar fi acționat cu mai multă fermitate pentru valorificarea inte

de a acționa cu dăruire pentru îndeplinirea planului anual pină la Congresul al XIV-lea al partidului și crearea condițiilor necesare înfăptuirii cu succes a planului pe anul 1990. Comitetul municipal de partid, organele de conducere colectivă, din unități țin legătura permanentă cu centralele industriale și ministerele economice, precum și cu furnizorii, inclusiv prin trimiterea de delegați la aceștia, pentru asigurarea, la nivelul cotelor și repartițiilor, a resurselor materiale necesare desfășurării corespunzătoare a proceselor de producție. Sprijinim, totodată, unitățile de industrie ușoară, unde produsele au Un ciclu scurt de fabricație și permit adaptarea rapidă a producției în raport cu comenzile încheiate, in intervențiile pe, care acestea le fac la forurile de resort pentru acoperirea, din timp, cu contracte, la nivelul prevederilor planu-ll lui. In aceeași ordine de idei, — așa cum s-a cerut la recenta ședință, a Comitetului Politic Executiv — urmărim zilnic realizarea ritmică a producției fizice și, cu prioritate, a celei destinate exportului, recuperarea restanțelor la unele sortimente, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, livrarea la timp a întregului fond de marfă și vămuirea stocurilor existente. Organele și organizațiile de partid, precum și cele de conducere colectivă din unități acționează, de asemenea, pentru întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii oamenilor în folosirea deplină a capacităților de producție și asigurarea funcționări) în siguranță a instalațiilor, mașinilor și utilajelor.Pentru pregătirea producției anului 1990, organele de partid și consiliile oamenilor muncii sînt mobilizate pentru contractarea integrală a producției și asigurarea bazei teh- nico-materiale, îndeosebi pentru trimestrul I, astfel incit în toate unitățile economice să se poată lucra din plin chiar din primele zile ale anului viitor.
Sava BEJ1NARIUcorespondentul „Scinteii”

grală și intensivă a resurselor umane. și materiale existente. Ne-am opri în primul rînd la necesitatea eliminării indisciplinei tehnologice, de producție în general. De exemplu, in perioada care a trecut din acest an s-a înregistrat inoă un mare număr de absențe nemotivate. N-am reușit, de asemenea, să prevenim în întregime opririle accidentale ale instalațiilor, mașinilor și utilajelor, aflîndu-ne la această dată cu 0,9 la sută sub indicele planificat de utilizare. în acest sens, aspectele constatate cu prilejul anchetei economice întreprinse de curînd în schimburile IX și III din mai multe unități din municipiu, de redacția ziarului „Scînteia", împreună cu consiliul municipal de control muncitoresc, au constituit un prilej de atentă analiză, stabilindu-se măsurile ce se impun în fiecare caz în parte.De asemenea, persistă neajunsuri în ceea ce privește aplicarea în practică a măsurilor din programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, cu implicații directe în realizarea principalilor indicatori ai activii tății economice. La aceste neajunsuri, a căror înlăturare depinde nemijlocit de îmbunătățirea activității noastre, se adaugă cele legate de asigurarea în totalitate a bazei tehnico-materiale necesare desfășurării normale a proceselor de producție. De acega, facem un apel către centrale, ministere și celelalte organe de sinteză pentru a fi sprijiniți în soluționarea lor. în spiritul cerințelor subliniate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, oamenii muncii din industria municipiului Ploiești, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid sînt ferm hotărîți să facă tot ceea ce depinde, de ei, astfel incit să întîmpine Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate tot mai bune în activitatea economică.
Ioan MARINESCUcorespondentul „Scinteii*
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CTITORIILE „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU" 
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„Ceea ce s-a înfăptuit în Bistrița- 
Năsăud s-a realizat în toate județele 
patriei noastre, întreaga Românie a 
cunoscut o dezvoltare puternică în 
toate domeniile de activitate. Acesta 
este rezultatul faptului că a fost 
lichidată pentru totdeauna orînduirea 
burghezo-moșierească, că poporul a 
devenit cu adevărat stăpîn pe bogă
țiile naționale - în industrie, agricul
tură, ■ în toate domeniile - și își 
făurește în mod liber și independent 
viitorul său, socialismul și comu
nismul !“.

\
\
\
\
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NICOLAE CEAUȘESCU *Bistrița, platforma sa industrială,pe viguroasa traiectorie a modernizăriiPlatformele industriale... Ale Bistriței, Zalăului, Buzăului, Slatinei, Piteștiului, Iașiului, Botoșanilor, ale altor și altor localități, platformele industriale noi, in număr de peste 180, care s-au adunat într-o uriașă salbă a mii de noi unități industriale constituind edificiul impunător al unei industrii moderne și puternice, eficiente și atotcuprinzătoare, răspîndite echilibrat pe întregul teritoriu românesc, deci aceste platforme industriale sînt, în principal, izvorul de sevă înnoitoare, de apă vie, pentru toate celelalte binefăcătoare prefaceri din viața localităților țării și 
a locuitorilor ei.Să ne oprim într-una dintre a-- ceste platforme și să o cercetăm mai de aproape.La cea mai recentă dintre vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Bistrița-Năsăud, aceea din octombrie anul curent, municipiul Bistrița se înfățișa cu o impozantă nouă statură urbanistică, economică și socială, cu date ce o deosebesc structural de ceea ce fusese acest oraș din nord-estul Transilvaniei la prima vizită, pe care a făcut-o aici secretarul general al partidului fn urmă cu douăzeci de ani. Chiar dacă in evul mediu Bistrița se numărase printre puternicele 

centre urbane din această parte de lume, localitatea decăzuse treptat în ultimul secol și jumătate, devenind, în cele din urmă, o urbe provincială ca multe altele, lipsită de forța care să-i asigure dezvoltarea. Resursele materiale ale acestui ținut, energiile lui umane, talentul și hărnicia locuitorilor de aici, cîntate cu nostalgic lirism de George Coșbuc (născut în apropiere de Năsăud), de alți scriitori ce aparțin acestor locuri, au fost, în fond, o prea lungă perioadă istorică, izvor de înavuțire a unor stăpînitori străini, care au exploatat pămîn- tul, resursele minerale, munca bis- trițenilor, așa cum au făcut cu întreaga Transilvanie.O adevărată renaștere a ținuturilor de legendă ale Bistriței s-a produs în anii construcției socialiste și, mai cu seamă, după Congresul al IX-lea al partidului, in perioada celui mai substanțial progres din istoria României, înregistrat pe toate planurile, în structura întregii societăți. La prima vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndată după anul 1968 (cînd s-a constituit județul Bistrița-Năsăud, cind Bistrița a devenit municipiu reședință de județ) s-a semnat actul de naș

tere a platformei industriale de aici...Platforma industrială vest a municipiului Bistrița.Obligatoriu trebuie să pornim de la informația că n-a moștenit, deci nu a avut de continuat nimic, s-a născut pe teren virgin. Bruma de industrie care exista in oraș — o fabrică de cherestea, cîteva făbri- cuțe de produse alimentare — a- proape că nu rezistă nici unei comparații cu volumul și complexitatea tehnică și tehnologică a ceea ce s-a născut și s-a dezvoltat, în iureș, îndată după prima vizită de lucru, întreprinsă la Bistrița, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în calitate de secretar general al partidului.Cronologic, prima nouă întreprindere construită a fost NETEX (întreprinderea de textile nețesute). Dar pînă ce aceasta să fi fost dată înr funcțiune, întreaga .zonă din jur era un imens șantier --ț șantierul (sau șantierele) altor noi întreprinderi, incă de mai mari proporții și complexitate tehnică. Au apărut astfel, pe rind, întreprinderea „Netex“, întreprinderea de utilaj tehnologic, întreprinderea de produse electrotehnice. întreprinderea mecanică, combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea de materiale de construcții, întreprinderea de sticlărie pentru 

menaj, filatura de lînă pieptănată, țesătoria de mătase.Acesta a fost începutul. Ceea ce se vede acum pe platforma industrială a Bistriței — un conglomerat dă întreprinderi și combinate acoperind o suprafață ce nu poate fi cuprinsă cu privirea decît de la o apreciabilă înălțime — n-a fost, din capul locului, decît un mănunchi de nuclee : primele etape. Au urmat dezvoltările, etapele a dopa și a treia, modernizările succesive, perfecționările.Crearea și dezvoltarea platformei s-a făcut sub permanenta îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Gîndită cu foarte multă grijă. Astfel îneît unitățile de aici să fie modern și judicios dotate, să utilizeze cele mai noi tehnologii, să abordeze produse de înaltă tehnicitate, perfect corelate cu ansamblul economiei naționale. Să realizeze o judicîbhsă ocupare a forței de muncă din zonă, să valorifice superior , materia primă, să se slujească economic de utilitățile comune — apă, canal, energie, transporturi feroviare și auto. Macheta platformei, cu succesive perfecționări, a fost periodic examinată de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, avind de cîști- gat, de fiecare dată, noi perfecționări și dimensiuni.

Pe porțile orașului (și fizic șl simbolic altele decit cele ale vechii cetăți medievale) ies astăzi mari cantități de produse industriale performante, dintr-o multitudine de domenii : mii și mii de sortimente, un adevărat caleidoscop industrial.Statistică : față de 1968 (anul întemeierii județului, o dată cu noua împărțire administrativă), producția industrială a municipiului a crescut de 31 de ori. Pentru asta a fost nevoie de creșterea forței de muncă. Ea a sporit de la 10 606 în 1968 la peste 44 600 în prezent. Populația orașului a crescut de la 26 300 în 1968 la peste 83 000 în prezent. Ca să-i adăpostească, în condiții de nouă civilizație, pe toți acești oameni, orașul a trebuit să se nască a doua oară. Și astfel, în locul arhaicei urbe patriarhale, a apărut acum un... alt oraș, etalon de modernitate arhitectonică, de urbanism modern, de frumusețe. Pentru că, în ultimă instanță, aceasta a însemnat apariția și dezvoltarea platformelor industriale : prefacerea radicală a cadrului și condițiilor de viață pentru oameni. Pentru oamenii care dobîndind un nou statut social și noi destine, au devenit și ei alții.
Mihai CARANFIE

• Fondurile fixe ale județului Bistrița- 
Năsăud au crescut, din 1965 pînă în 
prezent, de la 3 miliarde lei la peste 
32 miliarde lei (de peste 10 ori).

• în aceeași perioadă, producția-marfă 
industrială a crescut de peste 17 ori.

• în 1990, județul Bistrița-Năsăud va 
||| realiza în industrie o producție de 
® peste 20 de ori mai mare decît în 1965.

® între 1968 și 1989 a sporit de peste 
Jf" patru ori numărul muncitorilor din 

industrie, f

© Față de 1965, desfacerile de mărfuri 
prin comerțul socialist sînt, în 1989, 
de cinci ori mai mari.

Sînt aproape doi ani de cînd secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. a inaugurat oficial ansamblul feroviar si rutier de poduri dunărene din zona Fetești-Cernavo- dă. Sint aproape doi ani de cînd. la capătul unei perioade de căutări si eforturi. de vis înaripat si de muncă susținută în condiții deosebite, luptind adesea la propriu. corp la corp, cu vitregiile naturii, constructorii au raportat încheierea acestui obiectiv complex ce se înscrie în rindul ctitoriilor epocale ale timpului nostru, simbol menit să dăinuiască în veac, vorbind despre priceperea si dăruirea, despre vocația constructivă a poporului nostru. Arc peste timp, arc de otel și beton peste albia Borcei și a Dunării, acest complex feroviar și rutier reține la ferestre și astăzi pasagerii trenurilor de pe magistrala 800, smulge si astăzi exclamații de surpriză si admirație trecătorului pregătit să-si delecteze privirea. încă înainte de a păși pe pămîntul dobrogean, pămînt cu mari opere de artă înscrise cu litere de aur în cronica marilor împliniri socialiste.Iată autostrada Fetești— Cernavodă, care scurtează cu 50 de km drumul spre orașul de la mare, față de vechiul itinerar care traversează podul Giurgeni — Vadu Oii. Citeva date des

pre aceste mari și complexe construcții : podul Borcea, pod de cale ferată dublă, avind 420 metri deasupra apei prezintă trei deschideri de cite 140 metri, și este încadrat de panglicile de asfalt ale celor două căi de circulație rutieră ; podul de la Cernavodă, cel mai mare de a- cest fel din Europa înălțat peste Dunăre, cu cale ferată dublă și autostradă la același nivel, are 470 m lungime, cu o deschidere centrală de 190 m, pe sub el puțind naviga, în dublu sens, vase fluviale de dimensiune maximă (distanta dintre luciul apei și pod— 30 m).Acest ansamblu feroviar și rutier de poduri dunărene se înscrie ca dovadă grăitoare a capacității de creație a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor noștri. La realizarea lui au fost folosite numeroase tehnologii de execuție și montaj în premieră pe țară— complexul respectiv din această zonă constituin- du-se ca o operă constructivă prestigioasă, unică, de mare importanță în primul și în primul rind economică. Oricine străbate de la un capăt la altul traseul dintre Fetești și Cernavodă are în față, totodată, o strălucită dovadă a forței industriei noastre, căreia îi revine meritul de a fi făcut posibilă înfăptuirea acestei noi ctitorii socialiste. Nouă ctitorie între ati- tea alte ctitorii ale acestui 

timp, exemple elocvente privind rodnicia înțelep- tei politici a partidului de Industrializare accelerată a țării. în fața tuturor acestor realizări te încearcă un puternic sentiment de min- drie. Așa simți, cu tărie, și aici, în aceste locuri, de unde se îndreaptă, săgeată, spre Marea cea Mare, Magistrala Albastră ; aici,
Simboluri ale vocației constructive

Complexul de poduri dunărene Fetești-Cernavodă

unde două vechi și modeste tîrguri, Fetești și Cernavodă, se transformă astăzi, văzînd cu ochii, . in două orașe moderne, de toată frumusețea ; aici, unde cresc sub schele reactoarele viitoarei centrale ato- moelectrice ; aici, unde și-au dat întilnire atitea mari construcții, reprezentative pentru Epoca Nicolae Ceaușescu, menite să înfrunte veacurile.Memoria locurilor este încă vie. Ea păstrează limpede imaginea lucrărilor de început, aduce in prim plan, pentru cîteva clipe, primele acțiuni ale constructorilor — primele săpături, instalarea che- soanelor în Dunăre și în 

apele Borcei... în timp ce șantierul creștea. în timp ce prindeau contur pilonii de beton, inălțîndu-se deasupra apelor, la Moreni, in secțiile și apoi in curtea întreprinderii Mecanice se năștea, centimetru cu centimetru, viitorul pod. Pentru a fi pod, mai întîi el a fost montat în curtea întreprinderii din orașul 

dîmbovițean. Demontat, apoi, podul a fost transportat și montat la locul lui, pe noii săi piloni de beton, de aceiași montori.De neuitat sînt momentele unice, care au precedat recepția podurilor, momentele de desfășurare a probelor statice și dinamice de rezistehță, la podul de la Cernavodă, de pildă, cînd 38 de locomotive și 76 de autobasculante încărcate la maximum au rulat demarînd în forță. La fel și la podul de peste brațul Borcea...E liniște acum, aici, unde, cu doi ani în urmă șantierul era încă plin de forfotă. Și totuși... Vechiul 

sediu al Antreprizei de Poduri Dunărene este la locul lui. Deci, la vechiul sed.u al antreprizei „nu s-au tras obloanele", cum ar fi fost oricine Îndrituit să creadă. Dimpotrivă : e animație, firma este aceeași, totul pare neschimbat după doi ani de cînd constructorii „și-au luat mina de pe pod“.

— Sediul antreprizei noastre a rămas aici, la Fetești, ne explică directorul, inginerul Constantin Safta. Numărul oamenilor, ca si al utilajelor terestre din dotare nu s-a schimbat. Doar că am preluat alte lucrări si că. în funcție de acestea, ne-am răs- pindit ne mai multe fronturi. Avem lucrări deosebite. cu nimic mai prejos ca grad de dificultate si nu mai puțin pasionante decît podurile de aici... Și — cum majoritatea lucrărilor gravitează tot în preajma Dunării — sînt chiar la Dunăre, sau pe firul noii magistrale albastre ce va racorda Bucurestiul. ca port, la Dunăre si la mare 

— nici numele nu ni l-am schimbat. Sediul antreprizei se va muta, in viitor, pe alt amplasament, nu prea departe de aici, dar acest lucru are mai putină importanță. Oamenii șantierului stau puțin prin birouri si numai atunci cînd n-au încotro, cind au de rezolvat probleme legate de proiectele ne care le 

pun în operă, ceea ce, în- tîmplător. explică și faptul că ne-ati găsit astăzi aici. în rest, toată ziua si, de foarte multe ori. toată noaptea, șantierul ne este si biroul, si casa, si familia... Acolo semnăm, zilnic. de prezență 1Am mai notat că multi dintre constructorii pe care i-am întilnit aici, cu ani in urmă, și-au pus semnătura la temelia altor construcții, multe dintre ele aflate în fază avansată de execuție : la noua pistă de la Aeroportul Internațional Otopeni, la lucrările din nodul hidrotehnic nr. 2 Budești, de pe firul Canalului București — Dunăre 

(portul amonte, ecluză, podul peste canal și cheiul de acostare), la podul ce traversează un braț al Dunării de la Moldova Nouă...Reintilnire cu inginerul Doru Popescu, șeful brigăzii de constructori care au arcuit cele două poduri peste Dunăre, și pe care l-am întilnit, nu o dată, in șantier, acolo unde fier

berea era în toi. Acum, la sediul antreprizei (după ce mai aflăm că a devenit și locuitor al Feteștiului, că s-a căsătorit aici, unde a lucrat de la absolvirea facultății — a fost repartizat în chiar anul cînd au demarat lucrările, le-a preluat „de sub apă“, cum se zice, și a crescut o dată cu ele, apoi a primit un apartament in blocurile nou construite, a devenit om de Dunăre deși vîlcean la origine) îl întrerupem dintr-o dispută profesională.— Ați avut șansa de a păși, din facultate, direct pe unul dintre cele mai mari șantiere ale țării. Poduri ca acestea greu de 

crezut că veți avea prea des prilejul să construiți.— Să știți că lucrurile nu stau chiar așa. Toate lu-, crărlle noastre sint. fiecare’ în felul său, unicat ; fiecare te solicită la maximum, iți captează imaginația, energia. După finalizarea podurilor am preluat — și executat, bineînțeles — un tronson din noua albie a rîului Dîmbovița ; am preluat apoi podul de la Glina ; acum sintem în stadiu final cu podul de la Călărași...Că așa este, ne-o confirmă și directorul antreprizei. El nu mai are virsta inginerului Doru Popescu — a pornit în-meserie de la Bioaz, unde a lucrat la executarea căilor de acces, are la activ lucrările spectaculoase din zona Orșovei, de la Porțile de Fier și pînă la insula Șimian... A rămas același om de acțiune, același neobosit constructor ce-și socotește viața in mari construcții, în poduri înălțate peste ape și peste timp, în drumuri tăiate neted, in construcții pentru prezent și pentru viitor.lSint lucruri pe care, spunindu-le despre el. le poți spune despre alți și alți constructori. Despre inginerul-șef al antreprizei, comunistul A'.ecu Popoiu, care coordonează acum lucrările din punctul Budești, de la Canalul București — Dur "re ; despre subinginerul George Chirilă, care conduce, aco

lo. lucrările de la ecluză ; despre maistrul principal Octavian Ciupercă... Oameni pe care nu de mult — parcă ieri — i-am intil- nit aici, la poduri, și care au partea lor de suflet turnată în betoanele de rezistență ale acestor construcții fără egal.— Ceva din noi rămîne în fiecare din construcțiile ce le lăsăm în urma noastră, mărturisește directorul.— De pildă, aici ? 1— Aici am rămas cu toții, după cum vedeți, și fizic, cu sediul antreprizei. Dar și sufletește. Am trecut prin multe greutăți, a fost iarna lui *85, cînd Dunărea înghețase și cind ne-am a- părat din greu, luptînd cu natura, lucrările. Au fost și alte clipe grele. Și multe clipe frumoase...Aceștia sînt constructorii. Sint oameni formați în a- cești ani de mîndre ctitorii socialiste. Aici, la Dunăre, de unde începe drumul Magistralei Albastre spre Marea cea Mare. Simboluri trainice ale muncii de constructor, ale epocii marilor construcții. Aici, intre Fetești și Cernavodă, pe magistrala feroviară 800 și pe Autostrada Soarelui, marele complex de poduri rămîne ca o mărturie nepieritoare a trecerii lor, a constructorilor.
Amica FLORESCUFotografii de
Sandu CRISTIAN



PAGINA 4 SCÎNTEIA — duminică 5 noiembrie 1989

/---------- ȘTIINȚELE SOCIALE - mai profund angajate în cercetarea fenomenelor și realităților, în confruntarea contemporană de idei
V..L .  ■- . , -.. .. ... .   \ .... . i '           

Este necesar ca științele sociale, activitatea ideologică, teoretică să aibă în vedere 
că socialismul științific trebuie permanent dezvoltat și îmbogățit pe baza practicii 
și experienței sociale, a noilor cuceriri ale științei și cunoașterii umane, în general.

NICOLAE CEAUȘESCU

Unitatea dintre teorie 
și practică in construcția 

noii orinduiri
La dezbaterea organizată de redacția noastră participă prof. univ. dr. Ion Kebedeu, dr. Elena Zamfirescu și dr. Dan Cruceru, directorul Cabinetului pentru activitatea ideologică și politico-educativă a municipiului București. O primă temă ce se iin- ■ pune atenției in acest cadru este, in mod firesc, unitatea dintre activitatea teoretico-ideologică și cea practică in edificarea noii societăți.I.R. : în coordonatele deosebit de fertile și de stimulative ale spiritului novator, inaugurat de Congresul al IX-lea. partidul nostru, prin contribuția hotăritoare a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a dezvoltat recent în expunerea la plenara lărgită a C.C. al P.C.R., intr-o largă deschidere revoluționară, teza de mare însemnătate după care edificarea societății socialiste presupune, ca o condiție esențială, desfășurarea unei ample și susținute activități teoreti- co-ideologicc și politico-educative, în măsură să asigure — pe baza promovării ferme si aplicării creatoare a principiilor și legităților generale ale socialismului științific —■ întemeierea profund științifică a politicii de făurire a noii orinduiri. să ofere răspunsuri și soluții problemelor inedite pe care le ridică dezvoltarea economico-socîală a tării, dinamica procesului revoluționar în ansamblu, ca și evoluția lumii contemporane și. totodată, să orienteze întreaga viată spirituală a societății noastre, să aducă o contribuție de prim ordin la formarea conștiinței socialiste, la configurarea și afirmarea noului tip de personalitate umană.într-o strălucită argumentație, expunerea conducătorului partidului si statului nostru. Programul ideologic. Tezele șl proiectul Progra- mului-Directivă pentru Congresui al XIV-lea reliefează deosebit de clar, de argumentat și de convingător o idee cu văloare cardinală pentru înțelegerea dialecticii construcției socialiste și comuniste : activitatea teoretică, ideologică constituie o componentă definitorie și inalienabilă a exercitării și creșterii rolului partidului, ca forță politică conducătoare a societății, ca centru vital al întregii națiuni, o latură organică, inseparabilă a procesului de conducere a societății socialiste.Elaborată pe fundamentul materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific, o asemenea viziune. cu adevărat viabilă, științifică. privind edificarea socialistă, corelația dintre domeniul teoretico- ideologic și politico-educativ. pe de o parte, și celelalte domenii ale organismului economico-social socialist. inclusiv și în primul rînd cel al conducerii, pe de altă parte, se întemeiază — distantindu-se ferm atît de unilateralizări dogmatice păgubitoare, cit și de deformări de sorginte burgheză — pe luarea în considerație în chip limpede și cu consecvență revoluționară a specificului noii orinduiri. Față de societățile anterioare. în socialism crește intr-o măsură uriașă rolul factorului conștient. noua orinduire fiind chemată să desființeze pentru totdeauna exploatarea șt asuprirea și să asigure manifestarea poporului în calitate de creator conștient de istorie, dezvoltarea multilaterală a personalității umane.în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. desfășurarea și dezvoltarea sistematică, sub semnul consecvenței principiale, revoluționare și a spiritului creator, a activității ideologice și politico-educative se impun ca o cerință obiectivă, cu caracter legic, in vederea promovării ferme a adevărurilor generale și a valorilor fundamentale ale socialismului și aplicarea lor creatoare la condițiile naționale concrete, ca o condiție de esență a victoriei depline a noii orinduiri sociale, realizării conducerii științifice și unitare a societății socialiste, prefigurării, prin elaborări teoretice în concordantă cu realitățile naționale, cu evoluția cunoașterii umane și mutațiile din lumea în care trăim, a perspectivelor și direcțiilor de perfecționare continuă, in toate sferele, a societății socialiste.

Construirea socialismului in mod 
conștient are drept element cOsub- 
stanțiai si eminamente director ideo
logia revoluționară a clasei munci
toare. a partidului său comunist, ideologie care, promovată consecvent in principiile sale fundamentale și aplicată șt dezvoltată creator, este singura in măsură să lumineze drumul complex și adesea contradictoriu al transformării revoluționare a societății, să promoveze, să apere și să îmbogățească valorile fundamentale ale socialismului, să se constituie in baza teoretică si metodologică a investigării cutezătoare a Cerințelor legilor obiective ale noii orinduiri în fiecare etapă a procesului revoluționar, să asigure materializarea tot mai largă in viată a superiorității noii orinduiri sociale. Valorificarea inepuizabilelor sale disponibilități de progres.D.C.  ; în conducerea științifică a societății un rol important revine aprofundării fenomenelor noi care apăr, studierii diverselor aspecte ale construcției socialismului. în acest context, partidul nostru cere cercetătorilor din domeniul științelor sociale să-și concentreze eforturile. întreaga activitate pentru stadierea fenomenelor ce caracterizează dezvoltarea actuală a tării noastre, să-și aducă contribuția la generalizarea experienței construcției socialiste, să a

bordeze problematica nouă pe care o ridică dezvoltarea societății socialiste în epoca contemporană. Aceasta înseamnă sporirea contribuției la proiectarea și realizarea unor' structuri social-economice corespunzătoare cerințelor obiective ale evoluției sociale, ca și formarea conștiinței socialiste, a acelui tip de om care să fie capahil să îmbine intr-o sinteza organică convingerile politice cele mai înaintate, concepția științifică despre lume și viată, cultura largă și o înaltă competentă in domeniul științei st tehnicii necesitate de specificul dezyol tării societății contemporane.Red. t Există astăzi o serie de 
tendințe* chiar in țări socialiste, 
care minimalizează intr-un fel sau 
altul rolul elaborărilor teoretice in 
desfășurarea operei de construcție 
socialistă, chiar al activității edu
cative de formare a omului nou.
I. R. : Asemenea tentative ne apar nu numai stranii, dar cu totul eronate și profund dăunătoare, ele sub- apreciind sau negind importanța teoriei revoluționare în construcția socialismului, minimalizînd rolul conștiinței socialiste in desfășurarea procesului revoluționar. Prin conținutul și implicațiile lor, asemenea teze postulează in fapt renunțarea la valorile, principiile și idealurile clasei muncitoare, Ia adevărurile generale ale socialismului științific, la fundamentul teoretico-ideologic al activității și politicii partidului comunist . — materialismul dialectic și istoric, subminează Însuși rolul partidului de forță politică conducătoare a societății, deschid in fapt drum liber ideologiei burgheze, antișocialis- te și anticomuniste. Așa cum se 

arată in Tezele pentru Congresul al XIV-lea, așa-zisa dezideologizare a raporturilor dintre capitalism și socialism pe plan mondial înseamnă, In ultimă instanță, capitularea socialismului in fața capitalismului, renunțarea la lupta de clasă pentru lichidarea exploatării și asupririi și realizarea societății dreptății și egalității sociale. „După cum arată viața, se relevă pe bună dreptate in 
Teze, clasele exploatatoare nu re
nunță la Ideologia lor și nici măcar 
nu afirmă că ar fi dispuse să-și 
schimbe concepțiile. De altfel, este 
un adevăr axiomatic că nici nu poa
te exista o lume fără idei ; aceasta 
o demonstrează întreaga istorie a 
umanității. Desigur, important e ce 
idei se înfruntă, ce idei înving și 
influențează dezvoltarea socială. 
Evident, dacă partidele comuniste 
ar renunța Ia ideile lor, la ideologia 
revoluționară, n-ar face decit să 
deschidă calea ideologiei exploatato
rilor, făcind pe plac forțelor reacțio
nare interesate să perpetueze ve
chea orinduire, inechitatea și asu
prirea socială".Promovarea cu consecvență de către partidul nostru a ideologiei revoluționare, a legităților generale ale socialismului și aplicarea lor creatoare au asigurat construcției socialiste din patria noastră o orientare și'o direcționare clară, realistă și științifică, în coordonatele spiritului revoluționar și ale intereselor tuturor oamenilor muncii.în conducerea societății socialiste componenta teoretico-ideologică se situează in prin-plan, intrucît ea vizează principiile de organizare și conducere a vieții economico-sociale, valorile sociale și umane care trebuie să prezideze actul de condu-

Cerința aprofundării 
și îmbogățirii 

socialismului științific
Red. : Recenta expunere a secre

tarului general al partidului subli
niază cerința majoră ca științele so
ciale să contribuie mai mult la dez
voltarea și îmbogățirea concepției 
revoluționare despre lume și viață. 
In acest sens, îmbinarea armonioasă 
a spiritului creator cu consecvența in aplicarea principiilor de bază ale 
teoriei revoluționare reprezintă un 
domeniu predilect al cercetărilor de 
specialitate. Mai. ales că in acest 
domeniu apar in ultimul timp ten
dințe și interpretări care lasă să se 
întrevadă o abordare unilaterală a 
acestui raport de însemnătate car
dinală pentru construcția socialistă.

D.C. : în lumina concepției partidului nostru, a aprecierilor din recenta expunere a secretarului său general reiese limpede că succesul măreței opere de construcție socialistă depinde de aplicarea creatoare a 
legităților generale ale construcției 
socialiste Ia particularitățile fiecărei firi ți etape, de capacitatea de a descifra sensul noilor tendințe șl procese in lumina și din perspectiva valorilor de bază ale socialismului științific, aje aoelor valori, ale acelor principii care conferă identitatea proprie concepției despre lume ți viată a clasei muncitoare. Spiritul creator ca dimensiune esențială a politicii de edificare a noii speietăți implică, in lumina aprecierilor partidului, o- bligațivitatea de a respecta fondul conceptual de bază al teoriei revoluționare. de a dezvolta această teo
rie nu făcind concesii și uneori elu- 

cere la toate nivelurile, și în primul rind la nivelul macrosocial, precum și finalitățile social-politice și socio- umane ale dezvoltării economico-sociale.în acest sens, în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului se pune un accent deosebit pe intensificarea și dezvoltarea activității teoretico- ideologice, pe ridicarea nivelului de pregătire ideologică a cadrelor din toate domeniile, pe înarmarea tuturor oamenilor muncii cu ideologia revoluționară a partidului. Așa cum se subliniază în documentele partidului nostru, nu poți fi un bun cadru de conducere decit în măsura in care competența profesională devine cosubstanțială cu o înaltă pregătire și conștiință ideologică, cu răspunderea și hotărirea de a transpune în viață principiile și valorile ideologice ale societății noastre. A devenit de altfel o paradigmă a societății românești ideea că nu poți fi un bun conducător decit în măsura în care ești animat efectiv de spirit revoluționar comunist și îți subordonezi activitatea intereselor poporului, realizării în viață a politicii partidului, care exprimă în chip autentic aceste interese.Desigur, așa cum relevă conducătorul partidului și statului nostru, activitatea teoretico-ideologică și politico- educativă este o problemă și o sarcină ale întregului partid și ale întregului popor, ea trebuind — într-o societate in care socialismul se construiește cu poporul și pentru popor — să reflecte tot mai mult creativitatea ideologică și politică a maselor largi de oameni ai muncii. în acest context, în lumina documentelor programatice pentru Congresul al XIV- lea, se impune creșterea răspunderii ' și sporirea contribuției tuturor celor ce lucrează nemijlocit în domeniul ideologic, politico-educativ și al științelor sociale, angajarea lor mai puternică în studierea realităților noastre sociale, în aprofundarea principiilor și valorilor socialiste, în descifrarea cerințelor legilor economice obiective și in combaterea concepțiilor retrograde, reacționare, a tezelor care denigrează sau încearcă să discrediteze socialismul, să abată cursul inexorabil al edificării socialismului și comunismului.E. Z. : Afirmarea comportamentului creator, participativ și responsabil al tuturor oamenilor muncii reprezintă, în concepția partidului nostru, nu un simplu element de '^decor", ci o necesitate vitală a mersului inainte al societății. Caracterul conștient al edificării noii orinduiri nu se poate rezuma, di la un anumit grad de maturitate a acesteia, doar la modul in care este concepută și condusă opera de transformare revoluționară la nivel macrosocial ; el implică, o dată create fundamentele obiective și subiective ale identității socialiste a ansamblului social, raportarea activă, conștientă a fiecărui membru al societății față de parametrii dați ai realității, angajarea responsabilă in efortul de Înnoire a acesteia. Concordanța între valorile sistemului și valorile individuale se testează practic in depășirea, de către oamenii concreți, a tendinței de a se comporta exclusiv ca „beneficiari" de drept ai înfăptuirilor socialismului, respectiv în translația spre autoperceperea și manifestarea ca realizatori ai acestora și ca răspunzători de fapt pentru amploarea și calitatea transformării condițiilor propriei existențe.Investigind cauzele sau condițiile care stinjenesc, atit la nivel individual, cit și în anumite verigi intermediare ale sistemului nostru de conducere, trecerea de la inerție la inițiativa responsabilă, cercetarea poate contribui nemijlocit la soluționarea, în favoarea noului, a luptei dintre vechi și nou în domeniul a- mintit. Cu șanse optime de reușită, dacă ea insăși încetează, cit mai rapid și mai substanțial, să plătească „tribut" inerției.
»

dind principii fundamentale ale construcției socialiste, ci îmbogățind categoriile de bază ale socialismului științific cu noile date propuse de practica social-istorică, de evoluția spectaculoasă a științei și tehnicii.Cuprinzind toate domeniile și laturile activității de construire a socialismului, opera tovarășului Nicolae Ceausescu demonstrează cu putere că tezele, ideile creatoare, iz- vorite din investigarea științifică a realității, reprezintă o autentică forță a progresului social. în acest sens trebuie privite ideile și aprecierile elaborate și dezvoltate de secretarul general al partidului, care definesc magistral conținutul și etapele revoluției și construcției noii orinduiri, continuitatea procesului revoluționar, dialectica raporturilor dintre general și particular, contradicțiile in socialism și căile soluționării lor. necesitatea dezvoltării forțelor de producție, a relațiilor de producție, întărirea proprietății socialiste, ca temelie a progresului tării, in condițiile auto- tonducerii muncitorești, dezvoltarea națiunii in socialism, exercitarea rolului conducător al partidului unic al clasei muncitoare, îndeplinirea funcțiilor statuiui socialist — ca stat al democrației muncitorești-revolu- ționare —. construirea socialismului cu poporul și pentru popor, interdependenta dialectică dintre existența socială și conștiința socială, corelația dintre politica internă și cea externă.Punînd în relief locul prioritar al factorului obiectiv. în opera social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost abordate. 

in același timp, dimensiunile factorului subiectiv, creșterea rolului acestuia in procesul unitar al dezvoltării societății socialiste, în care se îmbină strins mate lacurile economice, politice, ideologice; științifice, cultural- educative, etice, umaniste.Expunerea la recenta plenară a C.C. al P.C.R., documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, făcind o analiză științifică a drumului parcurs de poporul român în construirea socialismului, evidențiază cu pregnantă căile și mijloacele dezvoltării accelerate a economiei, științei și culturii, întăririi statului, formării omului nou, constructor conștient și devotat al noii orinduiri, creșterii rolului conducător al partidului — centrul vital al națiunii in perfecționarea și continuarea procesului revoluționar în țara noastră.In aceste excepționale documente politice este abordată, dintr-o perspectivă riguros științifică și intr-o viziune creatoare, o problematică vastă, care cuprinde întreaga activitate a partidului și statului in actuala etapă, coordonatele definitorii pe care trebuie să se înscrie munca poporului in anii ce vin, pentru realizarea in cele mai bune condiții a Programului partidului, pentru trecerea României intr-un stadiu nou de dezvoltare. Sintetizarea și generalizarea experienței dobîndite de partidul și poporul nostru in opera de e- dilicare a noii societăți, definirea cu claritate a etapei, a stadiului actual de dezvoltare a țării, îmbinarea permanentă a concluziilor desprinse cu descifrarea vizionară a tendințelor evoluției soc’al-istorice și, pe această bază, elaborarea de soluții în deplină concordanță cu interesele fundamentale ale socialismului si progresului umanității dau monumentalei opere social-politice a secretarului general al partidului nostru densitatea de excepție a marilor acte politice, care luminează munca și viața tuturor cetățenilor patriei în vasta activitate de edificare a societății socialiste și comuniste.I.R. : în lumina exigențelor formulate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, științele sociale și predarea acestor discipline in invățămint iși pot indeplini menirea lor in plan teoretic, politico-ideologic și educativ in măsura in care, in primul rind, iși vor intări, in continuare, legătura cu viața, cu practica deosebit de complexă a edificării socialiste, Aceasta vizează mai ales șipter. tizarea practicii revoluționare roftiâ- nești-, bogată și înalt semnificativă, din anii de după Congresul al IX-lea, evidențierea, pe această bază, in e- laborări teoretice de substanță, a viabilității depline a adevărurilor și legităților generale ale socialismului și însemnătății promovării consecvente și aplicării creatoare, în acord cu condițiile din fiecare țară, a acestor adevăruri și legități, ca o condiție fundamentală a făuririi cu succes a socialismului și comunismului și dezvăluirea, in spirit principial, revoluționar, a falsității și nocivității concepțiilor și tezelor care, in ultima perioadă tot mai ofensiv, preconizează renunțarea la unele sau altele din adevărurile, confirmate magistral de viață, ale teoriei revoluționare, ale socialismului științific și reîntoarcerea, în esență, la structuri economice și politice de tipul democrației burgheze, structuri ale căror consecințe profund negative pentru clasa muncitoare și oamenii muncii in general sint bine cunoscute.Din această perspectivă, elementul axial il constituie asimilarea organică și valorificarea largă în cercetările din științele sociale a tezaurului teoretic al socialismului științific, al documentelor partidului și statului nostru si demonstrarea, prin apel la marile noastre realizări și transformări revoluționare, a justeței deplină a politicii Partidului Comunist Român de aplicare fermă și, in același timp, creatoare a adevărurilor fundamentale ale socialismului științific la condițiile și particularitățile României, la specificul nostru național.Ideologia revoluționară a clasei muncitoare este, ab origine, prin natura sa, militantă, combativă. Promovarea tezelor și principiilor acestei ideologii, aplicarea lor novatoare și creativitatea in plan teoretico-ideologic se corelează, și trebuie să se coreleze nemijlocit cu poziția clară, fermă și larg argumentată față de concepțiile ostile socialismului sau care denigrează și denaturează realitățile socialiste.în condițiile actuale, cum se știe, cercurile reacționare, imperialiste au declanșat o reală ofensivă ideologică și politică (și nu numai) împotriva socialismului, urmărind discreditarea socialismului ca alternativă istorică, atragerea unor țări socialiste în sfera lor de influență, reîntoarcerea lor, într-o formă sau alta, la tiparele organizării capitaliste a societății. în cadrul acestei ofensive, în prim-plan se situează încercarea de a dovedi — prin mistificarea directă a realităților — lipsa de valabilitate a principiilor socialiste, conc6ntrindu-și a- tacurile mai ales împotriva proprietății socialiste, conducerii unitare a societății pe baza planului național unic, rolului conducător al partidului etc. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta expunere, o serie de cercuri reacționare, ignorînd realitățile, exagerind unele greșeli și lipsuri din țările socialiste, prezic o apropiată dispariție a socialismului, recurg la mijloace preluate din arsenalul războiului rece, de amestec direct in treburile interne ale țărilor socialiste. în scopul destabilizării lor. Dezvăluirea cu fermitate a esenței antisocialiste a acestor practici, a finalității lor apologetice vizînd reabilitarea capitalismului constituie priorități de permanență ale cercetării și predării științelor sociale. Totodată, In unele țări socialiste, confruntate cu serioase greutăți economice și de altă natură, se avansează — și aici este transparentă influența și presiunea ideologică și politică imperialistă — puncte de vedere privind trecerea Ia „economia de piață", „reprivatizarea", pluripar- 

tidismu’, Inactualitatea rolului clasei muncitoare drept clasă conducătoare în societatea socialistă etc.E.Z.  : După cum se știe, multă vreme, competiția istorică dintre capitalism și socialism a fost redusă, de numeroși autori marxiști, la „ajungerea din urmă" a capitalismului in planul producției și consumului. A- cest gen de abordare a favorizat preeminența abordărilor cantitative ale raportului dintre cele două sisteme, punînd în umbră realizări prestigioase. de ordin calitativ, ale noii orinduiri. Evident, forța de atracție a idealului socialist a avut de suferit considerabil din această cauză.Iată de ce, mai ales astăzi, cind realizările socialismului sint puse sistematic sub semnul intrebării de propaganda anticomunistă, devine deosebit de important ca, simultan cu evidențierea înfăptuirilor de ordin material, să se pună un accent sporit pe contribuția pe care și-a adus-o și și-o aduce acesta la afirmarea a ceea ce sociologia occidentală numește „valori post-materialiste". respectiv egalitatea, solidaritatea inter- umană. calitatea vieții, posibilitatea împlinirii de sine a ființei umane etc.Cit de semnificative sint aceste cuceriri și ce efect corector ar avea a- decvata lor prezentare asupra imaginii deformate asupra socialismului, pusă in circulație de denigratorii săi,
Spirit militant, combativ 
în afirmarea ideologiei 

revoluționare
Red. Cele discutate plnă acum 

proiectează noi lumini asupra ne
cesității unei prezente mai active a cercetării științifice în dialogul și confruntarea contemporană de idei, element deosebit de impor
tant in zilele noastre. De aceea, 
v-aș ruga să insistăm asupra unor 
caracteristici ale acestei confrun
tări in etapa actuală.

Cuprinzind, la extreme, pozi- adversarilor noii orinduiri — susțin, pe cele mai diverse to- și cu „argumente" de tot soiul, ar marca și

înnoire—continuitate este în mod decisiv, de însăși socialismului într-o etapă superioară a evoluției sale, indiscutabil; și o condiționare

E.Z. : Disputele cu privire Ia esența și perspectivele socialismului re- ateie” majoA^’ idei ale secolului al XX-lea. Parcă niciodată " însă ele nu au avut o a- semenea acuitate ca în zilele noastre, țiile care nuri . „ _că sfîrșitul secolului „sfîrșitul experimentului socialist' — respectiv ale forțelor angajate în edificarea acesteia, problematica vastă și controversată a raportului dintre socialism și progresul social contemporan ocupă prim-planul confruntării și dialogului de idei.în acest context, o sarcină de prim ordin a cercetării teoretice marxiste o reprezintă clarificarea «orelației dialectice dintre înnoire și continuitate in dezvoltarea noii orinduiri. Acumularea unei vaste experiențe, care-și circumscrie, alături de marile înfăptuiri ale socialismului — ce dau nota dominantă a evoluției sale de pină acum — și greșelile și neimplinirile sale, oferă un larg suport faptic unui atare demers. Pe baza acestuia se pot descifra cu mai multă acuratețe trăsăturile ce definesc autentica fizionomie a socialismului, factorii indispensabili menținerii și consolidării calităților socialiste ale sistemului social global și ale subsistemelor sale, precum și elementele care au stînjenit sau pot stînjeni afirmarea plenară a potențialului său de progres, demonstrarea — în toate planurile vieții sociale — a superiorității sale față de capitalism. Deși reflecția asupra raportului impusă, intrarea calitativ ea are, „externă". Este vorba despre faptul că, mai ales in ultimii ani, pe fundalul desfășurării, in aproape toate țările socialiste, a unui amplu proces de perfecționare — avind priorități și ritmuri diferite, apelind la mijloace și chiar la denumiri diverse —, propaganda anticomunistă a pus tot mai masiv în circulație o interpretare deformantă a acestuia, încercînd să-l echivaleze cu „un indiciu al declinului" noii orinduiri, respectiv al „inevitabilei reveniri la capitalism".Deosebit de fertilă pentru infirmarea unor asemenea aprecieri, dar, mai ales, pentru reliefarea dinamismului și capacității de autoperfec- ționare a socialismului, pe propria sa bază, se vădește a fi distincția între schimbările ce corespund unei necesare înnoiri a socialismului și cele care reprezintă doar schimbări în cadrul acestuia. Consonante cu legitățile fundamentale ale socialismului, derivînd din chiar logica internă a dezvoltării sale, care le face nu numai posibile, ci și absolut necesare, schimbările ce determină înnoirea propriu-zisă a socialismului au fost, sînt și vor fi însoțitoare permanente ale evoluției sale. Ele nil pun sub semnul întrebării continuitatea sa, ci doar modalități concrete de asigurare a acesteia, într-o etapă sau alta, intr-un domeniu sau altul. Pe de altă parte, anumite schimbări în cadrul socialismului, mai ales atunci cind devin schimbări împotriva sistemului de relații economice, sociale, politice, ce-i definesc identitatea de sine, pot avea efecte de sens contrar. Punînd în pericol continuitatea socialismului, ele încetează să mai reprezinte elemente de înnoire a Socialismului. Un asemenea tip de „perfecționare" antrenează, pe de o parte, anularea rapidă a întregului sistem de drepturi economice, sociale și politice 

se poate deduce inclusiv din faptul că, in ultimul deceniu, mai ales pe terenul țărilor capitaliste dezvoltate— a căror „superioritate" este susținută cel mai adesea prin invocarea unui indicator precum acela al venitului mediu pe cap de locuitor —, se constată îndepărtarea vizibilă a unei părți crescînde a populației față de valorile asociate individualismului concurenlial si orientarea conduitelor și aspirațiilor spre valori „postma- terialiste", spre valori autentic umane. Răspunzînd întrebării : ce anume explică atașamentul crescînd față de valorile post-materiale ?, un ginditor italian releva că el decurge din și exprimă „o insatisfacție difuză față de anomia și lipsa de sens a sistemului social ; un refuz sau, în orice caz, o deprecierg a valorilor sale materialiste și funcționaliste ; căutarea a noi orizonturi de sens si de împlinire, care transcend logica creșterii (economice de tip capitalist— n.n.)“ (Giorgio Ruffolo, La quali
ty sociale. Le vie dello sviluppo, Roma-Bari, Laterza, 1986). Toate acestea consemnează, indirect, un eșec. Eșecul sistemului capitalist, în cadrul căruia — datorită înseși structurilor sale constitutive — dezvoltarea economică nu se convertește într-o autentică sursă de afirmare a „valorilor post-materialiste". Adică tocmai a unor valori care, la sfîrșitul secolului al XX-lea, au devenit cruciale în definirea condiției timane.

legate intrinsec de organizarea societății pe baze socialiste, sporind, pe de altă parte, posibilitățile de penetrare, în țările socialiste în care ciștigă teren asemenea opțiuni, a unor structuri și mecanisme economice și politice de sorginte capitalistă.După cum se știe, cercurile dominante din Occident — care privesc preocupările de perfecționare din țările care au înfăptuit revoluția ca un „prilej favorabil" pentru revenirea lor îp • ______  _______ bfthduiri — exercită presiuni fără precedent, asupra tuturor țărilor socialiste; pentru a determina „o alegere" de acest fel. Se desfășoară un adevărat „asediu" e- conomic, politic, diplomatic și ideologic, menit să faciliteze „lichidarea pașnică a socialismului". Mijloacele de comunicare în masă din țările capitaliste dezvoltate răspîndesc, pe o scară fără precedent, materiale pline de „sugestii" (mal mult sau mai puțin imperative), precum și „scenarii de viitor", potrivit cărora în cîțiva ani sau, cel mult, citeva decenii, „marea eroare a secolului al XX-lea“ (a se citi : socialismul) va fi încetat să mai existe. Pentru grăbirea acestui „deznodămînt", se consideră drept „o datorie de onoare" sincronizarea eforturilor „tuturor părților interesate". Astfel, Zbigniew Brzezinski, al cărui ultim volum poartă un titlu ce consideră drept o realitate deja împlinită ar- zătoarea și foarte vechea sa dorință de a asista la „moartea comunismului" — „Marele eșec : nașterea și 
moartea comunismului in secolul al 
XX-lea" (The Grand Failure : The 
Birth and Death of Communism in 
the Twentieth Century, Charles Scribner’s Sons, 1989) — apreciazăcă ar trebui să se creeze, extrem de urgent, un „consorțiu internațional" (alcătuit din reprezentanți ai S.U.A., Pieței Comune și Japoniei), care să coordoneze acțiunile comune ale Occidentului in vederea „accelerării sfirșitului comunismului". „Plin de umanitarism", el ține să asigure că, în acest fel, „reîntoarcerea fiilor rătăcitori" s-ar putea realiza „cit mai puțin dureros" și „fără șocuri de să amenințe securitatea natură lumii".Fără ____ _„scenarii de viitor", dar mai ales punerea lor efectivă în practică — și, în ultima vreme, ea este tot mai evidentă — concură la crearea unei atmosfere internaționale profund defavorabile desfășurării procesului de înnoire a socialismului, ale cărei efecte nu trebuie cîtuși de puțin subestimate. Aceasta nu înseamnă însă că ar fi posibil sau de dorit ca țările socialiste să renunțe la e- forturile lor de perfecționare, din teama de a nu „aluneca spre capitalism". In primul rînd pentru că o atare eventualitate nu se poate profila decit în măsura în care anumiți factori interni înlesnesc Influența factorilor externi, care acționează în direcția „lichidării" socialismului. Deci nu perfecționarea in sine, ei modalitățile înfăptuirii ei — în sensuri consonante cu asigurarea continuității socialismului sau, dimpotrivă, cu „abandonarea" acesteia — sint decisive, in ultimă instanță, in ceea ce privește consecințele procesului de înnoire, într-o țară sau alta, în al doilea rind, pentru că procesul făuririi noii orinduiri sociale nu poate fi „oprit", dat fiind că el nu este rodul unor decizii „subiective", „voluntariste", ci este consecința unei situații obiective de fapt, izvo- rînd dintr-o întreagă evoluție istorică, ce a deschis noi orizonturi și posibilități de afirmare socialismului, superiorității sale în raport cu orînduirea capitalistă, bazată pe dominație șl exploatare. în al treilea rînd, pe lingă faptul că o asemenea opțiune ar conferi o anumită credibilitate propagandei anticomuniste, care agită tot mai insistent sloganul „incapacității socialismului de a se autoperfecționa", ea nu ar face, in alt sens, decit „jocul" adversarilor noii orinduiri. Căci este evident că pe lingă strategia ce vizează „recuperarea fiilor rătăcitori",

nici un dubiu, asemenea

aceștia au conceput și sînt gata să aplice, la nevoie, și o strategie „de rezervă" — cdnstind în încercarea de a „îngheța" socialismul în țările care „se vor incăpățina" să nu „revină" la vechea orinduire. Finalitatea ei este identică celei de „stimulare" a „renunțării" la socialism — incriminarea noii orinduiri ca sistem de organizare socială ,,fără perspective", „blocat", simultan cu acreditarea capitalismului ca singur sistem „rațional, eficient și dinamic", în raport cu care nu există nici o alternativă viabilă.Iată tot atîtea elemente datorită cărora elucidarea raportului dintre înnoire și continuitate in dezvoltarea socialismului se vădește a depăși, prin implicațiile sale practic- politice, zona unui exercițiu teoretic abstract, constituind o temă „fierbinte" a confruntării și dialogului de idei contemporan.I.R. : în lumina orientărilor formulate in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în activitatea ideologică — inclusiv în predarea științelor sociale — e. necesar să a- cordăm o mai mare atenție criticii concepțiilor iraționaliste, antiuma- niste, elitiste, dar, mai ales, să amplificăm eforturile în direcția evidențierii inconsistenței și substratului politic reacționar ale teoriilor care fac apologia capitalismului, punerii in lumină a gravelor opoziții, nedreptăți și inechități ce caracterizează lumea capitalului, lumea e- conomiei de piață, dezvăluirii limitelor istorice și a dimensiunilor formale ale democrației burgheze și demonstrării, pe această bază, a inevitabilității trecerii de la capitalism la socialism și legitimității socialismului, orînduirea care și-a dovedit și iși dovedește tot mai mult superioritatea față de capitali ;m.Dialogul nostru, critic și creator, cu diverse orientări a cunoscut, curii se știe, o sensibilă lărgire după Congresul al IX-lea. E suficient să ne referim, de pildă, Ia curente ca raționalismul dialectic, Școala de la Frankfurt, existențialismul sau filozofia analitică. Acest dialog, exprimat și în traducerile publicate și în studiile apărute la noi în ultimele peste două decenii, reflectă deschiderea gîndirii teoretice românești către mișcările de idei, care — deși adesea in mod contradictoriu și limitat — pun probleme reale privind condiția umană in lumea de azi, formele variate de înstrăinare, corelația dintre știință șl umanism, fără a mai vorbi de problematica generală a științei și tehnicii și de aceea a epistemologiei. Pe bună dreptate vorbim, astăzi, de un dialog al umanismelor. Ia care participă' activ și gîndirea umanistă marxistă revoluționară. în același timp insă, în peisajul gindirii occidentale ocupă un loc deloc neglijabil concepții și teorii iraționaliste, fideiste, anti- umaniste, rasiste, elitiste, tehnocratice și antidemocratice, față de care trebuie să manifestăm o atitudine teoretică și ideologică limpede și intransigentă.Calitatea și finalitatea politico- educativă a activității teoretico- ideologice țin atit de promovarea în structuri ideatice coerente, de substanță, a concepției noastre despre lume și viață, a codului eticii, și e- chității socialiste, a principiilor generale ale socialismului științific, cit și de dezvăluirea cu competență și în spirit revoluționar, combativ a inconsistenței și nocivității curentelor de idei reacționare, teoriilor antisocialiste și anticomuniste.
D.C. : în lumea contemporană, ea o consecință a crizei globale și multilaterale a sistemului capitalist, a profundelor mutații revoluționare ce au cuprins practic toate zonele geografice și categoriile sociale progresiste, se conturează din ce in ce mai frecvent o serie de teorii și teze ce vizează direct esența revoluționară a actualei etape a societății omenești, incercind să abată atenția opiniei mondiale de la cursul firesc al procesului istoric. Iată de ce, așa cum se subliniază in expunerea secretarului general al partidului, activitatea ideologică, științele sociale trebuie să combată cu fermitate așa-zisa dezideologizare a raporturilor dintre socialism și capitalism, renunțarea la lupta de clasă pentru lichidarea exploatării și asupririi și realizarea societății dreptății și egalității.
„întreaga desfășurare a evenimen

telor internaționale, realitatea, viața 
insăși arată cit de greșită este teza 
dezideologizării relațiilor internațio
nale, precum și teza după care lupta 
de clasă ar trebui înlocuită", sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Intr-adevăr, avem de-ă face cu a- bordări unilaterale, tendențioase, conform cărora lupta de clasă ar fi o sursă de încordare artificială, și nu principala modalitate de instaurare a dreptății și egalității celor mulți, a unor raporturi sociale echitabile, lipsite de asuprire și exploatare, într-o asemenea logică aberantă, falsă, ar trebui să se desființeze și lupta de clasă, și chiar socialismul pentru a se instaura pacea, destinderea. lată de ce respingerea cu fermitate a politicii antisocialiste și anticomuniste reprezintă unul din obiectivele cele mai importante ale participării cercetării noastre la confruntarea contemporană de idei.Denaturările, tezele retrograde, reacționare se cer combătute cu toată fermitatea, evidențiind legitatea progresului istoric, a revoluției și construcției socialiste. Iar în a- ceastă privință științele sociale au de îndeplinit noi și importante îndatoriri, fiind chemate să contribuie mai activ, mai substanțial — așa cum a cerut secretarul general al partidului — la dezvoltarea și îmbogățirea socialismului științific, la afirmarea superiorității orlnduirli socialiste.
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Oamenii muncii din agriculturii 
unor culturi si abținerea

repurtează încheierea recnitării 
de producții mari la hectar

Mica industrie asigură sporirea 
veniturilor cooperatorilor

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretai general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitetele județene Tulcea, Mehedinți, Mureș și Sibiu ale P.C.R. raportează terminarea recoltării porumbului și obținerea unor producții medii de 25 600 kg, 23 600 kg, 23 200 kg și, respectiv, 22 350 kg la hectar ; comitetele județene Sibiu, Călărași și Botoșani ale P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de sfeclă de zahăr și obținerea unor producții medii de 125 550 kg, 115100 kg și, respectiv, 114400 kg la hectar; comitetele județene Constanța și Dîmbovița ale P.C.R. raportează terminarea recoltării rădăcinoaselor și realizarea unei producții medii de 75 200 kg și, respectiv, 75 100 kg la hectar; comitetele județene Bacău și Constanța ale P.C.R. raportează terminarea recoltării morcovului și realizarea unor producții medii de 80 150 kg și, respectiv, 73 500 kg la hectar.Realizarea acestor producții ridicate - se arată în telegrame — confirmă încă o dată, cu puterea faptelor, justețea politicii partidului și statului nostru, realismul obiectivelor noii revoluții agrare, hărnicia și priceperea cu care acționează cooperatorii, mecanizatorii, toți lucrătorii ogoarelor.
PRODUCȚII MARI
LA PORUMB

® Județul Tulcea - 25600 kg la hectar 
® Județul Mehedinți - 23 600 kg la hectar
© Județul Mureș - 23200 kg la hectar
® Județul Sibiu - 22350 kg la hectar

LA SFECLĂ DE ZAHĂR
® Județul Sibiu - 125550 kg la hectar 
® Județul Călărași - 115100 kg la hectar 
® Județul Botoșani 114400 kg la hectar

LA RĂDĂCINOASE
® Județul Constanța - 75200 kg la hectar 
© Județul Dîmbovița - 75100 kg la hectar

LA MORCOVI
• Județul Bacău - 80150 kg la hectar
• Județul Constanța - 73 500 kg la hectarIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, lucrătorii ogoarelor din numeroase unități agricole raportează încheierea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare celor planificate.Comuniștii, toți oamenii muncii de la întreprinderea Agricolă de Stat Urleasca, județul Brăila, raportează cu îndreptățită mindria că au încheiat recoltatul porumbului în cultură irigată pe întreaga
Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea
unor importante rezultate în îndeplinirea și depășirea sarcinilor

de plan pe acest an și din actualul cincinalIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective muncitorești din economie raportează realizarea înainte de termen a sarcinilor din planul pe acest an și din actualul cincinal.
Comitetul Județean Bacău al 

P.C.R. raportează că în întîmpina- rea Congresului al XIV-lea al partidului a fost îndeplinit programul privind construirea de mori, asigurînd astfel prestația de măcinlș pentru populație în toate comunele județului. Asemenea unități prestatoare au fost înființate și în 9 sate mai îndepărtate de localitățile de reședință ale unor comune mai mari, iar în alte 5 comune — Căiuți, Podu Turcului, Răcăciuni, Săucești și Tămași — funcționează mori modernizate.
(Urmare din pag. I)ța statuară a cronicarilor, Ia Institutul de anatomie, unde se păstrează „ecorseul" din 1902 al lui Constantin Brâncuși, pretutindeni te întimpină imagini semnificative pentru constituirea chipului acestui popor în cultura lumii. Cițiva pași despart strada unde a locuit Mihai Eminescu și-i poartă astăzi numele de ctitoriile secolului XVII, prima bibliotecă publică din acea epocă, de sculptura în piatră a Treierarhiilor. flancată de școala și statuia lui Gheorghe Asachi. Densitatea trăirii istoriei. în acest ..muzeu național în aer liber" care sînt Iașii, de la băile și relicvele romane din preajma vechiului palat domnesc, din care se păstrează importante sculpturi în piatră ale frontonului, la Palatul culturii și Academiei de arte. Teatrul național „Vasile Alecsandrl" pînă la edificiile noului centru civic, cu Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul", care a fost inaugurat in anul trecut. totul cheamă la reflecție asupra locului , si rolului nostru în lume, in cultura europeană și universală. Poate tocmai datorită acestei mari intensități a informației istorice si a sentimentului patriotic pe care-l dețin Iașii, ne revin mereu în minte aprecierile lui Nicolae Iorga. atit cu privire la valoarea de detaliu arhitectural și iconografic, cit mai ales asupra importanței general educative pe care o au vizitarea si cercetarea, cunoașterea și înțelegerea orașului pentru fiecare român.Iașii marilor zidiri care au însemnat clădirea de suflet a conștiinței de sine, naționale și revoluționare, continuitatea rostirii și scrierii românești. UNIREA, marile inițiative culturale care au constituit axul civilizației moderne a întregului nostru popor, s-a refăcut cu greu, după o perioadă de stagnare, a crescut de cinci ori ca populație și de cincizeci de ori ca putere economică, mai ales in ultimii douăzeci și cinci de ani. în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". Orașul trăiește astăzi o continuă. înnoire și modernizare. sub impulsul aplicării rezultatelor revoluției tehnico-știintifice și al efervescenței culturii umanistice. a dezvoltării fără precedent de care beneficiază învățămintul. cercetarea și creația intelectuală, implicate în toate domeniile producerii de valori materiale si spirituale, de la dezvoltarea multilaterală a tradiționalei industrii textile, chimie, antibiotice, combinatul de 

suprafață, obținînd o producție medie record de 42 650 kg la hectar, în telegrame se arată că, în prezent, lucrătorii ogoarelor, în frunte cu comuniștii, acționează cu abnegație și deplină răspundere pentru încheierea, în cel mai scurt timp, a tuturor lucrărilor agricole din toamna acestui an ș! pregătirea condițiilor optime în vederea obținerii, în anul viitor, a unor pro-f ducții tot mai mari, în conformitate cu exigențele noii revoluții agrare.

Alături de întregul nostru popor, se arată în telegramă, toți oamenii muncii din județul Bacău sînt puternic angajați, în această perioadă, pentru transpunerea in viață a orientărilor privind modernizarea și dezvoltarea localităților, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan în toate domeniile, spre a Intîmpina marele forum al comuniștilor cu rezultate cit mai bune, pe măsura prezentului înfloritor al scumpei noastre patrii. adresîn- a primi, tovarășe mai aleseFolosim acest prilej, du-vă rugămintea de mult iubite și stimate Nicolae Ceaușescu, cele gînduri și sentimente de dragoste,stimă și recunoștință din partea comuniștilor, a tuturor locuitorilor județului Bacău, expresie a nemărginitei noastre satisfacții și deplinei adeziuni la Hotărirea Plenarei 
utilaj greu, țevi, mecanică fină șl electronică pînă la tabăra națională de sculptură. Iată o strinsă.împletire a moștenirii trecutului cu marile înnoiri ale prezentului socialist, care se constituie intr-un neprețuit tezaur de valori ale civilizației materiale și spirituale, a căror cunoaștere constituie baza educației cetățenești, patriotice, îndeosebi a tineretului. A educa tineretul in spiritul dragostei față de patrie — așa cum ne cere secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — înseamnă a-i face viu sentimentul mindriei patriotice față de minunatul tezaur moștenit de la înaintași, față de 'mărețele ctitorii ale acestei epoci, în realizarea cărora sînt și 
Valori perene în educația patriotică, socialistă
vor fi incorporate și munca, priceperea, entuziasmul tinerilor crescuți de țară, pentru țară în cultul muncii, al cinstei, al atitudinii înaintate, revoluționare. Căci țara noastră de azi, ca și orașul despre care vorbesc în aceste rînduri se înalță prin spirit de dăruire, revoluționar, prin cultură și Învățătură, prin muncă fără preget.Fosta cetate de scaun a Moldovei, orașul care a participat cu dăruire de sine la toate cele trei etape. 1600, 1859, 1918, ale Unirii, locul afirmării atîtor personalități revoluționare prin gînd și faptă, știință, poezie, muzică și arte plastice, trăiește astăzi continue înnoiri care-i dau tinerețe și vitalitate expresivă, sub o mină pe cit de gospodărească, pe atit de subtil îndrumată de bunul simt estetic. S-o spunem deschis : noile construcții ale Iașilor se bucură de o anumită fermitate a stilului modern aplicat etapei de, urbanizare care a dat un chip propriu centrului civic, in care s-au integrat operele semnificative ale trecutului, martorii legendarelor fapte de cultură veche și medievală. Aici se implică accentele plastice nou create, contribuția artelor în toate zonele semnificative ale orașului, astfel ca apartenența istorică și proprietatea expresivă să se reunească intr-un stil distinct.

Cuvintele secretarului general al 
partidului, rostite la cel de-al in

în Încheierea telegramelor este exprimat angajamentul oamenilor muncii din aceste unități de a îndeplini tn cele mai bune condiții
UNITATI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR

La porumb în cultură irigată 
IN JUDEJUL BRĂILA

• întreprinderea Agricolă de Stat
Urleasca — 42 650 kg Ia hectar

• Stațiunea Centrală de Cercetare

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La porumb 
în cultură 

irigată 
. IN JUDEȚUL BRĂILA

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Mircea Vodă — 31800 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cumpăna — 33 130 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Amzacea — 32 000 kg' la hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de Stat

Recaș — 25 500 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ciumbrud — 22 320 kg ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pianu de Jos — 22 170 kg la hectar

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Colțea — 127 200 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Surdila Greci — 126 600 
kg la hectar

Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind propunerea realegerii dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea Congres, in suprema funcție de secretar general al partidului.Oamenii muncii din cadrul An
treprizei de Construcții și Montaje Miniere Vîlcea raportează că au îndeplinit planul pe patru ani din actualul cincinal la construcții- montaj, urmind ca pînă la 31 decembrie să dea o producție suplimentară de 45 milioane lei, ce se concretizează, numai in județul Vîlcea, in punerea în funcțiune a liniei a H-a de steril din cariera Panga și a liniei de cărbune bulgări din Berbești.

Rafinăria „Vega“, județul Prahova, și-a îndeplinit planul la pro- ducția-marfă pe 4 ani din actualul cincihal cu două luni mai devreme.
lea Congres al educației politice si culturii socialiste, sînt vil în conștiința artiștilor contemporani. „Oa
menii de cultură si artă din toate domeniile — spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — trebuie 
să se angajeze ferm si să creeze cu 
poporul și pentru popor, să se in
spire din izvorul viu. veșnic, al na
țiunii noastre, din crea'ția și din fe
lul de a fi al poporului nostru. Nu
mai o asemenea cultură, o aseme
nea activitate literar-artistică. de 
toate genurile, inspirată din munca 
și viața poporului, va avea, intr-a
devăr, o contribuție uriașă la Întrea
ga operă de transformare a societă
ții, de formare a omului nou, cu un 
Înalt spirit revoluționar, constructor 

conștient a! socialismului sl comu
nismului in România".Cu două decenii și mal bine tn urmă, clasa primei Academii de arte a țării, condusă de profesorul pictor Dan Hatmanu. Îndrăznea să avanseze proiecte de design stradal, schite și planuri pentru lucrări monumentale. care aveau să se obiectiveze in timp. A semnat, tot atunci, lucrări de efect optic decorativ Constantin Radinschi, apte de a fi folosite in spatiile mari industriale ca fundal de design ambiental. Corne- liu Ionescu a folosit sticla de Murano pentru a compune. în tricolor, vitraliile prin care cade lumina asupra statuii lui Alexandru Ioan Cuza, din interiorul Universității, care-i poartă numele de la intemiere pină astăzi. Lumina irizată policrom se tăspîndește în raze de la înălțimea scării de paradă, iar lateral in „Sala pașilor pierduți". se desfășoară, la dreapta șl la stingă „Legendele românilor", la care Sabin Bălașa a lucrat timp de 11 ani. Pe timpanele sălii, lungi de peste 100 de metri, fundal de lazurit cu „Elogiul întemeietorilor" și „Imn tinereții", iar în tripticul a trei nișe înalte evocarea lui EMINESCU : „Luceafărul".... „răsărit / Din liniștea uitării, / Dă orizont nemărginit / Singurătății mării": orizont de valuri si cer în care se ridică, la dreapta „luna fecioară". la stingă o-nvolburare de nori, amintiri din „Somnoroase păsărele". 

sarcinile ce le revin, cinstind eu fapte deosebite In Întreaga lor activitate Congresul al XIV-lea al partidului.

și Ameliorare a Solurilor Sără- 
turate Brăila — 41 800 kg ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Surdila Găiseanca — 
125 900 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Micești — 125 120 kg ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Jidvei — 124 250 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săpunari — 122 400 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călărași — 120 080 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ceacu — 119100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Colacu — 115 700 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Becicherecu Mic —• 
114 010 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Satu Nou — 113 200 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat
Mihail Kogălniceanu — 111 000
kg Ia hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ștefan cel Mare — 110 500 
kg Ia hectar

ceea ce va permite ca, pînă la sfîrșitul anului, să livreze economiei naționale importante cantități de motorină, benzină, bitum și alte produse în valoare de peste 400 milioane Iei.Colectivul de oameni ai muncii, in frunte cu comuniștii, din cadrul Trustu'.ui-Antrepriză Generală de Construcții Industriale Iași raportează realizarea la 1 noiembrie 1989 a planului anual al producției de construcții-montaj și al produc- ției-marfă industriale, asigurînd depășirea, pînă în prezent, a planului pe primii 4 ani ai actualului cincinal cu 213 milioane lei și, respectiv, 103,8 milioane lei. Pînă Ia sfîrșitul anului se va realiza un spor al producției de construcții- montaj de 104 milioane lei și al producției-marfă industriale de 65,8 milioane lei.
Acum un deceniu și mai bine, o dată cu amplificarea lucrărilor de urbanizare. Nicolae Matyus și Adrian Podoleanu au montat, pe pereții Combinatului de la Cotnari și pe fațada cinematografului de pe dealul Copoului. lucrări in mozaic ceramic smălțuit, pe suprafațe mari bine armonizate, sau. in a doua compoziție, numai piatră de riu in culori naturale. Sînt realizări de bun gust și durată semnate de frații Bullga în interiorul modernului centru „Orizont", pentru cultura tehnică și științifică a tineretului, sau pe marele patrulater exterior al Facultății de construcții, unde Bogdan Bârleanu a elogiat „Veșnica tinerețe fără bătrînete". într-o ma-

nleră pe cit de tradițională, mozaic de marmură colorată, pe atit de modernă. Este un prim accent monumental-ornamental dintr-o suită gindiită unitar pentru a înnobila cu vibrația noului vechea aură glorioasă a urbei în care s-au format și afirmat atiția oameni ai științei, literaturii si artei, care-au îmbogățit patrimoniul național și universal cu valori nepieritoare.Marilor edificii istorice și statul, anii noștri le-au adăugat semne și însemne poi ale ființării și spiritualității noastre inconfundabile. De la statuia primului mare poet tipărit In limba română. Dosoftei. ridicată lingă casa memorială, în 1973, de Iftimie Bârleanu, pînă sus la Institutul Agronomic unde. într-o piațetă rotundă, stă triada simbolică, turnată in bronz, a provinciilor românești unite, în jurul luciului de apă al unei fintîni arteziene, zeci de statui, busturi și compoziții evocă oamenii de seamă, luptătorii cu pana si cu arma, care-au durat istoria orașului, din cele mai vechi timpuri, in evul mijlociu, sau după renașterea națională, in lupta pentru unitate. independentă, progres național și social. Chiar în aceste zile Dan Covătaru, cu echipa lui de pietrari, termină de cioplit statuia eroului militar al insurecției române din august 1944. Realizată In 1977. statuia „Independenței" si reliefurile narative de pe soclu fac un tot su-

Creșterea veniturilor șl realizarea unei rentabilități ridicate In cooperativele agricole depind, !n cea mal mare măsură, de nivelul producțiilor ce se obțin în cele două sectoare de bază — vegetal și zootehnic. Așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la plenara din luna august a Consiliului Național al Agriculturii, este necesar ca in fiecare comună să se obțină o producție in valoare de 50 000—55 000 lei la hectarul de teren arabil sau 35 000— 40 000 lei la hectarul de teren agricol. De asemenea. trebuie dezvoltate mica industrie și prestările de servicii din cadrul cooperativelor agricole sau al consiliilor populare, sectoare care să asigure 20—25 la sută din veniturile cooperatorilor. Am urmărit cum se acționează în județul Vîlcea in ce privește dezvoltarea micii industrii și a prestărilor de servicii.După datele direcției agricole, rezultă că. in zece luni din acest an, cooperativele agricole au realizat o producție-marfă industrială suplimentară in valoare de 17,5 milioane lei și se estimează ca, pină la sfîrșitul anului, depășirile să atingă 26 milioane lei. De asemenea, în cazul prestărilor de servicii către populație, veniturile cooperativelor agricole au sporit mult în aceeași perioadă. în unele cooperative agricole, cum sînt Șutești, Galicea, Laloșu, Drăgășani, Valea Mare și altele, consiliile de conducere se ocupă permanent de dezvoltarea și diversificarea micii industrii, urmărind, deopotrivă, punerea cit mai bine in valoare a resurselor locale. Pe această cale se obțin venituri suplimentare, care asigură rentabilizarea și autofinanțarea unităților respective. Iată ce arată experiența și rezultatele Cooperativei Agricole din Șutești.„Pentru a pune pe deplin in valoare baza materială și a folosi rațional forța de muncă pe toată durata anului, dezvoltăm mica industrie realizînd produse utile și solicitate — afirmă președintele unității, Nicolae Mihuț. în acest scop, recurgem la resursele locale, care nu întotdeauna stau in preajmă, doar să întinzi mina să le iei, ci trebuie să alergi, să-ți bați capul, ba uneori să muncești din greu ca să le obții". Cum se materializează această gindire ? Mai întii, o scurtă fișă a sectorului de mică industrie din această unitate. în cei zece ani de cind ființează, valoarea producției a crescut de 22 de ori. ajungind, în acest an, la 11 milioane lei, ceea ce reprezintă o treime din veniturile unității. Aici există în jur de 25 de activități, care pot fi grupate in patru categorii : producția propriu-zisă, cooperarea cu alte unități, prestările de servicii și autoutilarea. Să le luăm .pe/rînd. ■■ în sectorul industriei mici se.produc coșuri și alte împletituri din răchită obținută prin cultivarea unor terenuri improprii altor culturi, în valoare de peste 1,5 milioane,lei. Se realizează seînduri, uși, ferestre, pa- leți pentru transportat piese metalice, panouri din lemn pentru pătule. Cum se obține materia primă ? „Cooperativa și-a alcătuit o formație compusă din șapte oameni cu căruțe și tot ce trebuie pentru a pătrunde
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 5 noiembrie, ora 
20 — 8 noiembrie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi, in general închisă. Vor 
cădea ploi ce' pot avea și caracter de 
aversă in toate regiunile. Îndeosebi in 
prima parte a intervalului. Ponderea 
mal mare a ploilor va fi în regiunile 
vestice șl sud-vestlce, unde șl canti
tățile de apă pot depăși 15 litri pe 
metru pătrat in 24 de ore. Vlntul va 
prezenta Intensificări In prima parte 
a intervalului, îndeosebi in vestul ță
rii și la munte. Temperaturile minime 
nocturne vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, mal scăzute în ultima noapte, 
iar cele maxime diurne vor fi cuprinse 
Intre 8 șl 18 grade. La București : Vre
mea va fl tn general închisă. Tempo
rar va ploua tn primele zile. Vtntul va 
sufla în general moderat. Temperatu
rile minime nocturne, vor fl cuprinse 
Intre 7 șl 10 grade, iar cele maxime 
diurne între 14 șl 17 grade.

gestiv, pe care Gabriela Manole Adoc și Gheorghe Adoc le-au a- dăugat inimii Iașilor în perspectiva grandioasă a noii căi a independentei. a cărei construcție se va încheia in 1990. la intersecția cu rotunda piață Eminescu recent profilată. Arta contemporană proiectează alte monumente capabile să vorbească, acum si mereu, despre marile realizări ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", atit in zonele industriale, la „Podul roșu", cit și in împrejurimi. Alături de artiști cu renume, tinerii in curs de afirmare, studenții sînt preocupați de implicarea artei decorative și monumentale in noua ființă spirituală a orașului lor. Pictorii in de- vanire au înfăptuit proiecte ca „Germinație". la Facultatea de hortivi- ticultură. inspirîndu-se de la un motiv brâncușian interpretat pe verticala unui perete vast. La Casa cărții și la Centrul de librării tinerii au dat viată istoriei noastre politice si culturale in culori de frescă și linii de sgrafite aplicate pe fațadă : cei mai tineri au ieșit cu firoiectele lor mult în afara orașu- ui, pînă la Podu Iloaie, Tirgu Frumos. inveșmintind nobiliar si din.l sens ideatic unor pereți înainte orbi. Exemplul l-a dat mai intîi profesorul, pictînd pereții exteriori ai satului său natal. Scobinți, cu drag și fantezie. La Mădirjac s-a înălțat, ca ofrandă a familiei de artiști Bârleanu, un monument intitulat „Flori eroilor", in amintirea sol- daților din aceste sate căzuți în războiul antifascist. Orașul-istorie, miez al marelui oraș industrial și cultural de astăzi, face un tot armonios cu satele, cu natura, dealurile din preajmă încoronate cu cetăți și ctitorii de faimă, așa incit obligația profesională a proiectanților. arhi- tecților, sculptorilor si pictorilor este dublată de voința unei gindiri creatoare si armonios conjugate cu prestigiul edililor. Cuvintele rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, merg direct la inima artiștilor ieșeni, care văd in perspectiva tării de a deveni o „mare putere culturală". o posibilitate reală a istoriei imediate, o amplă implicare a potențialului lor creator.Iașii de azi constituie încă un e- xemplu al felului în care civilizația socialistă, preluînd întregul trecut înaintat, progresist dezvoltă și îmbogățește. totodată, cu noi valori chipul material și spiritual al tuturor așezărilor românești.
Radu NEGRU 

in zone inaccesibile mașinilor și a scoate de acolo arbori câzuți, afirmă tovarășul Ion Giurcă, contabilul-șef al unității. în acest fel, din prelucrarea lemnului realizăm anual peste un milion de lei". O instalație intrată in această toamnă in funcțiune este us-
Experiențe 

și preocupări în 
cooperative agricole 

din județul Vîlcea

cătoria de prune, cu o capacitate de 15 tone în 24 de ore, realizată cu forțe proprii, in mare parte din materiale recuperabile și utilaje casate și recondiționate. Cit de. rentabilă este această activitate ne spune tot contabilul-șef. „Valorificind în stare proaspătă patru kilograme de prune, obținem 17 lei. Dacă prelucrăm aceeași cantitate, pe prunele uscate rezultate primim 25 de lei. Scăzînd cheltuielile, rămîne un beneficiu de 5 lei pe kilogram. Avînd capacitate mare, prelucrăm prune din mai multe unități vecine, ceea ce face ca veniturile să sporească mult".De cițiva ani, cooperativa agricolă din Șutești a intrat intr-un sistem de cooperare cu unități similare, întreprinderi industriale, cu silvicultura. Astfel, se realizează roți pentru căruțe, pe care le utilizează Cooperativa Agricolă din Drăgoiești; o echipă, tot de la Șutești, realizează sobe din cahle produse la Cooperativa Agricolă Olănești ; alte echipe asamblează lădițe din panouri mici pentru fructe pe bază de contract cu I.L.F. ; întreprinderea de Jante Auto din Drăgășani cumpără in fiecare an de la Șutești mii de paleți din lemn produși în atelierul de tîmplărie al cooperativei. Cooperarea capătă forme din cele mai diverse. Un exemplu : un mare număr de cooperatori, con- stituiți în formații, cu atelaje, muncesc la plantări de arbori pentru silvicultură.Și gama prestațiilor de servicii cunoaște o mare diversitate. Unitatea condiționează sămință pentru „Agro- sem" Vîlcea, transportă toată recolta — peste 1 300 tone de produse — cu mijloace proprii mecanice și atelaje. Desigur, activitatea de prestații are și alte sectoare din care, pe de o parte, cîștigă unitatea, pe de alta beneficiază cetățenii. Ne referim la moara de furaje pentru populație, la atelierele de tîmplărie, la brutărie ș.a.Beneficii indirecte, de fapt economii, provin din activitatea de auto- utilare. Realizînd diferite construcții și lucrări necesare unității, cu materiale produse în unitate, se cheltuie mai puțin. Cu oamenii ei, unitatea produce cărămizi, și-a amenajat atelierele, întreține instalațiile din grajduri, execută. tot felul de reparații.Cu toate că această unitate agricolă are o structură a culturilor care solicită multă forță de muncă și un sector zootehnic puternic, s-a putut dezvolta și mica industrie, și prestările de servicii, unitatea nu apelează
t V

11,30 Lumea copiilor o Telefilmoteca 
de ghiozdan. „Un salt spre marea 
performanță". Producție a stu
diourilor sovietice. Premieră TV. 
Episodul 1

12,25 Sub tricolor, Ia datorie !
12,40 Viața satului. în îhtîmpinarea 

Congresului al XIV-lea al Parti
dului — Congresul marilor împli
niri socialiste

13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Cîntarea României © Omagiul ță

rii conducătorului iubit. Emisiune 
realizată în colaborare cu Consi-

ACTUALITATEA SPORTIVAFOTBAL. Meciurile din etapa a 11-a a campionatului diviziei A la fotbal se vor disputa astăzi, după următorul program : Victoria București — F.C. Inter Sibiu (stadionul Victoria) ; Sportul studențesc — Universitatea Cluj-Napoca (stadionul Sportul studențesc) ; Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești ; S.C. Bacău — Steaua ; Corvinul Hunedoara — Politehnica Timișoara ; Universitatea Craiova — Dinamo ;F.C.M.  Brașov — F.C. Argeș Pitești;F.C.  Olt — F.C. Farul Constanța ; F.C. Bihor Oradea — Flacăra Moroni. Partidele vor începe la ora 14.HANDBAL : Echipele românești participante la cupele europene 'le handbal masculin vor susține astăzi primele meciuri din optimile de finală.
cinema teatre

la oartieni din afară. Dimpotrivă, după cum am văzut, colaborează cu alte unități la realizarea unor lucrări comune. Cum se explică aceasta ? Aici, din toamnă pînă în aprilie, cei 30 de cooperatori de la atelierul de împletituri muncesc neîntrerupt. Apoi, în lunile de vară, participă alternativ la întreținerea culturilor și recoltare, își adună și-și pregătesc materialul pentru împletituri. La fel procedează și lucrătorii din celelalte ateliere. întrucit, in perioada octom- brie-februarie, lucrările in cîmp se reduc. multi cooperatori intăresc echipele din sectorul micii industrii, în februarie, cind încep tăierile în livezi și vii, timp de două-trei săp- tămini, toți cooperatorii ies la luerjj.Nu peste tot insă se acordă atenția cuvenită dezvoltării micii industrii. E cazul cooperativelor agricole Frincești, Orlești, Copăceni, Roești. în cele zece luni din acest an. la Cooperativa Agricolă Orlești producția obținută din mica industrie nu a atins nici măcar 50 la sută din cit s-a prevăzut, iar volumul veniturilor din prestările de servicii nu reprezintă decît 4 la sută din plan. Să lipsească oare din această localitate resursele și forța de muncă ? „Cu cițiva ani în urmă executam araci, produceam cărămidă, uscam prune și desfășuram alte activități, recunoaște președintele unității. Victor Diaco- nescu. Acum toate acestea s-au desființat". Or, ca să nu stea degeaba toată iarna la gura sobei, oamenii își caută de lucru pe ,unde pot, unii tocmai la Combinatul de Produse Sodice Govora, cind foarte bine ar fi putut, fiindcă mulți dintre ei se pricep, să execute împletituri din răchită și alte produse care au mare căutare. O situație asemănătoare și la Cooperativa Agricolă Frincești. Producerea de prefabricate din beton a fost desființată, ca, de altfel, și cea de construcții pentru populație. Deși unitatea se află într-o zonă pomicolă de tradiție, ea însăși avînd însemnate suprafețe ocupate cu livezi, nu a produs pînă acum nici un kilogram de prime uscate sau alte se- miconserve din fructe, așa cum se stabilise în adunarea generală la începutul acestui an.De ce această situație ? „Ne-am 'concentrat atenția spre unitățile bune, scăpînd din vedere pe cele unde nu s-a acordat grija cuvenită micii industrii — ne spune tovarășa Vasilica Mihalache, director adjunct la direcția agricolă. Analiza întreprinsă recent de biroul comitetului județean de partid asupra acestei situații vizează ca acest gen de activități să se dezvolte in toate unitățile. Au fost constituite patru colective care au analizat la fața locului, in toate unitățile, resursele locale ce pot fi valorificate, forța de muncă disponibilă, sectoarele ce trebuie înființate sau dezvoltate. între altele, avem în vedere pregătirea forței de muncă pentru anumite meserii care se practică în atelierele de rotărie, fierărie și altele de la sate și care la ora actuală este deficitară".
Lucian C1UBOTARU 
Ion STANC1U corespondentul „Scinteii"

----------

Eăuc^țiel Socialis
te și cu Comitetul de cultură șl 
educație socialistă al județului 
Caraș-Severin

20,25 Film artistic. „Talentul* *

9 Drum de luptă și biruință — 16; 
Cale liberă — 9; 11,15; 13,30; 17,15 :
PATRIA (11 86 25)
0 Sub semnul marilor împliniri : 
SCALA — 15
• Rochia albă de dantelă : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 17,15; 19,30, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
© Comoara din Valea șerpilor („Zi
lele filmului sovietic*) : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 1G; 18; 20
O Cei care plătesc cu viața : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Misterele Bucureștilor: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Un comisar acuză : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Un studio în căutarea unei vedete : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Pintea : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17: 19
0 Nava lui Yang: VICTORIA (16 28 79)
— 9:11: 13; 15; 17; 19
0 Poiana corbilor : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13; 15: 17: 19
0 Misterul statuii de aur : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Omul de pe bulevardul Capucini
lor: FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19 
0 Dragonul alb : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)15; 17: 19
0 Misiune specială : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
0 Oricare fată iubește un băiat : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
o Sora 13 : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
0 O farsă pentru cuscru : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
0 Cursa secolului î MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
0 Cortul roșu ; COSMOS (27 54 95) — 
9; 12; 15; 18

21,50 Telejurnal

Luni, 6 noiembrie 1989
19,00 Telejurnal
19,30 Partid și țară — o unică voință
19,45 în dezbatere: Tezele, ideile» orien

tările din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

20,05 Tara întreagă întîmpină Congresul 
al XIV-lea al P.C.R.

20,25 Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie !

20,40 Ctitorii ale Epocii de Aur
21,09 Din lumea capitalului
21,20 Tezaur folcloric
21,50 Telejurnal

La Rm. Vîlcea, in cadrul „Cupei campionilor europeni", echipa Steaua București va intîlni formația vest- germană Tusem Essen.In „Cupa cupelor", echina Minaur Baia Mare va juca pe teren propriu cu formația Hapoel Rishon le Zion (Israel), iar în „Cupa federației internaționale", Dinamo Bucur rești va evolua la Praga în compania formației locale Dukla.HOCHEI. In cadrul diviziei A Ia hochei pe gheață s-au disputat trei meciuri, încheiate cu următoarele rezultate : Steaua — S.C. Miercurea- Ciuc 3—4 (2—0, 1—2, 0—2) ; Progresul Miercurea-Ciuc — Dihamo 4—5 (1—1, 1—3, 2—1) ; C.S.M. Viitorul Gheorgheni — C.S.M. Dunărea Galați 7—1 (2—0, 1—0, 4—1).

© Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic Vals — 11; Bădăranii
— 18; (sala Amfiteatru) : Cineva te
iubește — 11; Vassa Jelcznova — 18; 
(sala Atelier) : Ultimul set — 11;
Autograf — 18
0 Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiunea 
educativă pentru elevi. „Forme și 
genuri muzicale*.  Interpretează : Dan 
Claudiu Vornicelu — vioară, Mihaela 
Nicola — soprană, Dan Ionescu — 
pian și orchestra simfonică de elevi 
a Liceului de artă. Dirijor și comen
tator : Nicolae Kacu — 11; „Muzica 
românească în actualitate*  (XIX). 
Recital de orgă Iosif Gerstenengst. 
Comentariul : Șerban Nichifor — 18: 
(sala Studio) : Recital de sonate. 
Bogdan Popescu — vioară, Doina 
Micu — pian — 17
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46); 
Gin-Rummy — 10,30; 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48): Leo
nard — 10,30; Văduva veselă — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fără ajiro- 
bare — 18,30; Maidanul cu dragoste
— 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 19
© Teatrul de comedie (1G 64 60) : 
Cind comedia era rege — 10; Acești 
nebuni fățarnici — 18
© Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 10; 
Taifun — 18; (sala Studio) : Sculptu
ra in os — 10,30; Cuibul — 13,30
G Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 11; Arta con
versației — 18; (sala Giulești, 18 01 85): 
Cocoșelul neascultător — 11; Hotel 
„Zodia Gemenilor*  — 15; 13
© Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 

De la Stan și Bran la... Muppets —
10,30
G Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum
— 11: (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Motanul încălțat — 11,30



România, președintele Nicolae Ceausescu 
promovează neabătut o politică de aplicare creatoare 

si apărare fermă a principiilor socialismului
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

In această perioadă de puternică efervescență creatoare ce precede cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român, ideile și orientările de o deosebită valoare teoretică și practică cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară lărgită a C.C. al P.C.R., succesele de seamă dobindite în edificarea' noii orînduiri, obiectivele ce și le-a propus România pe linia dezvoltării sale ascendente în viitor continuă să fie reflectate de ziare și reviste din diferite țări ale lumii.Politica consecventă, dinamică a României socialiste, propunerile președintelui Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane sînt, de asemenea, amplu reliefate de presa de peste hotare.Referindu-se pe larg la conținutul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la amintita plenară, ziarul „NODON SINMUN" din R.P.D. Coreeană relevă într-o amplă relatare aprecierile exprimate de șeful statului român privind necesitatea demascării politicii cercurilor reacționare din trecut și din prezent, bare au acționat și acționează pentru ațițarea vrajbei naționale, pentru slăbirea unității oamenilor muncii, in scopul de a-și promova interesele lor de dominație și asuprire. Se arata, totodată, că președintele României a evidențiat necesitatea de a se da o ripostă fermă hortiștilor și noilor hortiști; care se aliaza din nou cu foștii și noii naziști, acționind pentru revizuirea granițelor și pentru o politică de învrăjbire a popoarelor.Sint reluate și aprecierile și tezele secretarului general al Partidului Comunist Român privind deosebita importanță a marii proprietăți socialiste, in actualele condiții, cind este necesar să se sublinieze in întreaga activitate teoretică și politico-educativă rolul determinant al acestui tip de proprietate in realizarea marilor progrese ale noii orînduiri.Se relevă, in același timp, nece- gitatea întăririi rolului clasei muncitoare, clasa conducătoare in societate, a întăririi continue a partidului si a perfecționării rolului său conducător in toate domeniile.In articol este subliniat pe larg roiul activității ideologice șl politico-educative in evidențierea periorității socialismului, cu mai mult in actualele condiții, care pe plan internațional au loc o serie de acțiuni antisocialiste și anticomuniste;-iiKtoaptate impotri- va forțelor progresiste și a inoe- pcndenței- popoarelor.In continuare, „Nodon Sinmun" relevă că, în anii construcției socialismului și îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comu-

su- atit in

riist Român, țara noastră a cunoscut o puternică dezvoltare în toate domeniile de activitate, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, creindu-se, astfel, premisele creșterii permanente a nivelului de trai al populației, a bunăstării și fericirii Întregului popor.Este reluată, de asemenea, aprecierea că cercurile reacțiunii imperialiste'au trecut din nou la ofensiva ideologica și politică de defâi-, mare și subminare a socialismului, la o politică de amestec in treburile interne și de destabilizare a țârilor socialiste. Acțiunea unită a forțelor progresiste, a țărilor socialiste — se arată — va duce fără nici o îndoială la răsturnarea planurilor forțelor imperialiste și ale reacțiunii.Sub titlul „Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R.", cotidianele centrale bulgare „RABOTNICESKO DELO" și „ZEMEDELSKO ZNA- ME" subliniază că în expunerea sa tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat necesitatea innoirii continue a socialismului, relevind, totodată, că în unele țări socialiste se deschide, de fapt, în acest mod, Mlea restaurării capitalismului. Șeful statului român a propus ca problemele construcției noii orin- duiri să fie dezbătute in cadrul unei reuniuni internaționale la care să participe toate statele socialiste, relevă corespondența. Totodată, se arată că tovarășul Nicolae Ceaușescu a condamnat încercările de limitare a rolului conducător al partidului comunist in unele țări socialiste și a criticat aspru teza cu privire la diminuarea rolului clasei muncitoare în societatea contemporană.Ziarele „POLITIKA“ și „BORBA" din Iugoslavia au informat că președintele Nicolae Ceaușescu a criticat sever schimbările în curs din unele țări socialiste, schimbări care, după aprecierea României, reprezintă o renunțare -la socialism. In expunerea la plenara lărgită a C.C. al P.C.R., președintele Nicolae Ceaușescu a afirmat că așa-numitul socialism de piață reprezintă reîntoarcerea la capitalism și a arătat cit de greșite sint 

teza dezideologizării relațiilor internaționale, precum și teza după care lupta de clasă ar trebui să fie înlocuită. Nu trebuie ca în numele păcii să se renunțe la lupta de clasă — a relevat secretarul general al Partidului Comunist Român.Sub titlul „Tovarășul 
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@ încredere nestrămutată în superioritatea 
și caracterul ireversibil ai noii orînduiri 
® Meritul incontestabil al conducerii Româ
niei este de a fi reînnoit și redimensio- 
nat conceptul de independență, de a fi afir
mat dreptul inalienabil al poporului român 
de a decide asupra propriilor destine ® Sis
temul democrației muncitorești-revohițio- 
nare, cadru de reînnoire permanentă a so
cietății românești © Efortul propriu - facto
rul determinant al întregii dezvoltări eco- 

nomico-sociale

Si-a dovedit superioritatea", cotidianul vietnamez „NHAN DĂN“ a publicat o amplă relatare despre expunerea prezentată la recenta plenară lărgită a C.C. al partidului. .Postul de radio „VOCEA VIETNAMULUI" a transmis un comentariu referitor la importantele realizări obținute de România in construcția socialismului, subliniind semnificația deosebită a lichidării de către țara noastră a datoriei sale externe.„JORNAL DE ANGOLA" a reluat extrase din Expunerea președintelui Nicolae Ceaușescu, con- semnînd faptul că șeful statului român a arătat că în unele țări se adoptă măsuri care slăbesc pozițiile socialismului și deschid calea restaurării, sub diferite forme, a capitalismului. „Unii declară deschis că doresc să ia drept model diferite țâri capitaliste. Este greu insă de înțeles că se poate dezvolta și perfecționa socialismul Iuind ca model orinduirea capitalistă împărțită in clase de asupritori și asupriți", a evidențiat președintele Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul angolez.Postul de radio portughez „VOZ DA ALMADA", cu largă audiență la Lisabona și în zona sudică a țării, a consacrat o amplă emisiune 

României, punînd accentul pe realizările obținute de țara noastră, în special după 1965, de cind în fruntea partidului și ă statului se află președintele Nicolae Ceaușescu. S-a subliniat, în acest cadru, că, în perioada 20—25 noiembrie, va avea loc cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român, fiind prezentată ascultătorilor importanța acestui eveniment deosebit din viața poporului român.în articdlul „România : Suvera
nitate și socialism", ziarul „COR- REIO BRAZILIENSE" subliniază : Este meritul de netăgăduit al președintelui Nicolae Ceaușescu de a fi situat în centrul întregii sale activități — in cei 24 de ani de cînd conduce destinele poporului român — lupta neabătută pentru apărarea și consolidarea suverani-

« ‘-U' ? \

« politica «< »«> mesmn tâmpii. <>s- 
partieițiar atîvamente do eîretuto 
mundial de valores materials e

tății și unității naționale, pentru progresul multilateral al României, astfel incit azi țara este pe deplin independentă economic și politic. Nu poate exista socialism fără independență și libertate națională — subliniază președintele Nicolae Ceaușescu.Cotidianul brazilian apreciază că o nouă și elocventă dovadă a strategiei .realiste, constructive a conducerii României o constituie lichidarea completă, la sfîrșitul lunii martie 1989, a tuturor datoriilor externe ale țării.Aceasta, se arată, dobîndește valoare de pionierat și forță de exemplu, ilustrează deplina capacitate a unui popor de a-și făuri propriul destin în mod liber, de a pune capăt oricăror forme de dependență de ordin economic și politic și, în același timp, de a participa activ la circuitul mondial de valori materiale și spirituale, în condiții de deplină egalitate, pe baza respectării riguroase a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în afacerile interne, avantajului reciproc, spre binele fiecărei țări și al omenirii în ansamblu.Cel care dorește să obțină o apreciere exactă a stadiului de dezvoltare a României contempo-. rane, să cunoască în mod corect 

schimbările care au loc, rezultatele obținute în special în ultimii peste 20 de ani, nu poate să nu ia in considerare sistemul democrației românești sau, așa cum este formulată conceptual, democrația muncitorească-revoluționară. Acesta este un tip complet nou de conducere pe care România, iniția- toarea ei, o practică de peste 20 de ani, relevă ziarul pakistanez „THE MUSLIM" in articolul „Un 
sistem democratic original, unitar 
Si dinamic".Ideea promovării in mod necesar a conducerii colective in întreaga viață politică, economică și socială, pe care se întemeiază întregul sistem, se subliniază în articol, a fost exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu în 1965 și fundamentată teoretic. Ea derivă atît din principiile socialismului științific, cit și din experiența României în dezvoltarea sa socialistă, un fapt care îi conferă realism chiar de la început. Experiența românească a pus accentul pe ampla deschidere spre inovație, spre creație, pe înlăturarea definitivă a dogmelor și tezelor care erau considerate adevăruri absolute pînă atunci.Originalitatea sistemului democrației românești rezidă in complexitatea sa, în caracterul său global, unitar și dinamic, în coerența și structura sa riguroasă. Ceea ce s-a urmărit a fost crearea unui sistem care să poată corespunde perfect reînnoirii permanente a societății românești.Este meritul istoric al celui de-al IX-lea Congres al paj-tidului de a fi avut inițiativa îndepărtării de teoriile și practicile învechite, de concepția greșită a „modelului unic" al socialismului, de acceptarea oarbă a ideilor și formelor străine de conducere socială, care nu țineau cont de realitățile naționale și de a fi înlocuit gindirea dogmatică, conservatoare în toate domeniile — se relevă in articolul 
„România : o strategie realistă de 
dezvoltare economico-socială" publicat în ziarul „EXPRESS" din Grecia.La baza creșterii principalilor indicatori economici intr-un ritm deosebit de inalt, chiar după standardele mondiale, se arată în articol, s-au aflat efortul: național, constant — concretizat .prin alocarea unei bune părți din, venitul național pentru dezvoltare •?- și o politică economică consecventă, care a urmărit modernizarea producției.Distribuția echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării a adus semnificative schimbări în România:: folosirea tuturor resurselor și valorificarea lor superioară. deplina angajare a forței de muncă, creșterea eficienței producției prin amplasarea unităților productive în apropierea surselor de materii prime sau în apropierea consumatorilor, folosirea avantajoasă a formelor de relief, sistematizarea teritorială, protecția mediului înconjurător, gradul sporit de urbanizare, eficienta folosire a investițiilor, egalitatea economică drept bază pentru deplina egalitate in drepturi a tuturor cetățenilor, evidențiază ..Express".Săotăminalul canadian „LE REGIONAL", intr-un articol consacrat țării noastre, subliniază : In efortul de a-și rezolva problemele economice moștenite de la vechiul regim, România a jucat un rol determinant. începînd cu mijlocul acestui deceniu, pe linia impulsionării și dezvoltării legăturilor economice și politice cu alte țâri, conducerea țării concretizind această nouă politică prin numeroase contacte la nivel înalt.Intre mijloacele utilizate pentru înfăptuirea strategiei social-eco- nomice românești, in condițiile unor dobinzi foarte ridicate, publicația citează creșterea calității tuturor bunurilor produse in România, asigurarea unei productivități sporite, dezvoltarea domeniilor științific și tehnologic, modernizarea sectorului agricol, punerea în aplicare- a noi programe energetice, reducerea cheltuielilor militare.în'martie 1989, România a realizat un tur de forță achitindu-și în întregime datoria externă, dovedind, astfel, lumii întregi că politica sa social-economică promovată în a- ceasta perioadă de criză a reușit pe deplin.România a arătat țărilor care au probleme majore în privința datoriei .externe că punerea in aplicare a unei politici social-economice viguroase. bazată pe o reducere rapidă a datoriei externe, susținută de eforturile maselor, este intru totul realizabilă, subliniază, în încheiere, săptămînalul canadian. (Agerpres)

Apel la întărirea unității 
forțelor democratice 

din PortugaliaLISABONA 4 (Agerpres). — La un miting care a avut loc la Lisabona, secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, a făcut apel la întărirea unității tuturor forțelor democratice din țară. El a arătat că, în cursul alegerilor municipale de la 17 decembrie, comuniștii portughezi se vor pronunța pentru crearea unei coaliții cu socialiștii, cu ecologiștii și cu alte forțe progresiste. Vorbitorul s-a pronunțat împotriva politicii de denaționalizări, de lichidare a sistemului național de ocrotire a sănătății, de sabotare a reformei agrare.
Alegeri parlamentare 

în GreciaATENA 4 (Agerpres). — Pentru a doua oară în acest an, electoratul grec — cuprinzind circa opt milioane de persoane — ' este chemat la urne pentru desemnarea celor 300 de deputați în parlamentul unicameral al țării. In cadrul scrutinului similar din luna iunie a.c., nici una dintre principalele formațiuni politice nu a reușit să obțină o majoritate absolută și să poată astfel forma un guvern monocolor. Mișcarea Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.), aflată la putere timp de două mandate de cite patru ani, a înregistrat un regres, plasîndu-se pe locul al doilea, cu 125 de mandate, după partidul Noua Democrație — cu 145 mandate.
Reuniunea Comitetului 

Executiv al O.E.P.CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo Se desfășoară o reuniune a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, sub conducerea președintelui său, Yasser Arafat. Agenda dezbaterilor include eforturile întreprinse în direcția inițierii unui dialog palestiniano-israe- lian și căile de intensificare a revoltei populației palestiniene din teritoriile ocupate.BEIRUT 4 (Agerpres). — Potrivit agențiilor internaționale de presă, șeful guvernului militar libanez, Michel Aoun, a emis un decret prin care a hotăr.ît dizolvarea parlamentului. Această acțiune — se menționează . —. a împiedicat desfășurarea sesiunii parlamentare, prevăzută pentru 4 noiembrie, care era consacrată ratificării „Cartei de reconciliere națională" în Liban și alegerii președintelui țării. Pe de altă parte, primul-ministru al guvernului interimar al Libanului, Selim Al-Hoss, a calificat hotărirea de dizolvare a Adunării Naționale drept neconstituțională, nulă și neavenită.
Consecințele politicii 

protecționiste a S.U.A. 
asupra dezvoltării 

economice a țărilor 
asiaticeSINGAPORE 4 (Agerpres). — Prin politica lor restrictivă in domeniul comercial, S.U.A. afectează creșterea economică a țărilor asiatice, a declarat primul-ministru al Malayeziei, Mahathir Mohamad, intr-un interviu acordat publicației „Asian Wall Street Journal". Premierul malayezian s-a pronunțat împotriva tendințelor de protectionism, criticind sever S.U.A. „America a predicat mereu că piața trebuie să fie deschisă și acum, brusc, declară că comerțul liber este nociv", a subliniat el. Totodată, premierul malayezian a arătat că S.U.A. obligă țările asiatice să-și devalorizeze moneda și pun tot felul de piedici în calea dezvoltării economice a acestor țări.

R.F.G.: Ca urmare a poluării 

atmosferice

Situația pădurilor continuă 
să se deteriorezeBONN 4 (Agerpres). — Potrivit aprecierii unor experți ai Partidului Ecologist din R.F.G., situația pădurilor din această țară continuă să se deterioreze. 52,4 la sută din fondul forestier este periclitat, cu 0.6 la sută mai mult decît în 1988. In afara verii secetoase, cauza principală a acestui proces este poluarea atmosferei. Cel mai puternic afectate de poluare sint foioasele, 70 la sută din pădurile de stejar și 65 la sută din cele de fag fiind supuse unui proces de distrugere lentă. Experții — relatează agenția D.P.A. — au criticat poziția guvernului federal, care, în pofida lansării acțiunii „Salvați pădurile", continuă să amine adoptarea măsurilor necesare împotriva emiterii de substanțe nocive in atmosferă și recurge la manipulări ale statisticilor-pentru a ascunde realitatea în ce privește situația fondului forestier.

Adunarea festivă de la Moscova
Cu prilejul celei de-a 72-a aniversări a Marii Revoluții

Socialiste din OctombrieMOSCOVA 4 (Agerpres). — Sim- bătă, la Moscova a avut loc Adunarea festivă consacrată celei de-a 72-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — relatează agenția T.A.S.S. La adunare au participat Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al' U.R.S.S., alți conducători de partid și de stat sovietici, oameni ai muncii, veterani, reprezentanți ai forțelor armate.Raportul la adunare a fost prezentat de Vladimir Kriucikov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.In Octombrie 1917, a arătat raportorul, popoarele Țării Sovietelor au făcut opțiunea lor istorică, alegînd socialismul. In prezent, in prim- plan se află economia, a cărei îmbunătățire radicală impune mari eforturi și un anumit timp.
Ședința Prezidiului C. C. al P. C. 

din Cehoslovacia
Proiect de document cu privire la dezvoltarea 
social-economică a țării în viitorul cincinalPRAG A 4 (Agerpres). — După cum relatează agenția C.T.K., la Praga a avut loc ședința Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a examinat proiectul de document cu privire la dezvoltarea social-

Stabilirea căilor de dezvoltare economică
— prerogativă a suveranității fiecărui stat

Țările africane resping imixtiunile F.M.I. și Băncii Mondiale 
in treburile lor interneNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Programele de ajustare structurală a economiei sînt necesare în majoritatea țărilor africane, dar ele trebuie elaborate chiar de către aceste țări, și nu impuse din afară, afirmă Salim Lone, redactorul-șef al publicației O.N.U. „Africa Recovery", într-o conferință de presă. Programele de ajustare structurală a economiei impuse de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială nu au dat rezultate în Africa, a spus Lone, care este și șeful Programului de acțiune al O.N.U. pentru redresarea economică și dezvoltarea Africii.Deși țările africane au fost nevoite să colaboreze cu F.M.I. și Banca Mondială, deoarece în caz contrar li s-ar fi Închis orice acces nu numai la creditele din partea acestor organisme, ci și la altele, important este ca ele să-și elaboreze singure programele de ajustare structurală. „Este inacceptabil — a

Namibia în preajma alegerilor pentru Adunarea
ConstituantăNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Membrii Consiliului de Securitate ău avut, la sediul din New York al Națiunilor Unite, consultări în cursul cărora a fost examinată situația din Namibia in ajunul alegerilor pentru Adunarea Constituantă. Intr-o declarație făcută după încheierea consultărilor, președintele in exercițiu al Consiliului de Securitate și-a exprimat profunda îngrijorare in legătură cu alarma falsă declanșată, la 1 noiembrie de presa sud-africană in legătură cu o pretinsă trecere a frontierei angolezo-namibiene de către combatanți ai Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.Ă.P.O.). Consiliul de Securitate iși exprimă îngrijorarea in legătură cu acest incident, se arată în declarație, precum și în legătură cu consecințele posibile pe care reacția R.S.A. o poate avea asupra desfășurării scrutinului electoral din Namibia.Consiliul de Securitate a aprobat, totodată, acțiunile Grupului de asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție în Namibia (U.N.T.A.G.), care a clarificat in mod operativ situația amintită și a stabilit că afirmațiile R.S.A. sînt nefondate. Pre

Cursa înarmărilor afectează echilibrul ecologic
Concluziile unui raport al Centrului de informații 

privind apărareaWASHINGTON 4 (Agerpres). — Intr-un raport intitulat „Apărarea mediului ambiant — performanțele armatei S.U.A.", Centrul de informații privind apărarea (C.D.I.) din Washington arată că „americanii a- bia încep să înțeleagă pe deplin natura și amploarea deteriorării ecologice și pericolelor pentru sănătatea publică ce au rezultat după peste patru decenii de competiție militară între Statele Unite și
Marș de protest împotriva terorismuluiLIMA 4 (Agerpres). — La Lima s-a desfășurat un marș de protest împotriva terorismului, pentru apărarea păcii și democrației în Peru — informează agențiile Prensa Latina și Efe. La această amplă

Raportul a subliniat că in societatea sovietică nu există altă forță politică în afara P.C.U.S. capabilă să ducă țara pe calea înfloririi și, de aceea, nu se poate admite slăbirea rolului partidului.In capitolul rezervat politicii internaționale a Uniunii Sovietice se evidențiază apariția unor perspective pentru slăbirea confruntării militare. Esențial, se subliniază în raport, este de a fi consolidate tendințele pozitive, de a li se conferi stabilitate și un caracter ireversibil.Vorbitorul a relevat posibilitatea Încheierii unor acorduri privind reducerea și controlul armamentelor, precum și perfecționarea măsurilor de încredere, adăugind însă că, în, cadrul unor anumite cercuri din principalele țări capitaliste, se mai face simțită lipsa voinței politice de a promova cooperarea.

economică a R.S. Cehoslovace In cel de-al IX-lea plan cincinal și in perspectivă. Documentul, care urmează să fie discutat la cel de-al XVIII-lea Congres al P.C.C., va fi supus dezbaterii întregului popor.

relevat vorbitorul — ca direcțiile politice să fie formulate în străinătate. Este la fel de absurd ca țărilor africane să li se spună că trebuie să urmeze toate aceleași direcții".VIENA 4 (Agerpres). — Parțici- panții Ia seminarul internațional de la Viena cu privire la situația țărilor celor mai slab dezvoltate au relevat că nici un fel de soluții propuse pină acum nu au reușit să ducă la depășirea crizei datoriilor externe. Datoriile lumii a treia, s-a arătat, se situează astăzi între 1 300—1 600 miliarde dolari, iar creditele oferite de țările dezvoltate nu sint suficiente nici măcar pentru rambursarea dobînzilor. Multe din soluțiile propuse, s-a subliniat, au eșuat din cauza neîncrederii manifestate de organizațiile financiare menite să le pună în aplicare — F.M.I. și Banca Mondială.

ședintele Consiliului de’Securitate a chemat toate părțile să-și îndeplinească angajamentele asumate in conformitate cu planul privind reglementarea situației din Namibia și a reafirmat hotărirea fermă de a acționa pentru aplicarea integrală a Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind accesul Namibiei la independență.Organizația Unității Africane (O.U.A.) a chemat Națiunile Unite să depună toate eforturile pentru a asigura desfășurarea în Namibia a unor alegeri cu adevărat libere și corecte și să nu permită ca R.S.A. să împiedice poporul namibian să-și hotărască singur destinul, se a- rată intr-un document difuzat la sediul din New York al O.N.U. Secretarul general al Organizației Unității Africane, Salim Ahmed Salim — relevă documentul — respinge ca nefondate afirmațiile autorităților de la Pretoria referitoare la pretinsa acțiune a S.W.A.P.O., cali- ficindu-le drept un pretext pentru subminarea aplicării planului O.N.U, de decolonizare a Namibiei.
din WashingtonUniunea Sovietică". „Goana după puterea militară a subminat grav alt element al securității generale : ambianța sănătoasă, firească necesară menținerii vieții pe planetă" — arată raportul, care estimează că, în S.U.A., costul total al adaptării instalațiilor militare la cerințele legilor ecologice și refacerea a ceea ce s-a distrus s-ar putea să depășească foarte ușor 190 miliarde dolari.
acțiune, convocată de coaliția Stingă Unită, au luat parte peste 50 000 de persoane — reprezentanți ai diverselor partide politice, ai sindicatelor și altor organizații de masă și obștești.

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

drul căruia firma „Agritrop" din 
Guatemala si întreprinderea româ
nească „Universal Autotractor" 
prezintă tractoarele românești, care 
se bucură de o bună apreciere 
pe piața guatemaleză. A reținut 
atenția specialiștilor și publicu
lui vizitator, îndeosebi, tractorul 
U 850 DT.EXPOZIȚIE. Cea de-a IV-a expoziție națională a invențiilor a fost inaugurată la Chengdu, capi

tala provinciei chineze Sichuan. Sînt prezentate peste 1 000 de invenții din domeniile construcțiilor de mașini, electronicii, metalurgiei și medicinii.RELAȚII DIPLOMATICE. Etiopia a hotărît să restabilească relațiile diplomatice depline cu Israelul, anunță un comunicat oficial difuzat la Addis Abeba.ULTIMUL CONTINGENT de militari indieni a părăsit capitala Republicii Maidive, Male, unde sosise in urmă cu un an, la cererea guvernului maldivian, pentru a ajuta la combaterea încercării unor mercenari de a înfăptui o lovitură de stat.ÎN CURSUL LUPTELOR dintre forțele armate mozambicane și ele

mente ale grupării Renamo din provincia Zambezia au fost scoși din luptă 32 de teroriști și capturată o importantă cantitate de arme și muniții. Au fost eliberați 167 de civili capturați de rebeli.UN VAS COMERCIAL avînd la bord deșeuri toxice a fost nevoit să părăsească apele teritoriale ale Nigeriei după 17 zile de sechestru impus de către autoritățile nige- riene. Alertate asupra conținutului încărcăturii — substanțe radioactive periculoase —, autoritățile ni- geriene au cerut vasului care naviga sub pavilion grecesc să părăsească apele țării.PRINCIPATUL LICHTENSTEIN urmează a deveni membru al Or

ganizației Națiunilor Unite. După cum a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, la Vaduz, șeful guvernului, Hans Brunhart, o cerere oficială de aderare la organizația mondială este prevăzută pentru începutul anului 1990.ZI DE LUPTA ÎMPOTRIVAS.I.D.A. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) a stabilit ca la 1 decembrie să fie marcată în lume cea de-a doua Zi de luptă împotriva S.I.D.A. (Sindromul Imu- nodeficienței Dobindite). Obiectivul acestei acțiuni este de a sensibiliza opinia publică mondială, a spori cunoștințele în legătură cu riscurile contaminării cu virusul care provoacă S.I.D.A. și a intensifica eforturile și activitățile de prevenire a acestei maladii.

DEFICITUL COMERȚULUI EXTERIOR AL AUSTRIEI în perioada ianuarie-septembrie a fost de 64,6 miliarde de șilingi, înregistrîn- du-se o creștere de 22,6 la sută în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.POLUARE. Peste 500 de persoane au fost internate in ultimele 24 de ore in spitalele din capitala Greciei ca urmare a unor afecțiuni cauzate de poluarea atmosferei în zona Atenei. Acestea sint primele victime ale smogului creat de gazele evacuate de automobile și de substanțele toxice emanate de întreprinderile industriale. Ca urmare a lipsei curenților de aer și a temperaturii ridicate, norul de substanțe toxice sau „nephosul", cum il numesc grecii, planează de cite- 

va zile asupra Atenei, iar substanțele poluante au depășit cu mult normele admise.INCENDII DE PĂDURE. Spania este țara din sudul Europei afectată anual în cea mai mare măsură de incendii de pădure — potrivit rezultatelor unui studiu elaborat de Centrul francez de documentare și informații privind securitatea publică (C.D.I.A.). Numărul de hectare de pădure distruse a- nual în Spania de incendii este de circa 240 000, în timp ce în Italia nu se depășește suprafața de 135 000 ha, în Portugalia 78 000, în Grecia 45 000, iar în Franța 38 000 ha. Studiul evidențiază, de asemenea, că incendiile de pădure din țările C.E.E. aduc pierderi anuale de circa 30 000 milioane franci francezi.
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PRIMIRE. Președintele Pierre Buyoyă l-a primit, la Bujumbura, pe Mircea Andrei, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Burundi.
„INTER FER ’89". La Ciudad de 

Guatemala a fost inaugurat Tirgul 
international „Inter Fer ’89", in ca


