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LA ÎNCHEIEREA ADUNĂRILOR SI CONFERINȚELOR DE DARE DE SEAMĂ SI ALEGERI

Afirmarea viguroasă a unilăiii ile voință 
si acțiune a comuoistilor, a capacității 

politico organizatarice a partidului
întregul partid și popor trăiesc zile pline de avint constructiv, creator, premergătoare deschiderii lucrărilor marelui forum democratic al comuniștilor români — Congresul al XIV-lea al partidului —, eveniment de importanță istorică în viața națiunii noastre. în pregătirea Congresului au avut loc succesiv adunările generale ale organizațiilor de bază și conferințele din unitățile economico-sociale, conferințele comunale, orășenești, municipale și conferințele județene pentru dări de seamă și alegeri. Un moment important al acestei ample dezbateri democratice in întregul nostru partid l-a constituit Conferința organizației de partid a municipiului București, la care tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, a rostit o importantă cuvintare, cu profunde semnificații pentru întreaga activitate de pregătire a Congresului.Pretutindeni, dările de seamă, participanții la dezbateri au prezentat date și fapte impresionante privind creșterea puternică a forțelor de producție, a industriei, realizările dobindite in dezvoltarea și modernizarea agriculturii, înflorirea fără precedent a științei, învăță- mint.ului și culturii și creșterea continuă —• pe această bază — a nivelului de trai al poporului, nivel de trai înțeles într-o concepție largă in care se integrează dreptul la muncă, la locuință, la asistență sanitară, accesul larg la știință, învățăm înt și cultură, la valorile civilizației.Toate acestea confirmă cu strălucire rolul hotărîtor al Congresului al IX-lea pentru destinul întregii noastre societăți, cind, in fruntea partidului, a fost <ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iată de ce adunările și conferințele de partid, participanții la lucrările lor, profund încredințați, prin argumentele realității, că tot ceea ce a fost înfăptuit își are izvorul în înțeleaptă conducere de către partid, in cutezanța revoluționară și patriotismul fierbinte al celui mai iubit fiu al poporului nostru, în clarviziunea și spiritul științific, înalt novator al secretarului general al partidului, manifestindu-și atașamentul trainic față de politica internă și externă a partidului, au dat glas convingerii
Pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare

Cercetarea științifică - mai puternic, 
mai activ implicată in activitatea productivăîntreaga operă — teoretică și practică — a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind construcția socialistă este străbătută ca un fir roșu de ideea rolului determinant pe care il au dezvoltarea și promovarea științei ca factor primordial al progresului continuu economico-social. Și in cazul agriculturii, ramură de bază a economiei naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu situează in centrul strategiei pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare dezvoltarea susținută a cercetării științifice și accelerarea introducerii rezultatelor și a tehnicii moderne în toate domeniile producției agricole. Sînt edificatoare, în- acest sens, cuvintele secretarului general al partidului, care arăta că „trebuie să tăcem in asa fel incit știința să devină factorul hotărîtor al progresului in agricultură, al noii revoluții agrare. Nici nu se poate concepe — accentua secretarul general al partidului — să realizăm programele pe care le avem in vedere, dezvoltarea agriculturii fără a pune la bază cele mai noi cuceriri ale științei, tehnologiile noi, metodele noi de lucru in agricultură".Corespunzător ‘ acestei concepții promovate consecvent de secretarul general al partidului, după Congresul al IX-lea al partidului, și cu deosebire în ultimii ani, știința agricolă din țara noastră a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, aducindu-și o contribuție din ce in ce mai mare la creșterea puternică a producției vegetale și animaliere. Din acest punct de vedere, anul 1989 poate fi considerat ca un an de virf. Producțiile mari de cereale și plante tehnice, practic din toate sectoarele producției vegetale. cele mai ridicate din istoria tării; care se situează la nivelul cerințelor pentru această etapă a noii revoluții agrare, au fost posibile, după cum sublinia secretarul 

neclintite a întregului nostru popor că mersul ferm inainte iși are cea mai înaltă chezășie în prezența la cîrma partidului și a țării a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Adunările și conferințele de partid, dind expresie înflăcăratei dorințe, voinței unanjme a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, aleselor sentimente, izvorîte din adîncul inimii, pe care cei ce muncesc le nutresc față de conducătorul iubit și încercat al partidului și al țării, și-au manifestat, cu deosebită căldură, adeziunea deplină la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă de secretar general al partidului. Supunerea acestei propuneri dezbaterii și aprobării de către întregul partid și popor reprezintă ea insăși o edificatoare mărturie a profundului democratism pe care se fundamentează activitatea partidului nostru comunist, a unității in cuget și simțire a poporului în jurul partidului, al secretarului său general.Este o realitate care confirmă cu deosebită pregnanță adevărul că, de la Congresul al IX-lea al P.C.R., de cind în fruntea partidului nostru a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, forța, coeziunea și capacitatea politică și organizatorică a partidului in mobilizarea maselor la înfăptuirea idealurilor socialiste și comuniste au crescut considerabil, l'ăcind ca partidul să se manifeste ca autentic și puternic centru vital al națiunii. Practic, nu există unitate sau colectiv de muncă în care să nu acționeze o puternică organizație de partid, iar prin organizațiile sale, prin împletirea tot mai strînsă a activității acestora cu activitatea organizațiilor de masă și obștești, a organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare, partidul se află intr-o indisolubilă legătură cu întregul popor.Prin organizare, prin înaltă disciplină, prin largul spirit democratic și rigoarea științifică in care analizează etapele străbătute, rezultatele obținute și cauzele neajunsurilor ivite intr-un domeniu sau altul, prin modul în care concepe, cu realism și încredere în forțele proprii, pro

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea rostită la „Ziua recoltei" "din acest an, și datorită progresului înregistrat de știința și cercetarea agricolă. in general. Ele confirmă nivelul înalt de dezvoltare atins și dau. totodată, contur capacității creatoare deosebite de care dispune sectorul de cercetare pentru creșterea și mai puternică a producției agricole, corespunzător o- biectivelor noii revoluții agrare pentru etapa următoare de dezvoltare a agriculturii.Privită prin această prismă, dez
F IN DEZBATEREA PAR TIPUL UI, A ÎNTREGULUI POPOR

PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,
L TEZELL PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEAvoltarea agriculturii în cincinalul viitor și in perspectiva anilor 2000—2010, așa cum este prefigurat # acest proces in proiectul Programului-Directivă pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, situează in centrul activității de cercetare agricolă sarcini de mare complexitate vizind sporirea contribuției acestui sector la înfăptuirea, in continuare, a obiectivelor noii revoluții agrare, pe baza dezvoltării intensive și modernizării întregii agriculturi. Direcția prioritară de acțiune stabilită cercetării agricole in proiectul Programului- Directivă constă in promovarea largă a cuceririlor biologiei moderne și ingineriei genetice în scopul stabilirii de soluții noi pentru ridicarea fertilității pămintului, crearea de soiuri și hibrizi de plante cu producții mari și rezistență superioară, de rase de animale de înaltă productivitate. Pe lingă dezvoltarea puternică a cercetării fundamentale, știința agricolă poate contribui hotărîtor la creștere» producției și realizarea sarcinilor ce revin unităților agricole prin implicarea mai largă in întreaga activitate productivă, spre a asigura generalizarea mai rapidă 

gramele dezvoltării economico-sociale a țării, partidul nostru și-a deschis larg porțile receptivității la ideile novatoare. Adversar hotărit al Închistărilor dogmatice, imobilismului și rutinei, partidul nostru a imprimat, în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea, întregii vieți politice, economice și sociale, in- tr-un vast și permanent proces de perfecționare, dinamism, spirit de angajare in lupta revoluționară pentru îndeplinirea idealurilor de ridicare a patriei socialiste pe noi culmi de civilizație și progres. Sistemul de dezbatere deschisă a măsurilor și hotăririlor de partid reprezintă o necesitate vitală pentru buna funcționare a democrației de partid, pentru consolidarea unității sale, a legăturilor dintre partid și popor, un cadru adecvat de exercitare a drepturilor statutare ale comuniștilor, de îmbinare a inițiativei cu răspunderea în elaborarea și aplicarea politicii partidului. Elocvent în acest sens este însuși modul de pregătire a celui de-al XIV-lea Congres a! partidului, care a fost precedat de ample dezbateri în întregul partid, în colectivele de oameni ai muncii asupra documentelor programatice pentru Congres — proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congres —, ele constituindu-se în autentice foruri democratice ale partidului, ale întregului popor. Participanții la adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri au aprobat in unanimitate proiectul Programului- Directivă, care — pe baza unei analize științifice a stadiului de dezvoltare social-economică a țării, a estimării riguroase a posibilităților existente, a cerințelor de progres multilateral — prefigurează direcțiile dezvoltării economico-sociale a patriei în cincinalul următor și în perspectiva anilor 2000—2010, oferind o imagine grăitoare a viitorului socialist și comunist al României, a drumului mereu ascendent al construcției noii orînduiri în patria noastră. In lumina obiectivelor cuprinse în aceste documente, adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri, concomitent cu aprobarea lor, au pus in evidență experiența dobîndită în organizarea șl conducerea tuturor domeniilor economice și sociale, au conturat 

în producție a rezultatelor cercetării științifice și tehnologice și, totodată, solutionarea operativă ă unor probleme ce apar in procesul de producție. Este de notat in a- ceastă privință că cercetarea agricolă din tara noastră dispune de o vastă rețea de stațiuni și unități de cercetare teritoriale, care reprezintă o forță de producție uriașă, a căror activitate, pe lingă rezolvarea programelor privind cercetarea fundamentală, trebuie să se integreze organic și în activitatea productivă.In județul Olt există două asemenea unități teritoriale de cercetare : STAȚIUNEA DE CERCETARE AGRICOLA CARACAL SI STAȚIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCȚIE POMICOLĂSTREJEȘTI — SIMBUREȘTI. Cum sînt implicate aceste stațiuni în rea-- lizarea sarcinilor de producție ce revin unităților agricole ? Ce măsuri se impun a fi luate în continuare pentru a amplifica aportul cercetării agricole, in general, la îndeplinirea obiectivelor stabilite in proiectul Programului-Directivă privind dezvoltarea agriculturii in cincinalul viitor și in perspectivă ? In cadrul dezbaterii organizate de redacție, cu sprijinul Comitetului Județean Olt al P.C.R., activiști de partid cu munci de răspundere in agricultura județului, cercetători de la cele două stațiuni, specialiști și cadre de conducere din unități agricole s-au referit la rezultatele dobindite, la modalitățile și direcțiile concrete de acțiune, dar și la unele aspecte ce se impun a fi soluționate pentru ca legătura dintre cercetare și producție să se situeze la nivelul cerințelor.
Publicăm In pagina a IV-a 

unele dintre opiniile, ideile ți 
propunerile consemnate de re
porterii noștri. 

clar rolul activ, de conducător politic, exercitat de organele și organizațiile de partid, jalopîndu-se direcțiile prioritare in care vor acționa comuniștii, toți oamenii muncii pentru înfăptuirea actualului plan cincinal, a programelor de dezvoltare in profil teritorial, pentru pregătirea condițiilor de îndeplinire a obiectivelor prefigurate in documentele programatice pentru Congresul partidului.Evident, conținutul dărilor de seamă și al dezbaterilor a fost determinat de sarcinile specifice locului de muncă, comunei, orașului, municipiului și județului in care își desfășoară activitatea organele și organizațiile de partid respective. Astfel, comuniștii din unitățile industriale au analizat modul in care s-a acționat pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan, îndeosebi cei privind producția fizică, și livrările la export, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor și sporirea măi accentuată a productivității muncii, îndeplinirea programelor de modernizare și organizare științifică a producției și a muncii, realizarea programelor de investiții, creșterea eficienței întregii activități economice. Membrii de partid care își desfășoară activitatea în agricultură au examinat cu precădere măsurile întreprinse și rezultatele obținute în înfăptuirea noii revoluții agrare, realizarea de producții superioare la toate culturile, creșterea efectivelor de animale, sporirea contribuției unităților socialiste, precum și a gospodăriilor populației la formarea fohdului centralizat al statului. în intervențiile comuniștilor... din domeniile cercetării și proiectării, invă- țămîntului și culturii, un accent deosebit a fost pus pe aplicarea în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, pe ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională și de cultură generală al tuturor oamenilor.muncii.Exercitîndu-și cu simț de răspundere dreptul la critică, înscris in Statutul partidului, participanții la adunările și conferințele de partid au criticat unele neajunsuri din activitatea organelor și organizațiilor de partid, din propria activitate, au combătut cu fermitate și intransigență manifestări cum ar fi lipsa de răspundere, automulțumi- rea, superficialitatea, rutina, conservatorismul, inerția. Caracterul constructiv al criticii și autocriticii și-a găsit ilustrarea în zeci de mii de propuneri valoroase care au îmbunătățit și îmbogățit substanțial hotăririie adoptate.Totodată, în spiritul aprecierilor din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.. participanții la conferințele de partid au adoptat o
(Continuare in pag. a Il-a)

OMUL NOU-MAREA SI FRUMOASA 
CREAȚIE A VIEȚII NOASTRE NOIOamenii adevărati, în fața greutăților, în fața neprevăzutului nu se clatină ca trestia sub vint, nu capotează, nu intră în derută. Ei trăiesc cu picioarele bine înfipte în pămînt, răspunzind, cu înaltă conștiință, comandamentelor majore social-politice și economice ale prezentului, avind profunda înțelegere a perspectivei, lucrind pentru ea, găsind soluții pentru rezolvarea celor mai dificile probleme, firești in uriașul și complexul proces de creștere a noii lumi, a noii orînduiri. Ei, acești oameni, acționează, în viața de zi cu zi, în vastul laborator al muncii călăuziți, de nobilul cod al eticii și echității socialiste, animați de înalta flacără a idealului partidului comunist. Cînd spui comunist un astfel de om înțelegi, cind spui comunist soui, de fapt, Om Nou, constructor al noii societăți, capabil să se reconstruiască în permanență pe sine însuși, edificînd noua societate. In insăși structura intimă a edificiului socialist sînt izvoarele nașterii acestui Om Nou, om cu personalitate distinctă, capabilă să se afirme multilateral. Deci, schimbîn- du-se societatea, omul însuși suferă schimbarea in mod complex, profund, radical. Spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, referindu-se la acest proces de impresionantă frumusețe :

„In esență, noi. comuniștii, ne propu
nem, de fapt. să venim — dacă se poa
te spune astiel — în sprijinul naturii, 
care a sintetizat în om forma superi
oară de oraanizare a materiei, acțio- 
nînd prin toate mijloacele pentru sti
mularea însușirilor celor mai nobile 
ale acestuia, pentru dezvoltarea sen
sibilității sale, a dorinței si voinței de 
autodepăsire, pentru ampliiicarea con
tinuă a cunoașterii sale, pentru împli
nirea visurilor sale celor mai cuteză
toare de proares, dreptate 'și fericire. 
Aș putea spune că, în fond, și în 
acest domeniu acționăm în spiritul 
materialismului dialectic și istoric. în- 
teleaînd și stăpînind leqile naturii, ac
ționăm totodată pentru a Ie pune în 
serviciul omului — adică a tot ce a 
creat mai bun natura. Noi ne propu
nem acum să perfecționăm produsul 
cel mai înalt al naturii — omul, crea
torul a tot ce există în societate".

Este un proces de creație umană de mare finețe, construcția cea mai gingașă și de supremă importanță a partidului nostru. Pentru Împlinirea, pentru desă- virșirea acestei opere de mare răspundere militează întreaga activitate politico-educativă, ideologică a partidului, fapt magistral relevat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. consacrată problemelor socialismului, ale dezvoltării conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în România. Secretarul general al partidului, evaluînd drumul de mărețe realizări pe care l-am parcurs pină acum, sublinia cu tărie faptul că activitatea politico-educativă desfășurată de comuniști trebuie să ducă la înarmarea partidului, a tuturor oamenilor muncii cu cele mai înalte cunoștințe — științifice, profesionale și tehnice, culturale — din toate domeniile de activitate, că trebuie acționat in continuare cu și mai mare energie și competență pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite în Programui-Directivă și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului privind realizarea, în deceniul următor, a unui înalt nivel de pregătire a tineretului, a întregului popor, transformarea clasei muncitoare și țărănimii în clase cu înalt nivel intelectual, de cultură, ridicarea nivelului de cunoștințe al întregului popor, pentru a deveni o puternică forță, cu o temeinică pregătire în toate domeniile de activitate, cu înțelegerea deplină a schimbărilor care au loc în lume, a perspectivelor dezvoltării omenirii. Este acesta . un proces neîntrerupt, permanent, urmărind perfecționarea neîncetată a personalității umane, îmbogățirea ei cu tot ce are mai înălțător umanismul socialist.Omul Nou, construcția cea mai pretențioasă a noii noastre societăți, Omul Nou, care nu mai , este un deziderat, o abstracție, ci Omul capabil ca, în Epoca celor mai strălucite realizări socialiste din întreaga existență a României, să se autodepășească, punindu-și în lucrare inepuizabilele-l resurse de creație materială și spirituală. îl întîlnim la tot pasul, este alături de noi, sîntem noi înșine întotdeauna atunci' cînd izbutim să ne înfrîngem propriile inerții, cînd învingem pe marile baricade ale construcției socialiste greutățile inerente nașterii lumii noi.Facem cunoștință cu acest om, investigind în cuprinsul realității noastre de zi cu zi,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, 14 noiembrie," pe tovarășul Isidoro Malmierca Peoli, ministrul relațiilor externe al Republicii Cuba, aflat in vizită oficială in tara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise, cu acest prilej, un cald mesaj de salut și cordiale urări de sănătate și succes în întreaga activitate, de prosperitate pentru poporul român prieten, din partea tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, președintele Consiliului de- Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis tovarășului Fidel Castro Ruz salutul său călduros și cele mai bune urări, iar poporului cubanez prieten — urări de progres și bunăstare.In timpul intrevederii au fost evocate bunele relații de colaborare dintre România și Cuba, care, în ultimii ani, au cunoscut o dezvoltare continuă. Au fost evidențiate, totodată, posibilitățile existente pentru extinderea pe mai departe a conlucrării româno-cubaneze pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate, in interesul reciproc. S-a exprimat con
Trimisul special al ziarului „Jenmin Jibao“Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți,

în întîmpinarea Congresului al XIV-lea al partiduluiÎNALTĂ CALITATE ȘI EFICIENTĂ ÎN DEZVOLTAREAINTENSIVĂ A ECONOMIEI NAJIONAIEîn numeroase rînduri, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat că economia națională trebuie să realizeze un important salt calitativ și de eficiență pe drumul dezvoltării intensive. Această cerință, științific determinată, a dezvoltării în continuare a economiei românești este cît se poate de limpede formulată in proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al partidului : „Avind in vedere că. in mul
te sectoare, actuala producție fizică 
a României se situează la nivelul 
țărilor celor mai dezvoltate, este 
necesar ca, în perioada următoare, 
să se realizeze o asemenea perfec
ționare și modernizare a activității 

vingerea că intensificarea și mal puternică în viitor a acestor raporturi, atit pe plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale, este în folosul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale actualității internaționale.Apreciindu-se că situația internațională continuă să se mențină gravă, s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor în lupta pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, pentru realizarea unei lumi fără arme și fără războaie, pentru asigurarea unui climat de destindere, securitate, pace, înțelegere și largă cooperare între națiuni, pentru rezolvarea constructivă, în interesul popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității.în același timp, s-a relevat că se impune să se facă totul pentru reglementarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor stărilor de încordare și conflict existente, pentru încetarea oricărui amestec in treburile interne ale altor state și respectarea dreptului popoarelor de a-și decide singure calea dezvoltării. A fost reliefată importanța soluționării globale a problemelor subdezvol
pe Yan Zheng, trimis special al ziarului „Jenmin Jibao“, organul de presă al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

economice incit să se obțină o creș
tere însemnată a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, valorificarea 
tot mai inaltă a materiilor prime, a 
forței productive a poporului nos
tru".Rezultă cu toată claritatea din aceste orientări că ne aflăm într-o etapă in care este necesar să fructificăm pe un plan superior importanta zestre tehnică acumulată in întreprinderi, experiența și pregătirea profesională ale colectivelor de oameni ai muncii, resursele materiale și energetice asigurate în economia națională, în esență munca socială a poporului nostru. Pentru aceasta, în spiritul exigențelor for

tării, inclusiv a datoriei externe deosebit de mari a țărilor în curs de dezvoltare, instaurării unei noi ordini economice mondiale, care să a- sigure progresul fiecărei țări, și îndeosebi al celor rămase in . urmă.în cursul convorbirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea întăririi colaborării și solidarității țărilor socialiste, a forțelor progresiste de pretutindeni în lupta împotriva imperialismului, a acțiunilor și încercărilor acestuia de a destabiliza situația din țările socialiste, de a submina cuceririle socialismului, de a-și promova politica de dominație și asuprire, de amestec în treburile interne și de încălcare a independenței și suveranității popoarelor. Totodată, s-a exprimat convingerea că forțele progresiste, statele socialiste, popoarele vor reuși să frîneze și, pină Ja urmă, să oprească aceste tendințe și acțiuni antisocialiste îndreptate împotriva independenței popoarelor, să asigure succesul luptei pentru dezvoltarea și întărirea socialismului, progresul și afirmarea liberă a, tuturor națiunilor lumii.La primire a luat parte Ion Sto- ian, ministrul afacerilor externe.A fost de fața Niel Ruiz Guerra, ambasadorul Republicii Cuba la București.
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul „Jenmin Ji- bao“.

mulate de secretarul general al partidului, cea mai importantă mutație care trebuie să se producă întii de toate este schimbarea radicală a concepțiilor rutiniere, a mentalităților Învechite, inacceptabile in vremurile de azi, cu privire la creșterea cantitativă sau valorică cu orice preț a producției, fără să se țină seama de cheltuielile implicate, de resursele consumate și, poate mai grav, de utilitatea, de recunoașterea socială a produselor fabricate.De fapt, criteriul calității și eficienței a devenit astăzi atotcuprinzător în sfera producției materiale. Respectarea lui cu strictețe, cu alte cuvinte fabricarea numai a unor produse de inalt nivel tehnic și de calitate corespunzătoare, reprezintă o dovadă de sănătate a oricărui mecanism economic, de maturitate a unei industrii și se reflectă nernij- lociț Pc pianul eficienței, al fructificării muncii sociale. Explicația este aproape dfe la sine înțeleasă. Pe de o parte, asigurarea unei înalte calități reprezintă o cerință obiectivă, o condiție esențială pentru ca economia noastră națională să se alinieze tot mai eficient în competiția mondială a valorilor materiale, declanșată și întreținută la parametri inalți de revoluția tehnico-știintifică actuală. Pe de altă parte, produ-" cerea mărfurilor de calitate cu costuri cît mai mici este determinantă pentru însăși calitatea vieții, pentru atingerea obiectivelor ridicării nivelului de trai material și spiritual al intregului popor.Și este nu numai necesar, ci șl pe deplin posibil ca o atitudine nouă, înaintată față de calitatea și eficienta muncii să se instaureze ferm in toate colectivele de oameni ai muncii. Pledează pentru aceasta numeroasei- experiențe bune acumulate intr-un șir de întreprinderi, ale căror produse — competitive prin cost, calitate, fiabilitate, cu cele mai bune realizări în domeniu pe plan mondial — sînt intens solicitate la export. Și este bine cunoscut faptul că pe piețele externe nimeni nu se poate aștepta la „bunăvoința" sau „îngăduința" partenerilor, criteriul esențial fiind numai și numai nivelul tehnic și calitativ, fiabilitatea mereu mai ridicată a produselor realizate, la costuri competitive. Experiențe ce au la temelie promovarea unor concepții superioare de organizare a activității economice, asigurarea unui climat de răspundere creator, stimulator pentru aplicarea inițiativelor celor mai valoroase și care se impun a fi cît mai bine cunoscute și operativ generalizate.
Pornindu-se de la aceste exigențe 

formulate in documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
în pagina a ll-a a ziarului sint 
prezentate experiențe din trei în
treprinderi din Capitală privind 
aplicarea metodelor moderne de 
asigurare a calității și eficienței 
producției.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI- SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLAR'
ÎNALTĂ CALITATE ȘI EFICIENTĂ

ÎN DEZVOLTAREA INTENSIVĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea

„Electronica". „Electroaparataj". întreprinderea de Mașini Grele București. Trei unități economice din Capitală care fac parte din ramuri diferite ale industriei, dar pe care le leagă numeroase asemănări. Construite în anii socialismului, toate au jucat rolul de deschizător de drumuri în ramurile de producție din care fac parte : aparatură electronică, aparataj electric de joasă tensiune și. respectiv, utilaj greu. De-a lungul anilor, mai cu seamă în perioada de rapide prefaceri înnoitoare deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, fiecare din aceste întreprinderi a fost nu numai un model, dar și o școală — in cel mai propriu sens al cuvintului — și un rezervor de cadre, de specialiști cu înaltă calificare pentru unități nou construite în întreaga tară : „Electrocontact" Botoșani, „Contactoare" Buzău, „Tehnoton" și Combinatul de Utilaj Greu din Iași, Combinatul de Utilaj Greu din Cluj- Napoca și multe, multe altele.A fost si rămine ambiția celor trei colective bucureștene de a fi mereu in primele rinduri ale întrecerii socialiste, de a contribui mereu cu noi inițiative, cu noi experiențe la perfecționarea, sub multiple

aspecte, a activității de producție în ramurile respective, inițiative care să fie apoi extinse și generalizate. Unul din domeniile în care s-a acumulat o vastă experiență în fiecare din aceste întreprinderi este cel al asigurării calității producției prin metode științifice, pc seama unui sistem de organizare și conducere a activității ce vizează neîncetat ridicarea nivelului tehnic și calitativ ai producției.Există numeroase trăsături comune ale sistemelor de asigurare a calității aplicate în cele trei întreprinderi — chiar dacă specificul de producție este diferit — iar aceasta pentru că principiile organizatorice de bază sînt identice, ca și scopul urmărit : acela de a asigura un nivel de calitate optim, în condiții de eficientă economică maximă, tn cele ce urmează, vom încerca o succintă prezentare a trăsăturilor esențiale ale medului de conducere și organizare a producției în vederea asigurării calității, așa cum rezultă ele din activitatea de zi cu zi a celor tfei unități, insistînd asupra impactului deosebit de favorabil pe care metode moderne aplicate valoi ificarea superioară a

unor importante 
sarcinilor de planîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general Român, Socialiste România, de muncă din întreaga țară raportează obținerea de importante succese în îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal.

al Partidului Comunist președintele Republicii noi colective
îl au în resurselor creșterea eficienței producției, în materiale si umane.

Un sistem de organizare in care

nu își are loc nici o aproximație

tului unei faze tehnologice că operațiunea imediat anterioară a fost efectuată.Pentru a elimina subiectivismul din aprecieri și a măsura cu exactitatea necesară atit calilatea activității fiecărei echipe, cit și evoluția calității produselor întreprinderii, s-a constituit un sistem bine precizat de indicatori care cuantifică obiectiv parametrii calitativi. „Jurnalul calității" (sau „jurnalul demeritelor"). bunăoară. este un formular completat Zilnic de controlorul de calitate de la capătul fiecărei benzi de montaj. In el se notează defectele înregistrate, împărțite în mai multe categorii, și se stabilește un punctaj total al zilei, cu privire la calitatea produselor. Pe lingă aprecierea activității. sistemul permite punerea în lumină cu maximă operativitate — în fiecare schimb de lucru — a defectelor care au frecventă mai mare, deci asupra cărora trebuie să se intervină cu promptitudine.Sistemul de asigurare a calității implică un volum de documente mai mare : există fișe de verificare a mașinilor și utilajelor (completate, cu parametrii rezultați după fiecare reparație ori revizie), fișe ,.clft^jstO-„.™

. Se măsoară în decenii intervalul de cînd. an de an și lună de lună, ..colectivul întreprinderii „Electroaparataj" iși îndeplinește și depășește .absolut toți indicatorii de plan, si- .tuindu-se constant intre fruntașii în- ■ trecerii socialiste. Cit despre preocuparea pentru eficienta producției, aceasta este ilustrată sintetic de •o cifră impresionantă : în ultimii patru ani. cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au scăzut cu 212 lei ! Este rodul unei gindiri științifice riguroase, clare, de implementare a unor , măsuri care implică e- forturi. dar antrenează efecte majore. ..........în acest context se înscrie și aplicarea unui sistem de asigurare a calității producției ce s-a dovedit a fi una din cele mai eficiente măsuri de reducere a costurilor. Dacă ar fi să căutăm o trăsătură definitorie a sistemului de asigurare a calității a- plicat la „Electroaparataj". aceasta ar fi orientarea sa spre factorul uman, a cărui activitate o sprijină • prin multiple forme specifice.; Se pornește de la principiul ca fiecare om ai muncii să cunoască exact ceea ce are de făcut, sarcinile precis exprimate — cuantificate ...____ ... ....__________ _ ,_ ___‘ori de cite’o¥i!!<“Șlg0pdsjbîIra^'7elirffft furnizorilor (în care . sînt 'im'hind confuziile" și’ subiectivismul. scrise, pentru fiecare furnizor, can- Astfel. in fiecare secție, în dreptul tltățile primite ori respinse, para-fiecărui loc de muncă, la loc vizibil metrii calitativi cei mai importanți‘este amplasată cîtfi o flșă'Oecuprin-’ câte au fost său nu îndepliniți), dude toate sarcinile — de execuție, de control și de autocontrol — ale muncitorului respectiv : care sînt operațiile de efectuat, cum se execută autocontrolul, ce semn distinctiv trebuie aplicat și tinde anume.Semnul distinctiv la care ne-am referit mai sus reprezintă, el însuși, o formă de întărire a răspunderii personale pentru lucrul bine făcut. Să concretizăm. La prima vedere, într-o întreprindere cu mal multe mii de oameni ai muncii, care execută în serii mari sute șl chiar mii de tipuri diferite de produse.’ar pu- 'tea să pară imposibil să se cunoască exact cine anume a realizat fiecare subansamblu și operație. Cu toate a- cestea, la anumite operații mai importante, fiecare muncitor aplică pe piesa, subansamblul sau produ- “suî executat un semn distinctiv. în- -tr-un loc precis stabilit, astfel incit se poate ști oricind cine anume a realizat o operație sau alta. Dincolo de efectul puternic stimulativ, procedeul înlesnește controlul în lanț r aplicarea semnului arată executan-

cumentele pe baza cărora se realizează gestiunea calității etc. Acte, documente, evidente — un „rău necesar". cheltuielile implicate fiind infinit mai mici decît cele evitate prin reducerea volumului de defecțiuni și eliminarea reclamatiilor, de la beneficiari. Cîstigul cel mai important al sistemului este, fără nici o îndoială, realizarea unui climat de muncă adecvat, favorabil creșterii producției, a eficienței și calității a- cesteia.Respectul pentru calitate este dovedit și de o inițiativă pe care, din păcate, prea puține întreprinderi au preluat-o : după ce un produs este realizat în producția de serie timp de 2—3 ani. cîteva exemplare sînt extrase la întîmplare de pe banda de montaj, fiind supuse unui control la fel de exigent ca în momentul omologării. în acest fel. se asigură menținerea nealterată a parametrilor proiectați de-a lungul întregii perioade de fabricare a unui produs.
Cheltuielile pentru calitate

o „investiție" deosebit de rentabilă

fabricația de serie a cu circuite amănunțite participarea integrate, studii de unor spe- Pulitehnic doar pri-

de execuție si de — care trebuie să la obiect, complete adecvarea integrală condițiile concrete

■

flux la ni- pe de altă

puse fost asi- pro-

drept cuvint spectacu-centrul de greutate al a fost „transferat" din

Preocuparea sistematică pentru calitate durează la întreprinderea „Electronica" de mai bine de două decenii. La început a fost fundamentată matematic perioada optimă de rodaj. Mai tîrziu. înainte de introducerea în televizoarelor s-au efectuat fiabilitate, cucialiști de la Institutul București. Aceștia au fost mii pași, care au avut însă un rol însemnat : au dovedit clar că ridicarea nivelului calitativ nu se poate realiza fără o strategie bine articulată. fără o organizare corespunzătoare. în pas cu evoluția înregistrată pe plan mondial în domeniu. Așa a apărut sistemul de asigurare a ca- lității. ale cărui baze au fost încă din 1979. în anul 1984 a realizat și primul manual de gurare a calității, după ce toatecedurile specifice fuseseră testate șl generalizate în întreprindere. Eficienta acestui sistem ? Față de 1979, timpul mediu de bună funcționare a produselor întreprinderii a crescut de patru ori. iar cheltuielile pentru calitate au scăzut de trei ori și jumătate. Cum a fost posibilă această evoluție, pe loasă ?Mai întîi.- cheltuielilorsfera remedierii spre aceea a prevenirii producerii defectelor, din e- tapele de producție si service către etapa de proiectare a produselor șl componentelor acestora. „în consens cu evoluția Înregistrată pe plan internațional — ne spunea ing. Ion Stănescu. șeful compartimentului de asigurare a calității din întreprindere — punem un mare accent pe procedurile de omologare a proiectelor de execuție a noilor produse. Documentația pusă la dispoziție de atelierul de cercetare-proiectare este

verificată din toate punctele de vedere. pornind de la parametrii teh- nico-funcționali prevăzuți. continu- înd cu modul de elaborare a instrucțiunilor concrete control pe flux fie foarte clare.— și încheind cu a proiectului laale întreprinderii. Este adevărat, verificările conduc la majorarea unor cheltuieli și la o anumită prelungire a acestei etape premergătoare producției. dar în acest fel scad mult mai mult cheltuielile ulterioare, pentru eliminarea defectelor, iar timpul consumat suplimentar se recuperează înzecit și însutit în activitatea de producție. Datele «gestiunii calității» relevă fără dubiu că numai proce- dind astfel se pot optimiza pe termen lung costurile calității și poate spori competitivitatea produselor noastre".De asemenea, procedurile — extrem de minuțioase — de verificare pe flux a calității prevăd de la bun început acțiunile riguroase și sistematice care trebuie întreprinse pentru depistarea la timp și eliminarea promptă a cauzelor care au generat defecțiunile. Prin acest sistem, care permite închiderea permanentă a circuitului informațional privind calitatea. se asigură autoreglarea fabricației în cadrul unor preocupări susținute pentru îmbunătățirea continuă a performantelor produselor, în context, o necesară subliniere ne-a fost făcută de ing. Radu Călă- rașu, șeful serviciului C.T.C. (denumit. în prezent, conducătorul calității. ca o expresie a importanței pe care a căpătat-o această funcție) : „Aplicarea metodelor moderne de control, statistico-matematice. a contribuit semnificativ la creșterea concomitentă a calității și a productivității muncii. Acest sistem ne-a permis, pe de o parte, să reducem

numărul de controlor! pe velul minim necesar, iar parte, să realizăm un climat de răspundere in muncă in cadrul căruia toată lumea să-și dea seama că sistemul de control aplicat nu lasă să scape nici un produs defect".O altă subliniere : la „Electronica" sistemul de asigurare a calității privește in egală măsură produsele destinate exportului, ca și pe cele pentru piața internă. Așa este normal, asa este eficient, așa se creează un climat de muncă exigentă, responsabilă. pentru întreaga producție a întreprinderii.Există o opoziție îr.tre cantitate și calitate ? în aparență, da. De-a lungul anilor au fost situații în care a fost sistată producția unor tipuri de televizoare pînă la eliminarea cauzelor generatoare de produse necorespunzătoare calitativ; ceea ce a dus. temporar, la unele scăderi de producție. în realitate însă, ceea ce s-a redus a fost „producția" de rebuturi. care ar fi antrenat o substanțială risipă de resurse și mari cheltuieli ulterioare. în activitatea de service. Și. poate chiar mai important. s-a evitat pierderea încrederii cumpărătorilor și a... viitoarelor contracte de export. Această exigență inflexibilă față de parametrii calitativi ai produselor explică, in bună

măsură. prezența constantă, de multi ani. a produselor întreprinderii în țări cu recunoscute tradiții cum ar fi Marea Britame. Spania. R.F.G., S.U.A.în sfîrșit. un „amănunt" deloc lipsit de importanță : așa cum a rezultat din dialogul cu factorii de conducere din întreprindere, poziția șefului compartimentului de calitate este întărită prin faptul că. fiind direct General Calității ștacheta exigenței, fără a fi ențat" din alte direcții.Aflindu-se recent în întreprindere, în cadrul unei vizite de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîn- du-se colectivului muncitoresc de aici, a subliniat că i-au lăsat o bună impresie rezultatele obținute în producție, preocuparea susținută a muncitorilor și specialiștilor pentru ridicarea continuă a calității produselor, pentru perfecționarea și modernizarea întregii activități. O apreciere care se constituie, totodată, într-un îndemn pentru întregul colectiv de a amplifica succesele de pînă acum, de a aplica pînă la capăt programul pe care și l-a stabilit pentru modernizarea fabricației, pentru implementarea pe scară largă a sistemului de asigurare a calității.

subordonat Ispectoratului de Stat pentru Controlul Produselor, el poate susține „influ-

,, Măsoară de șapte ori și taie

o singură dată!“

în pofida tuturor avantajelor sale • cu totul remarcabile, sistemul de a- sigurare a calității s-a extins destul de lent în activitatea de conducere și organizare a producției. De ce ? Unul din motive, așa cum relevă specialiștii, este că organele de conducere a întreprinderilor cunosc prea puțin virtuțile sistemului. Chiar atunci cînd acceptă să îl utilizeze, ’pentru anumite grupe de produse, unii directori privesc cu neîncredere exigentele imp xse de sistem. Ceea - ce. desigur, limitează și eficiența a- plicării procedurilor de asigurare a calității.Cu totul altfel se prezintă lucrurile la întreprinderea de Mașini Grele București, care, spre deosebire de unitățile prezentate anterior, realizează numai producție de unicate. Atunci cînd s-a pus problema asimilării în fabricație a utilajului energetic nuclear — pentru care sint prevăzute, prin lege, severe măsuri de asigurare a calității — între primii specialiști care au urmat cursuri de pregătire în domeniul asigurării calității a .fost și directorul unității. „Au fost, desigur, destule probleme, îndeosebi de ordin subiectiv, in aplicarea sistemului — ne spune inginerul Dan Ioaneș, din compartimentul de asigurare a calității —, dar toate si-au găsit rezolvarea destul de ușor, pentru că. de fiecare dată, am găsit înțelegerea și sprijinul necesare din partea conducerii întreprinderii". Iar aceasta este, fără nici o îndoială, una din explicațiile de bază ale succesului depiin al sistemului. Succes care a determinat factorii de decizie să extindă procedurile de asigurare a calității de la echipamentul energetic nuclear la alte tipuri de utilaje realizate la I.M.G.B.Trebuie spus că în această întreprindere sistemul de asigurare a calității nu s-a născut pe un loc gol. Una din componentele sale esențiale — asigurarea metrologică — era deja realizată la un nivel foarte ridicat, comparabil și pe alocuri superior celor mai bune realizări pe plan mondial în această privință. Or. esențialul in asigurarea calității este măsurarea. Metrologia devine deci „cheia de boltă" a sistemului de asigurare a calității. Trecerea de la supravegherea metrologică — prevăzută prin lege — la asigurarea metrologică este un salt calitativ de cea mai mare importantă, specific întreprinderilor de nivel tehnic mondial.Concret, ce anume s-a făcut la I.M.G.B. în domeniul metrologiei ? Iată, foarte succint, cîteva trăsături ale sistemului organizatoric adoptat (prezentate, mai detaliat, in articole pe această temă publicate în ziarul „Scînteia") :• Supravegherea metrologică — adică verificarea periodică a tuturor aparatelor de măsură și repararea celor defecte — este urmărită scrupulos, electronic, simplă de efectuarea
cu ajutorul calculatorului o afiind adoptată și marcare, pentru verificării. formă atesta

la

• Toate operațiunile de verificare a aparatelor, ca și cele de măsurare propriu-zisă sînt „procedurate", adică efectuate potrivit unor instrucțiuni scrise, unor tehnologii clare.® Metrologia participă direct la a- numite operațiuni din însuși proce-- sul de fabricație, cu activități expres prevăzute în tehnologie. Astfel, pentru unele faze, operațiuni tehnologice sau produse, se prevede ca măsurătorile să fie efectuate direct de metrolog. ori ca acesta să verifice pe loc exactitatea aparatului de măsurat, pentru a avea siguranța unui rezultat corect. Exces de prevedere ? Cîtuși de puțin, dacă ne gin- dim că un micrometru în plus sau în minus poate unei operațiuniAșa cum se vorba doar de organizatoric, care nu depind — sau o fac în prea mică măsură — de nivelul dotării, ci numai de preocuparea organului de conducere colectivă pentru ordine și disciplină tehnologică.Nu ne vom mai opri aici și celelalte trăsături ale sistemului asigurare a calității aplicat I.M.G.B. — acestea fiind, practic, milare celor intîlnite și la alte unități. Merită însă să ne referim la eficienta sistemului. Iată ce ne spune în acest sens inginerul Mircea Andreescu. șeful atelierului de proiectare sisteme de organizare : „în primul rind. sistemul de asigurare a calității este o chestiune de prestigiu al întreprinderii. Orice partener are mai multă încredere în performantele produselor noastre dacă parcurge manualul de asigurare a calității și se convinge că procedurile sale sînt respectate in totalitate. Apoi. însăși structura producției se îmbunătățește, crescînd ponderea produselor de înaltă tehnicitate. Nu este lipsit de importantă faptul că> o tonă de metal folosit pentru echipament energetic nuclear valorează, în medie, de peste șase ori mal mult decît dacă același metal ar fi folosit. de pildă, pentru echipament e- nergetic clasic. In sfîrșit. o dată cu implementarea sistemului la care ne referim s-a realizat eliminarea re- clamațiilor de ordin calitativ de la partenerii interni sibilă reducere a rilor pe fluxul pentru I.M.G.B., bricație durează.rebutul unei carcase ori al unui tor de generator electric poate semna o muncă de luni și luni de zile irosită 1 De acee3. implementarea sistemului s-a sine, ca singura cale sipa de resurse".Desigur, realizările acum sint meritorii, dar, așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizite în întreprindere, în continuare, este necesar să se acorde cea mai mare atenție ridicării calității produselor, creșterii productivității muncii, sporirii eficienței economice.

să însemne ratarea însemnate...poate observa, este măsuri cu caracter

Oamenii muncii din unitățile Ministerului Silviculturii raportează că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au reușit să îndeplinească indicatorii iehni- co-economici de plan pe întregul an. Prin realizarea planului cu peste 40 de zile mai devreme, pînă la sfîrșitul anului se vor obține : o producție silvică suplimentară de peste 200 milioane lei, față de plan ; devansarea punerii în funcțiune a unor capacități productive din planul anual de investiții ce este realizat la această dată — în cadrul căruia s-au executat împăduriri pe o suprafață de 62 mii hectare în fondul forestier și pe terenuri degradate, precum și pregătirea din timo a investițiilor din anul 1990 ; livrări de mărfuri la fondul pieței de peste 370 milioane lei, tu o depășire de cel puțin 50 milioane lei față de plan ; depășirea exportului, pe total și devize convertibile, cu peste 20 la sută ; realizarea a cel puțin 415 milioane lei beneficii, concomitent cu autofinanțarea tuturor unităților ministerului. Ca urmare, indicatorii tehnico-economici de plan pe întregul cincinal 1986—1990 vor fi realizați cu 4—5 luni mai devreme.în cadrul programului pentru creșterea mai rapidă a producției de masă-verde pe pajiștile da munte ce le avem în gospodărire, sînt realizate integral, la această dată, sarcinile pe întregul an 1989 la toate acțiunile tehnice — regenerări prin supraînsămînțări, fertilizări, întrețineri, desecări, combaterea eroziunii solului, corectarea acidității solului și altele, ceea ce a asigurat depășirea planului si obținerea unei producții medii de masă-verde do 23 400wR>gramo hectar, pe unele suprafețe intensiv lucrate această producție depășind 50 000 kilograme la hectar.Vă asigurăm, mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se arată în telegramă, că vom acționa cu întreaga noastră capacitate pentru traducerea in viață cu fermitate a hotăririlor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, a indicațiilor, orientărilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră, pentru realizarea exemplară a prevederilor de plan și din programe, pentru ridicarea silviculturii românești pe noi trepte calitative de dezvoltare, pentru triumful socialismului și comunismului pe pă- mîntui patriei noastre.Comitetul Județean Cluj al P.C.R. raportează că oamenii muncii din județ au realizat, în ziua de 12 noiembrie, sarcinile de plan la producția industrială pe 3 ani și 11

se22 la de

luni, fiind create condiții pentru a obține, pînă la sfirșitul lunii noiembrie, o producție suplimentară in valoare de 2 miliarde lei. Pe această bază se vor livra, peste prevederile de plan, beneficiarilor interni și externi importante cantități de minereuri de fier și substanțe nemetalifere, produse metalurgice și chimice, utilaje tehnologice, produse ale industriei electrotehnice, produse de mecanică fină și elemente de automatizare, mobilier și materiale de construcții, produse ale industriei ușoare.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu — se arată in telegramă — că, urmînd pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, oamenii muncii clujeni vor acționa cu înaltă responsabilitate pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor ce le revin din documentele programatice ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.în telegrama Comitetului Județean Teleorman al l’.C.R. arată că oamenii muncii din unități economice au îndeplinit, data de 8 noiembrie, sarcinileplan la producția-marfă industrială pe 3 ani și 11 luni, angajîndu-se să realizeze, pînă la finele lunii noiembrie, o depășire la acest indicator de peste 273 milioane lei.împreună cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din arată în zultatele portează greșului cu cele dragoste, de recunoștință ce le nutresc față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al României socialiste, conducătorul vizionar al partidului și statului, luptător ferm și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și colaborării în întreaga lume.,,
<■ '.i Consiliul Popular al Județului Suceava raportează că unitățile economice subordonate au îndeplinit la 11 noiembrie planul la pro- ducțiă-marfă industrială pe 4 ani din actualul cincinal, ceea ce creează condiții ca pină Ia sfîrșitul anului să se obțină o producție suplimentară lei. Importante înscris în această perioadă și la export, livrări de mărfuri la fondul pieței, prestări de servicii pentru populație, precum și la veniturile proprii la bugetul local.în aceste momente înălțătoare, de bilanț al glorioaselor înfăptuiri prezente — se spune in telegramă — ne alăturăm adeziunii întregului partid și popor privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția de secretar general al partidului — garanție sigură a înaintării ferme a României pe drumul

comuniștii,județul nostru — se telegramă — însoțesc re- bune pe care vi le ra- acum, în preajma Con- al XIV-lea al partidului, mai alese sentimente de profundă stimă și

de 93 milioane realizări s-au

luminos al socialismului și comunismului, al bunăstării și fericirii.In telegrama Consiliului Popular Județean Tulcea se arată că oamenii muncii din unitățile subordonate au îndeplinit la data de 9 noiembrie 1989 sarcinile de plan la principalii indicatori pe 4 ani ai actualului cincinal, creînd condiții ca pînă la sfîrșitul acestui an să se obțină suplimentar o producțle- marfă industrială de 31,3 milioane lei, ceea ce permite să se depășească cu 1,4 milioane lei sarcinile la export și să se livreze la fondul pieței peste plan produse în valoare de 9,4 milioane lei. De asemenea, se va efectua un volum de prestări servicii de peste 80,0 milioane lei, venituri proprii la bugetele locale de peste 65,5 milioane lei și un volum de beneficii de peste 25,3 milioane lei.în deplin consens cu cele mal alese gînduri și sentimente ale întregii noastre națiuni, se arată in telegramă, ne exprimăm adeziunea deplină față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, în funcția supremă de secretar general, opțiune de o covîrșitoare importanță politică, garanție a înfăptuirii cu succes a programelor grandioase de înflorire multilaterală a țării.Comitetul Orășenesc de Partid Fetești, județul Ialomița, raportează că oamenii muncii din industria orașului, avînd în frunte comuniștii, au îndeplinit planul pe patru ani din actualul cincinal, asigurînd condiții ca pînă la sfirșitul lui 1989 să realizeze o producție suplimentară de peste 800 milioane lei. S-a asigurat realizarea ritmică și de înaltă calitate a producției fizice și, îndeosebi, a celei destinate exportului, care a crescut, în cei patru ani, cu 55 la sută, onorin- du-se astfel toate comenzile și contractele încheiate cu partenerii externi. De asemenea, s-au obținut importante creșteri, de 88 la sută, la producția netă, 56 la sută la productivitatea muncii, cheltuielile totale la 1 000 Jei producție-maifă*  fiind diminuate cu 108 lei și cele materiale cu 85 de lei.Ne exprimăm, mult stimate șL iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, —„ se spune îr, telegramă — admirația și. recunoștința fierbinte pentru' impresionanta dumneavoastră contribuție la dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor județelor și localităților țării, însuși orașul Fetești fiind un argument convingător al marilor înfăptuiri din ultimii 24 de ani, perioadă cu cele mai rodnice împliniri din istoria poporului român, pe care, cu legitimă mîndrie patriotică, întreaga națiune o numește cu deosebită dragoste „Epoca Nicolae Ceaușescu".Comitetul Județean Bihor al P.C.R. -raportează că la data de 13 noiembrie 1989 s-au asigurat in toate comunele din județ capacități de măciniș, brutării și case de nașteri.
Afirmarea viguroasă a unității de voință

la de la si-

și externi si o sen- volumului rebutu- de fabricație, unde ciclul de în medie, doi Or, fa- ani,ro- in-
impus de la d*  a evita riobținute pînă

capătul însemnărilor de la cele trei întreprin-O singură concluzie
deri bucureștene : calitatea și eficiența sint noțiuni complementare, inse
parabile ale producției, sistemul de asigurare a calității contribuind în 
bună măsură la sporirea calității in condiții de maximă eficiență.

Comeliu CARLAN 
Gbeorghe IONIȚA

(Urmare din pag. I)

și acțiune a comuniștilor
con-poziție fermă de respingere și damnare a încercărilor și acțiunilor cercurilor reacționare imperialiste de defăimare a socialismului, de amestec în treburile interne și de destabilizare a țărilor socialiste, în tentativa lor înverșunată de a slăbi noua orînduire, de a întîrzia eliberarea popoarelor de asuprire și exploatare. Infățișîndu-se profundele transformări revoluționare ce au avut loc pe întreg cuprinsul patriei, mărețele înfăptuiri socialiste, înscrise in noua biografie a țării, cu deosebire în anii ce au urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului, s-a demonstrat cu argumente de netăgăduit că toate acestea sînt rezultatul conducerii de către partid a întregii activități economico-sociale, al unității cu care întreg poporul a acționat pentru înfăptuirea neabătută a politicii clarvăzătoare a partidului.Pornind de la faptul că democrația internă de partid reprezintă parte inseparabilă a democrației muncitorești-revoluționare, în adunările și conferințele de partid s-a acordat o deosebită atenție sporirii răspunderii organelor și organizațiilor de partid în sprijinirea și îndrumarea organizațiilor de masă și obștești, în perfecționarea activității lor. Un imperativ de altfel din nou subliniat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Conferința organizației municipale de partid București: „Este necesar — arăta în acest sens secretarul general al partidului — să înțelegem că perfecționarea continuă a activității în toate domeniile, dezvoltarea largă a cadrului democratic de participare a intregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate constituie factorul hotăritor al dezvoltării patriei noastre".Un alt principiu fundamental care caracterizează activitatea partidului nostru, pus în evidență de recentele adunări și conferințe de partid de dări de seamă și alegeri, îl reprezintă centralismul democratic, potrivit căruia partidul nostru aplică cu consecvență eligibilitatea, adică alegerea sistematică a tutur >r organelor de partid de jos pînă sus. Potrivit prevederilor Statutului și în spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din. 27—28 iunie a.c., au fost aleși în organele de partid și ca delegați la Congres cei mai buni coiiiuniști, care

desfășoară o susținută activitate și se situează in fruntea luptei pentru îndeplinirea exemplară a hotăririlor de partid și de stat, manifestă spirit revoluționar, exigență și fermitate în realizarea sarcinilor ce le sint încredințate, corespund întocmai criteriilor politice, morale1' și profesionale. De asemenea, s-a avut în vedere alegerea unui număr corespunzător de membri de partid din rîn- dul femeilor și al tinerilor, asigurarea propunerii de candidați pentru organele de partid, inclusiv pentru organele centrale ale partidului, intr-un număr mai mare față de cei care au fost sau urmează să fie aleși. Totodată, potrivit prevederilor statutare și instrucțiunilor Comitetului Central al partidului, propunerile de candidați prezentate în toate conferințele de partid pentru organele imediat superioare, inclusiv pentru organele centrale ale partidului, au fost supuse, în prealabil, discuției și consultării adunărilor generale extraordinare ale organizațiilor din care fac parte membrii de partid respectivi, la care au fost invitați și alți oameni ai muncii din unitățile în care își desfășoară activitatea.Democrația de partid, democrația muncitorească-revoluționară se întemeiază, înainte de toate, pe înțelegerea necesității, a legilor obiective de dezvoltare a societății, de făuriră a societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului. Democrația noastră socialistă este, în opoziție cu orice fel de democrație burgheză, o democrație a faptelor, a unității de acțiune a maselor populare. Mărețele înfăptuiri ale socialismului în țara noastră demonstrează, așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Conferința organizației municipale de partid București: „că între vorbele și activitatea noastră practică există o deplină unitate, că atunci cind spunem că realizăm socialismul cu poporul și pentru popor, aceasta nu este o frază generală, teoretică, ci reprezintă o realitate practică a activității partidului, a societății noastre, care face totul pentru om, pentru bunăstarea și fericirea sa“.Larga democrație instituită și a- plicată consecvent în partid, ilustrată și de recentele adunări și conferințe de partid, este îmbinată armonios cu centralismul» care presupune disciplină fermă, unitate de voință și acțiune, răspundere din

partea tuturor comuniștilor în vederea aplicării neabătute în viață a hotăririlor de partid adoptate în mod democratic. în lumina acestui principiu, organele de partid nou alese, comuniștii au datoria de a milita hotărit pentru îndeplinirea la termenele fixate a prevederilor cuprinse în măsurile și programele adoptate de adunările și conferințele de partid. De asemenea, în aria preocupărilor, organele și organizațiile de partid, comuniștii trebuie să includă sarcinile clare cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința organizației municipala de partid București privind, printre altele, ridicarea mai rapidă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, o mai bună folosire a mijloacelor materiale, înfăptuirea cu mai multă consecvență a programelor de organizare științifică și modernizare a întregii activități de producție, intensificarea ridicării nivelului de pregătire tehnică, științifică și profesională al oamenilor muncii. Așa cum a cerut secretarul general al partidului, este necesar să se acorde o atenție mai mare bunei aprovizionări a populației cu produse agro- alimentare și industriale, soluționării la timp a problemelor de muncă și de viață a tuturor oamenilor muncii. Pentru aceasta, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să fie mai puternic antrenate la rezolvarea acestor sarcini organizațiile de masă și obștești, organismele de stat și ale democrației muncitorești-revoluționare, asi- gurîndu-se, în acest sens, îmbunătățirea continuă a activității politico- educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor.Dezbaterile din adunările șl conferințele de partid, hotărîrile adoptate atestă încă o dată forța, unitatea și fermitatea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa cu întreaga lor energie — string uniți în jurul Secretarului său rășul Nicolae Ceaușescu, în vederea încheierii cu rezultate cit mai bune a acestui an și a intregului cincinal, pentru a crea un fundament trainic înfăptuirii obiectivelor ce vor fi stabilite de marele forum al comuniștilor români, de ridicare a patriei noastre, libere și independente, în drumul ei neabătut pe calea edificării societății socialiste, pe noi trepte de civilizație și progres.

partidului, al general, tova-
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OMUL NOU - MAREA Șl FRUMOASA 

CREAȚIE A VIEȚII NOASTRE NOI
—              ..N.        I — ■ ,   — . —                     -  —    , ,      ,, ' ! I     .   

' OMUL CARE-ȘI DEPĂȘEȘTE , 

! PROPRIA-I CONDIȚIE "
Valea Amaradiei, plină de sonde.

IVn maistru sondor, la o sondă de cercetare, recomandat , 
ca fiind cel mai bun in meserie, om dintr-o bucată, cunos- 
cind in amănunțime pămintul fi năravurile lui, ca să ne • 

exprimăm așa, pe o verticală, spre centrul pămîntului, de

I kilometri fi kilometri. Tovarăfii lui de muncă fac tot ce I 
pot să-i semene, pentru că, pentru ei, el reprezintă ceea ce | 
numim cu toții Omul Nou. Din foarte multe privințe. Spe-

Icialiștii în petrol fi in geologia petrolului din schela res- . 
pectivă se referă la opinia lui profesională ca la un tra
tat academic. L-am cunoscut, i-am strins mina, i-am ascul- I 
tat părerile despre cum se formează un om de-a lungul unei

1 vieți întregi, in fața căruia își scot toți pălăria. Am aflat, I 
cu acest prilej, că a pornit-o in viață măturind străzile, la | 
Constanța !

1 CEI CARE AU ORGOLIUL * 1

Spusele convorbitorului nostru ne-au reamintit insă, a- tunci cind au relevat și aspec-t tul contradictoriu al acestui delicat proces de formare a Omui lui Nou, și un caz de regres; posibil și el in viață. Cu ani in' urmă am cunoscut, la o mare întreprindere bucurqșteană, un maistru extrem de activ pe plan profesional și, îndeosebi, pe plan social-politic. Acesta pleda energic pentru orice acțiune nouă, o sprijinea, era dinamic, spirit critic, acerb, nu se sfia să se ia de pișpt chiar și cu miniștrii. Era iubit și respectat de toată lumea, el era recomandat, mai întii, să dea interviuri ziariștilor, era mereu scos în față, prezentat ca fiind cel mai reprezentativ om al uzinei, al timpului său. Era ofensiv, bine pregătit, neîmpăcat cu indisciplina, spărgător de norme — cum se spunea pe atunci — cu un verb care electriza oamenii. L-am regăsit, tirziu, încoace, tot „o- fensiv", dar de pe poziții strict personale, incomod chiar și pentru el însuși prin revendicările unor merite trecute. Era penibil, mai ales că apela la acele merite, reale la timpul lor, dar care, invocate acum, arătau limpede ce scurt circuit in fapte de merit s-a produs în viața lui la un moment dat. Nu și-a fortificat, deci, prin fapte pe măsură, strălucita reputație de odinioară, nu a fortificat-o continuu pentru că a socotit-o suficientă pentru atingerea unor scopuri personale foarte egoiste. Orgoliu, demagogie ! își gindise acea reputație și și-o construise cu gind ascuns, „La un moment dat — ne spunea unul dintre tovarășii săi de muncă — ne-am treșit fără el în prima linie; Avea numai o prezență verba-f lă, stridentă, cu note false, vă-t dind vanități nesatisfăcute. Parcă au secat Izvoarele în eL Sigur, pierzi, cu trecerea vremii, forța 'fizică, dar acumulezi ascuțime de spirit, luciditate, capacitate de pătrundere in e- sența lucrurilor, experiență. Omul descoperă în el energii infinite și, dacă le unește cu e- nergiile și entuziasmul tinerilor — cum spune secretarul general al partidului undeva — pot fi învinși munții" ! Da, era un om care se pierduse in acțiuni mărunte, in contratimp cir scopurile generale, părăsind prima linie, unde se caută și se impune neobosit noul.Iată deci și posibilitatea contrarie, atunci cind se optează pentru satisfacerea cu precădere a interesului îngust, personal.— Acestea mi se par a fi cazuri rare — ne-a replicat maistrul Florea Răboj, de la întreprinderea de Rulmenți din A-< lexandrla, căruia i-am depănat povestea. Sigur, se poate întim- pla și așa ceva. Dar este foarte greu să-și pună cineva doar masca de om nou și să nu fie descoperit. Ceea ce s-a și întîm- plat, după cum spuneți. Cineva poate să înșele o vreme colectivul de muncă, dar nu la infinit.— Ne Interesează opinia dumneavoastră despre acest Om Nou, cum îl vedeți, cum acționează el în atelierul pe care-1 conduceți in secția de rectifi-i care a Întreprinderii ?— îmi este greu să teoretizez. De aceea voi înfățișa care este situația de fapt la noi în atelier, unde; socotesc eu, mulți dintre comuniștii de aici pot fi socotiți oameni cu totul deosebiți. în acest atelier lucrează peste 70 de muncitori, din care mai mult de jumătate sînt tineri. Este aproape firesc ca un tinăr, în primul sau chiar in primii ani de meserie, să întîm- pine unele dificultăți. Pentru că, se știe, unul e talentat, altui nu are nici măcar tragere

1 LUPTĂTORULUI PENTRU 1

MAI BINE I
Coboram, în pas alert, prin tunelul care ne ducea spre 

turbinele hidrocentralei subterane de la Lotru. Și-mi poves
tea cum, tinăr inginer fiind, i se dăduse să proiecteze o 
hidrocentrală de mică putere — ca la început ! — pe un rîu 
interior. I s-a spus de către tovarășii de muncă mai virst- 
nici : „Ia proiectul unei astfel de hidrocentrale aflate in 
funcțiune, copiază-l și prezintă-l ! Va fi acceptat imediat. 
Nu te lega la cap cu un proiect nou I". El, insă, „s-a legat 
la cap". A cercetat mai multe hidrocentrale asemănătoare. 
Cei care le exploatau i-au mărturisit observațiile lor. Și el 
le-a avut in vedere la proiectare, elimțnind ceea ce se 
dovedise ineficient, realizind o hidrocentrală cu costuri mai 
mici și mult mai bine pusă la punct, privind partea tehnică. 
Numai că noul proiect s-a izbit de refuzul mascat al celor 
rutinați. Aceștia l-au împins de colo-colo, au cerut noi 
și noi argumente, verificări, testări, reverificări, retestări. 
„Am pledat pină am răgușit, am verificat și răsverificat, cu 
toate că aveam negru pe alb, cifric, observațiile celor din 
exploatare...". „De ce, totuși, nu ați luat proiectul vechi ? 
Intr-adevăr, nu v-ar fi durut capul !“. „Cum să-l iau ? — 
s-a mirat la culme. Era depășit de timp, uzat moral, mai 
prost... Nu se poate ! A trebuit să lupt ! Fără luptă nu se 
poate, nu poți face pasul spre miine. Ce om aș fi fost eu 
dacă...".

ÎMPĂTIMIȚI! PENTRU NOU
La Drobeta-Turnu Severin, Intr-o întreprindere de fabri

cat material rulant. Ne-a fost- prezentat un muncitor-inven- 
tator. Un om obișnuit, la prima vedere. Ne-a primit vădit 
nemulțumit că-l intrerupem din lucru. Ne asculta întrebă
rile doar cu o ureche, privind pe furiș spre piulițele lui, 
părăsite pentru moment. Și l-am întrebat atunci, de-a drep
tul, ce e cu piulițele acelea. Așa ni se păreau, piulițe ! 
„Chiar vă interesează ?" „Chiar I" „Lucrez la un fel de 
unealtă-agregat pentru roluit capace la rezervoarele de ulei 
de la roțile vagoanelor de cale ferată ; unealta le va și pre
lucra. strunjindu-le automat". „Și cum v-a venit ideea pen
tru că unealta asta dă la o parte un întreg flux tehnologic, 
așa ni s-a spus...". „Simplu ! Eu cind merg pe stradă, sau 
cind mă odihnesc, sau cind mă duc la teatru, sau cind fac 
orice altceva, gindesc, in paralel, la ceva tehnic. Nu pot 
altfel, așa sint construit eu. Fac schițe, vin cu ele, le dis
cut in formația de lucru sau in colectivele de ingineri, dis
cută și ceilalți cu mine, vin și ei cu idei și, dacă sint bune, 
le accept și apoi îmi spun — apucă-te de treabă, omule ! 
Acesta îmi este datul

Da, acesta-i este datul ! Mereu să construiască ceva nou.

PRIVIND CU ÎNCREDERE
IN VIITOR

Un interlocutor foarte tinăr. „Șef de echipaj" — cum ni 
se prezintă — al unui mare excavator-pășitor, unul dintre 
acele veritabile uzine pășitoare din exploatările de cărbune 
de la suprafață, de la Rovinari. Viața lui ? Drum in sus, 
fără ezitări. „Am terminat liceul, m-am calificat electrician, 
am fost primit in partid, mi s-a încredințat uzina asta și 
un plan important de extracție de cărbune ; mă pregătesc 
să dau examen de admitere la Institutul de Mine de la 
Petroșani...". „Și acum ?“. „Acum ? Priviți, descopertăm un 
nou zăcămint. Aici, unde taie excavatorul, a fost ograda 
casei mele părintești. Așa s-au intimplat lucrurile, să-i dez
vălui eu temeliile de cărbune. Știți, e ca fi cum aș disloca 
trecutul meu, privind cu incredere in viitor".

Să acționezi permanent 
pentru propria-ți 

perfecționare
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— întîlnind astfel de oameni, poți spune cu certitudine că Omul Nou nu este un simplu proiect, e un Om real, e lingă dumneata, lingă mine, lingă noi, îl întîlnim in munca noastră, ne surprinde prin puterea lui de a se depăși pe sine — cum ni s-a înfățișat, de pildă, sondorul de pe Valea Amaradiei, fost măturător de stradă, intr-un alt timp istoric ; acționează în viață cu năzuința de a realiza, pentru miine, ceva mult mai bun, mai eficient de- cit a fost realizat pentru azi, ca acel tinăr inginer, care nu a pregetat „să se lege la cap“, dind viață unui proiect con- strucțiv superior calitativ ; își concepe munca asemenea unui spațiu în care mereu trebuie să creeze ceva nou, cum proceda muncitorul-inventator de la Drobeta-Turnu Severin, sau im- punîndu-ni-se, prin puterea lui de sacrificiu, de renunțare chiar și la ce reprezenta viața lui, pînă la un moment dat, con- struindu-și nou prezent șl viitor, mai luminoase, cum se în- timplă lucrurile cu tînărul electrician de pe excavatorul de la Rovinari. Iată, tovarășe Nicolae Toma, doar patru portrete de oameni care, socotim noi, merită tot respectul. Șirul lor este nesfîrșit, îi întîlnim în viață la tot pasul. Fără îndoială că și dumneavoastră, în calitatea de maistru specialist, conducător al unei formații de constructori, aici, la Combinatul Chimic din Slobozia, ați intilnit, cunoașteți astfel de oameni. Vorbi- ți-ne despre ei, ne interesează 

l
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I

I

I
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opinia dumneavoastră despre acest Om Nou, cum il vedeți, cum il definiți ?— Opinia mea concordă cu a majorității : Omul Nou nu mai este un deziderat ! Acest om a dat viață la toate mărețele construcții ale acestui timp de minunate ascensiuni spre piscuri mereu noi de progres și civilizație. Vă amintiți că, în- tr-o anumită perioadă, oamenii de litere ne prezentau în cărțile lor un erou avind un impresionant sumum de însușiri excepționale, un om ideal. Mă întrebam atunci dacă un astfel de om există...— Și ce răspuns ați găsit ?— Nu am găsit răspuns decît In viața mea de constructor. Și nu omul ideal l-am întîlnit eu, ci pe cel real, alături de care construiam, prin 1965, de pildă, primele blocuri de locuințe în Slobozia, concomitent cu moderna platformă industrială de aici. Eram puțini constructori. Veneau însă spre noi țăranii și fiii de țărani din împrejurimi, îi calificam sudori, zidari, fie- rari-betoniști. Nu puteau fi numiți oameni noi, dar începuseră să gindească altfel, își puneau problema privind destinul lor, formarea lor ca muncitori, învățau ce este aceea disciplină industrială de producție, descopereau cit de aprinsă era setea lor de cunoaștere și învățau, învățau. Da, după mine, om care am trăit alături de ei, i-am călăuzit în tainele meseriei, am frămîntat noroiul aceluiași șantier, am băut aceeași apă sălcie, limpezită cu piatră 

acră — pentru că asta era apa Sloboziei de atunci — aceștia toți începeau- să devină oameni noi, își doreau altă condiție umană, li se creaseră, prin lupta partidului, aceste condiții, să devină oameni deosebiți, să-și pună in valoare calitățile, resursele de creație, capacitatea de autotransformare. Nu s-au speriat de noroaie — fie că erau simpli muncitori sau tehnicieni sau ingineri — au vrut să învețe și au învățat cum se supune și se modelează fierul și piatra, au stat pe schele in vifor sau in arșiță, nu au dat înapoi, nu au fugit de greutăți, au știut să viseze un oraș și o platformă industrială moderne și le-au construit mai frumoase decît le apăruseră ele în visul lor de început...— Sinteți cam patetic...— Patetic ? Acesta-i adevărul. Le-au construit mai frumoase, pentru că, iată, priviți orașul de acum. Are numai două decenii vîrstă și, prin dotările lui, prin chipul lui este în întregime al acestui timp, și nu al timpului trecut. Vă întreb : oamenii care l-au construit sînț oameni vechi, au putut să rămînă oameni vechi, cu gînduri și deprinderi învechite, întorși cu sufletul în trecut și in același timp să crească, din mintea și mîinile lor, cartiere întregi cu o arhitectură plină de fantezie, un combinat chimic sau fabrici, cum sînt cele de pe platformă, in care automatiza-

rea șl electronizarea sînt reali- Nou este acela care acționează tăți obișnuite ? permanent pentru perfectionarea— întrebarea este puțin reto- și împlinirea sa și a celor din rică„. preajma sa.
In pas cu noua istorie 

a țării ____— Urmărind în viață felul în care se construiește și se reconstruiește omul in focul edificării noii societăți, este limpede că Omul Nou, așa cum ni-1 reprezentăm noi, nu se naște din neant și nu poți spune (și să devii automat) : Vreau să fiu Om Nou ! Nu-ți po i însuși, pur și simplu, niște calități de excepție, acestea nu se pot transplanta din lumea conceptelor direct în complexul nostru moral, psihologic, ati- tudinal. Greșim dacă spunem că trăsăturile esențiale ale unui om armonios constituit, pe care, în parte, le-am și numit pe parcursul investigației noastre, sint, în fond, o sinteză istorică ? Ce opinie aveți, tovarășe 
loan Humă ? Vă solicităm și în calitatea dumneavoastră de conferențiar universitar la Institutul Politehnic din Iași.— Nu greșiți în părerea dum

— Poate fi ! Numai că, socotesc eu, toți aceștia, in timpul petrecut, au devenit alți oameni. Că și-au însușit meserii, că au devenit ingineri sau tehnicieni din simpli salahori, acesta este un fapt, dar că și-au gîndit viitorul și destinul așa, și nu altfel, și că au durat, pentru urmașii lor, posibilități nelimitate de afirmare este alt fapt, de o calitate superioară. Eu spun că sînt niște luptători, acesta este caracterul lor, de luptători pentru o viață de condiție superioară.— Deci sint toți oameni noi ?— Intr-un fel, da ! Nu sint toți perfecți, au și defecte, mulți chiar și le recunosc, ceea ce, după mine, este lucru foarte mare. Sint oameni vii, muncesc, gindesc, sînt frămîntați de ceea ce se întîmplă în juru-le. Priviți-i cum acționează in toată țara, cum muncesc, cum gindesc! întimpinăm acum Congresul al XIV-lea, au fost adunările de partid, de dări de seamă și alegeri. Majoritatea acestor oameni își exercită ofensiv dreptul de a-și evalua cu nemulțumire munca, critică ne- împlinirile, vin cu soluții de muncă mai spornică, taie răul fără milă, își aleg în frunte oameni dinamici, pe cei mai buni dintre cei buni. Este și asprime în atitudinea lor, și noblețe, aidoma scopului pentru împlinirea căruia își dăruiesc toată e- nergia. Deci, după mine, Omul 

neavoastră, pentru că, pentru a se putea realiza practic, idealul omului armonios a trebuit să devină parte integrantă a unei mișcări istorice, reale, de transformare programatică a societății. Asumarea in cunoștință de cauză a proiectului social total a devenit, implicit, asumarea proiectului uman total : făurirea omului deplin, care se autopropune ca model valoric și care, împlinindu-se existențial într-un climat stimulant, restituie societății preaplinul creativ al ființei sale socializate. în esența sa umană, omul noii societăți are a se defini ca factor conștient al istoriei. Incît abia în această condiție se poate înfăptui unitatea sintetică a formării și afirmării umane, a ideii omului armonios cu ideea omului activ, a Omului Nou. In cîmpul relațiilor sociale, întruchiparea nemijlo

cită a acestei sinteze este democrația socialistă. Fundată în egalitate, politic consfințită, a posibilităților de formare și afirmare a indivizilor, democrația muncitorească revoluționară este străină, prin natura sa, egalitarismului dogmatic. Oamenii cu adevărat egali nu sînt atomi indistincți într-o masă amorfă, ci euri împlinite civic și spiritual, pentru care actul participării la creația colectivă este, dincolo de orice mimetism sau dedublare, nevoia cea mai adîncă, originară și originală, a autodefinirii, a conștiinței de sine, cristalizată prin muncă și cultură. Ființa umană împlinită este aceea care, cum s-a afirmat, se manifestă ca un punct nodal al relațiilor sociale. Democrația se complinește, așadar, cu omul devenit personalitate, cu omul propriu-zis.— în acest caz, putem spune că educarea socială în spiritul democrației și participării se revendică unei culturi a democrației și participării, care, ca atare, rezidă ea însăși în amplul proces social al educației omnilaterale a tuturor oamenilor muncii și, implicit, al instruirii profesionale și formării multilaterale a tinerei generații.— Fără îndoială, așa se prezintă lucrurile. Dar ceea ce a fost pină la revoluția socialistă mai mult un ideal de 

urmat — pentru că, sel știe, școala românească, de pildă, ca să ne referim la ea, s-a o- cupat cu stăruință de modelarea generațiilor succesive întru împlinirea umanistă generală — a putut deveni, îndeosebi o dată cu resurecția valorilor naționale, datorată Congresului al IX-lea al partidului, o preocupare statornică, ridicată la rangul unei practici so-
Comuniștii, exemplul 

lor in acțiune
Sigur, se poate teoretiza mult pe tema generoasă a Omului Nou. Limbajul poate fi academic sau didactic, efortul de sinteză luminindu-ne și mai bine portretul omului activ, dinamic, al omului de idei vi- zind viitorul prin tot ce întreprinde. Mai concret, în această privință a intervenit in cursul investigației noastre tovarășul Gheorghe Popescu, primar al comunei Glodeanu-Siliștea, din județul Buzău, comună distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", povestindu-ne o clipă de viață foarte semnificativă, credem noi, pentru 

ciale. Modelul românesc de învățămint, care datorește totul inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu și care cunoaște dezvoltări și succese de excepție sub competenta șl generoasa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a valorizat tradițiile umaniste ale culturii și școlii românești^ pu- nîndu-le în acord cu cuceririle științei și învățămîntului pe plan mondial. Educînd tineretul în spiritul muncii, al studiului, în conformitate cu exigențele umanismului socialist și ale responsabilității revoluționare, școala românească de astăzi contribuie, cu mijloacele ei specifice, prin strategia integrării, la depășirea opoziției dintre munca fizică și cea intelectuală, dintre „cultura clasică" și știință, di,ntre umanism și tehnică. Se vădește, o dată mai mult, că idealul formării multilaterale a omului dobîndește un sens superior în măsura in care se regăsește în acțiunea socialmente constructivă a fiecăruia. Ideea activă, munca și creația fac din fiecare generație un agent dinamic al istoriei. De altfel, dialogul generațiilor nu este fertil decit prin adaosul creativ de valori. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Avem datoria să dezvoltăm 
și să îmbogățim permanent, cu 
noi și noi creații, minunatul 

patrimoniu național — tezaur 
de gindire înaintată, revoluțio
nară, care, prin conținutul de 
idei și mesajul profund uma
nist și patriotic, reprezintă o 
contribuție de seamă la mobi
lizarea întregului popor Ia edi
ficarea noii orinduiri, la for
marea și educarea omului nou, 
înaintat, constructor conștient 
și devotat al socialismului și 
comunismului în România".

tema de față. Ne arăta, în cîmp, niște impunătoare canale ‘ de preluare a surplusului de apă de pe ogoare, canale realitate cu circa 15—16 ani în urmă, imediat după un ciclu de mari inundații. Privindu-le, ne închipuiam, cu glas tare, ce desfășurare de forțe mecanice a trebuit întreprinsă pentru a realiza un proiect de îmbunătățiri funciare cu totul deosebit, proiect care, astăzi, după cum ne informa gazda noastră, se va continua, armonios, cu un nou proiect de ample lucrări de irigații cuprinzînd suprafața arabilă a două județe. Inginerii 

de atunci — se dovedește astăzi — au gîndit bine despre viitor, l-au intuit exact.— în privința forțelor mecanice cu care s-ar fi lucrat aici, vă înșelați profund — ne-a contrazis primarul. Cu lopata și tirnăcopul s-a lucrat.— Și, totuși...— Nu vă vine să credeți ? Sigur, ar fi fost bine să fi avut la îndemînă, atunci, forțele mecanice, dar nu au fost. Aminti- ți-vă că, in toată țara, inundațiile au fost atunci prezente. Nu noi fusesem cei mai afectați, așa că... Așa că trebuia să ne gîndim la propriile noastre forțe. A fost un grup de oameni în comună, comuniștii, care nu au obosit să-i convingă pe cetățeni de necesitatea urgentă a acestor lucrări neapărat atunci și nu cind, peste ani, vom avea mijloace mecanice suficiente. Comuniștii au mobilizat oamenii la această acțiune, punind ei, mai întii, mîna pe cazmale și tîrnăcoape, dînd exemplu. Nu peste tot au fost întîmpinați cu bunăvoință și înțelegere, ni s-a închis și ușa în nas, am fost înfruntați și cu vehemență de cei leneși sau de cei care încă nu vedeau cît de gravă era situația. Și totuși, începuse să crească la noi stuful și să se prăsească pescărușii. A fost o muncă grea pentru cei care ințeleseseră mai repede de ce trebuiau construite canalele acestea, repede, temeinic. Noul învinge greu ! Nu am dat înapoi, am perseverat, am adus argumente. Argumentele au convins treptat, mo- bilizind oamenii. îmi spunea, zilele trecute, un cetățean, unul dintre cei îndărătnici, de atunci, 
Mereu în spirit 
revoluționar

cu prilejul discuției despre viitoarele canale de irigații, care, topografic și din punct de vedere constructiv, se sudează perfect cu cele construite de noi cu ani în urmă : „Mare dreptate au avut tovarășii noștri care au inițiat munca aceea grozavă de construcție a canalelor de desecare. N-am fi avut astăzi recoltele-record, pe potriva cerințelor noii revoluții agrare, și nici nu le-am fi putut gindi pe cele în perspectivă. îmi e și rușine de mine, de cel de atunci..." Omul m-a emoționat. Eu și uitasem că el combătuse aprig ideea aceea, fiind foarte preocupat de interesele lui strict personale. Parcă totul s-a petrecut în alt veac și cu alt om, pentru că el, cel de astăzi, se numără printre inițiatorii unor acțiuni în care ideea de muncă unită, în colectiv, pentru împlinirea interesului obștesc, in primul rînd, nu suferă știrbire. Ce vreau să spun, prezentînd acest fapt ? Vreau să atrag atenția că Omul Nou nu se naște dintr-o dată și din nimic, că apariția lui în cîmpul vieții este un proces nu de puține ori contradictoriu, că nu există o schemă după care se proiectează oameni noi, ci că ei apar, se manifestă în momentul în care înțelegerea acțiunii de impunere și promovare a noului este desăvîrșită. La formarea acestei înțelegeri concură o mulțime de factori nu rareori de factură conflictuală chiar în interiorul conștiinței omului. Dar ce frumoasă este biruința, cind. omul biruie în el însuși inerțiile, comoditățile, îngustimea de spirit, individualismul...

de inimă. Și la noi nu-i chiar așa de ușor. Aici se rectifică inele de rulmenți de mașini de mare complexitate și înaltă tehnicitate. Obținerea unor produse cu înalți parametri tehnici șl de calitate implică competență, precizie de ordinul micronilor. Numai experiența muncitorilor cu vechime, a comuniștilor a- flați tot timpul în prima linie pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor lor profesionale și de oameni conștienți de menirea lor educativă, îi poate face pe tineri, dacă se poate spune așa, să-și ia zborul. O vorbă în stare să ajute, un gest, un sfat, o demonstrație practică, toate au o importanță deosebită pentru cel aflat la începutul meseriei. La noi, prin grija biroului organizației de bază, echipele de lucru au fost astfel alcătuite incît să ai de la cine învăța, de la cine solicita ajutor, al cărui exemplu să-1 urmezi. Tot atit de adevărat este că apar și alta situații. Un tinăr, de pildă, a venit la noi de aproape doi ani, mutat disciplinar din alt atelier al întreprinderii. La început credeam că nu vom reuși să-1 aducem pe calea cea bună. Lipsea nemotivat sau întîrzia dț| la muncă, iar cind ajungea lâ fabrică de multe ori nu-și realiza normele zilnice. L-am luat în grijă, cum se spune, urmărindu-i activitatea de zi cu zi. Am stat de vorbă cu el între patru ochi, cunoscîndu-i mai bine problemele și gîndu- rile, chiar și viața din afara întreprinderii, dar am discutat și In colectivul nostru, arătîndu-i argumentat, deschis, unde a greșit și ce așteptam de la el. Cu timpul s-a schimbat, a devenit un alt om și cred eu că, în acest caz, cei din jurul lui, colectivul muncitoresc, în ansamblu, i-au făurit respectul șl dragostea de muncă.— Bine, dar acesta este un caz obișnuit in viață, el se referă mai mult la ceea ce am numi, cam didactic, e drept, funcția educativ-formativă a colectivului. Problema Omului Nou...— Dați-mi voie să vă contrazic. Omul Nou, cum ziceați și dumneavoastră la un moment dat, nu este o abstracție. După opinia mea, el începe să facă primii pași o dată cu intrarea în școală, apoi în fabrică, pe o- goare, in laboratoare, deci a- tunci cind începe să producă pentru societate, formîndu-se, în același timp, pe sine însuși ca om, ca profesionist. Aici e locul de formare, de creștere a Omului Nou, cred eu ; nu sînt situații de excepție la tot pasul pentru formarea, pentru realizarea lui, ci el își face simțită prezența tot timpul in muncă, acolo unde este nevoie de o soluție mai bună pentru a îndeplini mai repede și mat bine planul, acolo unde oamenii descoperă în atitudinea unui tovarăș de muncă exemplul cel mai potrivjt pentru a împinge lucrurile înainte, și așa mai departe. îngăduiți-mi o comparație — o iau din domeniul filozofiei — care, ca orice comparație, s-ar putea să nu fie perfectă, dar are. zic eu. calitatea de a fi sugestivă : Omul Nou este asemenea adevărului relativ, in general, care, prin însumare, tinde spre adevărul absolut. Tindem, deci, spre omul ideal, lucrăm în sensul acesta. Sigur, mereu va mai fi ceva de adăugat, de perfecționat și integrat ca să atingem acest pisc minunat. Merită însă să depunem toate eforturile pentru realizarea acestei construcții u- mane, posibilă doar în societatea noastră socialistă și nicidecum în altă orînduire socială.
Dionisie Ș1NCAN 
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PROIECTUL PROGRAMULUI - DIRECTIVĂ,
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA

Pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare

CERCETAREA STUNTIHCA - MAI PU1ERNIC, MAI ACTIV 
IMPLKAIA IN ACTIVITATEA MUCTIIlA

Opinii, idei, propuneri ale unor activiști de partid, cercetători și specialiști din agricultura județului Olt

Sprijin direct, eficient realizării 
sarcinilor de producție

COMBATIVITATEA REVOLUȚIONARĂ 
și clica responsabilității comuniste

Damian Munteanu, secretar al comitetului județean de partid : Rezultatele deosebite din ultimii 4—5 ani pe linia creșterii puternice a producției agricole, rezultate concretizate in obținerea de către județul Olt în ansamblu și, individual, de către un număr mare de unități agricole a înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" sini nemijlocit legate de implementarea largă în intreaga activitate productivă a rezultatelor cercetării științifice și tehnologice. In această privință, sarcini deosebite au revenit și vor reveni in continuare celor două stațiuni de cercetări agricole din județ, în baza unui program elaborat și urmărit îndeaproape de comitetul județean de partid, a fost creat un cadru larg, perfectibil in continuare, care să asigure participarea celor două stațiuni cu întregul arsenal — uman, tehnic și științific — la îndeplinirea sarcinilor de producție ce revin unităților agricole și județului, în ansamblu.Constantin Pătrășcoiu, directorul Stațiunii de Cercetări Agricole Caracal : Rolul stațiunii in îndrumarea și coordonarea pe baze științifice a activității de producție, se poate spune că a crescut, dar nu într-atît încît să ne putem declara mulțumiți. Bunăoară, producem anual peste 4 800 tone de semințe de cereale păioase, din verigi biologice superioare — superelită și elită — care este dată spre înmulțire în unități specializate. Stațiunea a elaborat 46 de tehnologii și de secvențe tehnologice îmbunătățite, care corespund condițiilor de producție specifice din diferite zone și microzone. Pentru aceasta, deși sîntem o stațiune amplasată și specializată pe solurile cernoziomice din sudul județului, ne-am extins aria de investigații organizînd trei puncte experimentale pe celelalte tipuri de sol cu pondere în județ, tocmai pentru a putea elabora și da soluții diferențiate în tehnologiile recomandate. Apoi, împreună cu organele agricole județene -*•'  direcția aȘpcolă’șVtdfe-’^ tul I.A.S. —elaborăm structura de soiuri și hibrizi, rotația culturilor și lucrările agropedoameliorative pentru toate unitățile agricole, corespunzător particularităților din cele trei zone distincte ale județului — de sud, de mijloc și de nord. De fapt, pornind de la cerințele actuale privind creșterea producției agricole, tematica de cercetare a stațiunii a fost orientată în ultimii ani pe stabilirea unor măsuri tehnologica practice și economice, care să necesite eforturi energetice și financiare reduse.Cristian Nicolaescu, secretarul științific al Stațiunii de Cercetare și
Să cunoaștem mai bine pămîntulTudor Dănacu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Cezieni: In condițiile aplicării unor tehnologii superintensive pentru obținerea de recolte medii la hectar, de 12 000 piriă la 15 000 kg cereale (păioase, 35 000—40 000 kg porumb știuleți, peste 110 000 kg sfeclă de zahăr etc., pămintul este supus la serioase modificări structurale determinate da lucrările mecanice, apa de irigații, exodul de substanțe nutritive etc. Or, problema centrală este nu să obținem recolte mari numai doi-trei ani și apoi să ajungem la o secătuire a pămintului, greu de refăcut timp de mai mulți ani. Tocmai pentru a evita o asemenea situație trebuie să asigurăm de la un an la altul un bilanț pozitiv al elementelor nutritive din sol, adică să ajungem la reproducția lărgită a fertilității solului. Aceasta necesită mijloace adecvate pentru a cunoaște permanent nivelul de aprovizionare a solului, încît să putem lua deciziile ce se impun. Și avem asemenea mijloace.Incepînd de anul trecut, împreună cu S.C.A. Caracal, în unitatea noastră au fost înființate microlabora- toare agrochimice, unde se testează cu reactivi rapizi nivelul de aprovizionare și raportul dintre azot, fosfor și potasiu pe fiecare solă în parte. Probele de pămint sînt luate și predate laboratorului de către șefii de fermă. Rezultatele se introduc pe calculator. Cunoscîndu-se nivelurile de producție planificate pe culturi și corelîndu-le cu datele științifice introduse in calculator (extrase din banca de date a stațiunii de cercetări agricole) privind condițiile în care se poate ajunge la un anume nivel de producție, se determină rapid, pe calculator, ce cantități de îngrășăminte trebuie administrate și ce alți factori trebuie asigurați pentru a se obține nivelul de producție dorit.Desigur, există cartările agrochimice, repetate la 3—4 ani o dată, dar acestea, în condițiile arătate, nu pot reflecta fidel modificările petrecute în sol la intervale mici de timp. In schimb, prin analizele directe sînt puse la îndemină operativ, adică la începutul fiecărui ciclu de producție — primăvara, vara pentru culturile duble și toamna, și chiar fazial dacă este nevoie — cantitățile de Îngră

Respectarea normelor stabilite științificConstantin Telescu, directorul întreprinderii Agricole de Stat Redea : Avem cu Stațiunea de Cercetări Agricole Caracal o colaborare îndelungată, pe multiple planuri, subordonată direct realizării sarcinilor de producție ce ne revin. In continuare, obiectivul nostru este să ne organizăm de așa manieră încît să putem desfășura activitatea corespunzător legii egalei importanțe a factorilor de producție. Asta înseamnă să fim pregătiți din toate punctele de vedere să putem executa fiecare ve

Producție Pomicolă Strejeștl-Sîmbu- rești : Unitățile agricole din județul Olt dețin un patrimoniu pomicol însemnat — aproape 14 000 hectare. Nouă ne revine sarcina directă de a sprijini și coordona activitatea din pomicultura județului. Tocmai de aceea, activitatea stațiunii este orientată spre cercetări cu aplicabilitate imediată în producție, prin care urmărim sporirea producțiilor de fructe, imbunătățirea calității acestora și obținerea unei eficiente economice maxime. Fiecare cercetător al stațiunii a primit spre îndrumare una sau mai multe unităti agricole, unde a urmărit iritroduce- rea tehnologiilor moderne de exploatare și întreținere a plantațiilor. Rezultatele nu au întîrziat să se vadă. In numai doi ani toate plantațiile județului au fost aduse la un potențial de rodire economică. Acum contribuim decisiv cu material săditor, din soiuri proprii foarte productive, la realizarea programului de modernizare a plantațiilor pe 4 000 hectare, acțiune care se va încheia în anul viitor. Stațiunea a determinat o optică nouă în ce privește valorificarea superioară a prunelor în stare proaspătă, uscate, conservate și mai puțin prin distilare. Astfel, prin refacerea patrimoniului pomicol multe unități agricole au obținut venituri mari, care le-au permis să-și redreseze activitatea economico-financiară.Mihai Popa, directorul general al direcției agricole : Așa cum ne-a cerut în repetate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse în județul nostru, cu sprijinul comitetului județean de partid ne-am preocupat să creăm un cadru organizatoric optim pentru integrarea cit mai eficientă a activității de cercetare în activitatea productivă. Pentru a lărgi cimpul cercetării aplicative avem o vastă rețea de loturi cu producții record, la toate culturile, de care se ocupă inginerii-șefi din unitățile agricole. In plus, pe _ consilii, agro- ;induătriale și unități, înființăm anual Ioturi experimentale sau comparative, cu soiuri și hibrizi, unde se verifică în condiții de producție noile variante tehnologice în scopul generalizării celor mai bune. Faptul că toate aceste activități de cercetare aplicativă se întind pe mai bine de 50 000 hectare dovedește tendința pe care o urmărim de a ajunge la o anume omogenizare a condițiilor din cîmpurile experimentale cu cele din marea producție. Cerințele mult mai mari din etapa viitoare, așa cum sînt stabilite în proiectul Programu- lui-Directivă, impune să gindim și să realizăm această activitate la un nivel superior.
șăminte necesare pentru a se menține raportul optim între elementele fertilizante din sol. Testările menționate nu sînt la miligram, dar sînt rapide și suficiente pentru stabilirea unui optimum chimic. Se fac testări și în ce privește evoluția acidității solului și, totodată, sint introduse în calculator constantele hidrotermice — precipitații, temperaturi maxime și minime, vaporizare etc. pe anotimpuri și perioade, toate fiind de un ajutor prețios in stabilirea celei mai bune variante tehnologice pentru obținerea producției planificate în anume condiții.Vasile Ciuciu, inginerul-șef al Consiliului Agroindustrial Valea Mare : Procedeul folosit la C.A.P. Cezieni se constituie intr-un instrument de lucru modern, absolut obligatoriu în condițiile intensivizării puternice a producției agricole. Cmd este vorba de asemenea niveluri de producție, precum cele pe care ni le-am propus să le obținem in cincinalul viitor, nu mai putem opera cu date de 3—4 ani vechime la întocmirea programelor de fertilizare. Cu atît mai necesară este această metodă operativă de lucru pe terenurile noastre, formate din podzo- luri și smolnițe, cu aciditate ridicată, care impun administrarea unor mari cantități de amendamente. Or, amendamentele și. în completare, îngrășămintele chimice trebuie date științific, cu grijă maximă, pentru a evita fenomenele de poluare a solului, de fitotoxicitate, cum am mai avut pe unele parcele, fiindcă nu cunoșteam exact care este dinamica elementelor din sol la un moment dat. Cred că într-o primă etapă, asemenea mlcrolaboratoare, dotate cu calculator, organizate la nivel de consiliu agroindustrial, ar putea satisface deplin cerința folosirii judicioase a pămintului în toate unitățile componente. Avantajele sint de necontestat.Constantin Pătrășcoiu : Procedeul, Introdus cu sprijinul stațiunii la C.A.P. Cezieni, care se impune pentru viitor ca o practică curentă de lucru, poate fi ușor generalizat, fie pe unități cu grad ridicat de complexitate, fie pe consilii agroindustriale. Prin aceasta se asigură apli- carea concretă a datelor științei cu mijloace științifice.
rigă din lanțul tehnologic la momentul optim și, calitativ, la nivelul normelor tehnice stabilite de cercetarea științifică. Numai așa, cumu- lind efectul maxim al fiecărei verigi tehnologice în parte, se poate ajunge la potențialul maxim de producție al soiurilor și hibrizilor cultivați. Aici întimpinăm unele greutăți. Există unele bariere artificiale care, in cazul aplicării unor verigi tehnologice, ne obligă să lucrăm cu jumătăți de măsură față de nivelul stabilit de cercetarea științifică. Mă 

refer în primul rînd la normele de semințe la hectar stabilite pentru cereale păioase. Dacă ne raportăm la caracteristicile soiurilor noi introduse in ultimii 2—3 ani și la nivelul producțiilor pe care trebuie să le realizăm, normativele în vigoare apar ca fiind depășite. La majoritatea soiurilor noi de grîu pe care le folosim, realizarea unei densități de spice pe metrul pătrat, corespunzătoare unei producții de 10 000— 12 000 kg la hectar, nu se mai poate realiza cu o normă de sămință doar de 220 kg la hectar, cit este nivelul maxim admis.Ion Pătran, directorul întreprinderii Agricole de Stat Brebeni : Cum a subliniat interlocutorul precedent, legea de bază a practicării unei agriculturi intensive, proces care, așa cum se prevede în proiectul Progra- mului-Directivă, se va accentua in cincinalul viitor și în perspectivă, este aceea a egalei importanțe a tuturor factorilor de producție. Bare- murile actuale de cheltuieli pe culturi au rămas în urma nivelurilor de producție pe care Ie realizăm în prezent și a tehnologiilor pe care deja le aplicăm. Evident, ele sint cu mult mai mici decît cerințele privind aplicarea unor tehnologii pentru obținerea de producții duble și chiar triple față de cele pentru care au fost calculate inițial haremurile de cheltuieli pe culturi. Bunăoară, la griu, baremul de cheltuieli este calculat pentru un nivel de producție de 5—6 tone la hectar. Dar acum noi trebuie să lucrăm și să investim pentru 10—12 și chiar 15 tone de griu la hectar. Problema este valabilă la toate culturile. Tocmai de aceea, recalcularea haremurilor de cheltuieli, la care nu s-a umblat cam de mulți ani, corespunzător executării volumului de lucrări sporit pe care-1 presupune introducerea tehnologiilor noi, intensive, reprezintă o condiție esențială pentru obținerea
Contribuții amplificate în etapa următoareMihai Popa : Realizările pe care le avem în acest domeniu, deși nu situează la nivelul- posibilităților, ăi» Jpuns totuși m bună măsură sarcinilor actuale. Pentru viitor însă, cerințele sînt mult mai mari și evident mult mai mare trebuie să fie șY contribuția cercetării agricole pentru îndeplinirea lor. Aceasta impune să gindim și să realizăm într-o concepție nouă activitatea de implementare a cercetării în producție. Nu mă refer la cercetarea fundamentală, care dispune de un cadru propriu de desfășurare, ci la adîn- cirea integrării cercetării in practica agricolă, pentru sprijinirea unităților agricole în soluționarea unor probleme de producție, pentru grăbirea introducerii și generalizării progresului științific și tehnologic. In acest spirit, pornind de la analiza activității celor două stațiuni de cercetare din județ, din inițiativa comitetului județean de partid a fost întocmit un amplu program de măsuri privind soluționarea imediată și în perspectivă a unor probleme legate nemijlocit de realizarea producțiilor mari din cincinalul viitor. S-au stabilit răspunderi concrete și termene precise pentru finalizarea fiecărui obiectiv. In toate consiliile agroindustriale avem repartizate cadre de cercetători care urmăresc înfăptuirea măsurilor din programul respectiv.Constantin Telescu : Cum arătam, noi avem un contact strins cu cele două stațiuni de cercetare din județ și chiar cu unele din afara județului. Și asta pentru că ne preocupă să fim în pas cu cercetarea, dar tonul îl dăm noi. E bine că există și un cercetător pe cite un consiliu agroindustrial. Dar asta pare că nu este suficient pentru o implicare și o angajare a cercetării cu toate forțele în activitatea productivă. Și aceasta fiindcă sistemul actual de integrare a cercetării cu producția se bazează pe un anume voluntarism, pe acțiuni benevole și, de ce să nu o spunem, in unele situații, pe sarcini trasate de organele județene de partid sau agricole. Altfel spus, ca și cind ai lucra în grădina altuia, fără să fii plătit. Cred că este un sistem de lucru depășit, care trebuie așezat pe principii noi, pentru a obține efectul și eficiența scontată. Pentru aceasta pledează însăși așezarea întregii activități productive și de cercetare chiar pe baze economice. Cu totul altfel s-ar pune problema integrării, a implementării cercetării în producție dacă relațiile dintre unitatea agricolă interesată și stațiunea de cercetare nu s-ar limita la promisiuni și înțelegeri verbale, ci ar avea un caracter economic și juridic. Și este firesc să fie așa. In alte sectoare ale economiei naționale, unde integrarea cercetării și a învățămîntului cu producția are la bază contractul economic, rezultatele sînt net superioare.Virgil Staicu, înginerul-șef al Cooperativei Agricole de Producție Valea Mare : Este un punct de vedere la care subscriu. Ca să ridicăm nivelul producțiilor peste cel realizat pină acum sînt de soluționat o serie de probleme, care nu se poate face cu mijloacele de care dispune cooperativa. Nici nu ar fi economic să achiziționăm aparatura și tehnica de care dispune o stațiune specializată. în schimb, posibilitatea de a încheia un contract cu o stațiune sau alta pentru a rezolva o problemă concretă de producție, chiar pentru stabilirea tehnologiei de aplicat în anume condiții, pentru obținerea producției planificate, constituie o soluție avantajoasă atît pentru noi, cit și pentru cercetare. Aceasta ar fi de natură să mărească răspunderea reciprocă în finalizarea măsurilor stabilite și introducerea progresului tehnic în scopul creșterii puternice a producției agricole. 

producțiilor mari stabilite în cincinalul viitor și, în egală măsură, pentru desfășurarea unei activități eco- nomico-financiare rentabile în toate unitățile agricole.Constantin Pătrășcoiu : Problemele aduse in discuție, privind existența unei anume neconcordanțe între normele elaborate de cercetarea științifică și normativele de lucru stabilite pentru unitățile agricole constituie o lealitate, care acționează ca o frină în calea introducerii și generalizării progresului tehnic. Este cunoscut, pe măsură ce noile soiuri de grîu sînt mai intensive, capacitatea lor de înfrățire se reduce, iar valoarea masei a o mie de boabe crește, față de soiurile extensive. Aceste caracteristici reclamă o normă de sămință la hectar sporită față de soiurile extensive. Anomalii de acest gen există și în activitatea de cercetare. Ne revine sarcina să producem sâmînță de grîu din categorii biologice superioare, de care depinde mult obținerea de producții mari. Aici, problema este să producem numai sămință de foarte bună calitate. Dar planul la griul de sămînță fiind la fel de mare ca la griul de consum aceasta se răsfrînge negativ asupra calității semințelor. Or, ce este mai important : să obținem o producție de sămință de 10—12 tone la hectar, dar de slabă calitate, sau să realizăm o sămînță de mare valoare, de- sigur în cantitate ceva mai mică, dar care să dea certitudinea obținerii de recolte de 10—12 tone la hectar pe întreaga suprafață cultivată în unitățile agricole ? La sămînță de porumb și floarea-soarelui, produsă prin hibridare, această problemă a fost rezolvată, planul de sămînță fiind corelat cu posibilitățile reale. Rezultă că asemenea probleme, ca și altele de acest gen, întîlnite în practica agricolă, trebuie să se afle in atenția organelor agricole de resort pentru a-și găsi o soluționare optimă.
Constantin Pătrășcoiu : Indiferent de forma de organizare, noi trebuie șă sporim, substanțial»-contribuția. Cercetării la realizarea Sarcinilor "de producție ce revin unităților agricole. Există însă unele limite, nu greu de depășit cu sprijinul factorilor competenți, care actualmente reduc posibilitățile de implicare mai largă in activitatea de producție. Mai întii este zona foarte mare de influență a stațiunii' — 450 000 hectare, situată în 4 județe, pe care trebuie s-o cuprindem cu 24 de cercetători, intre aceștia fiind și directorul. Cu aceiași oameni avem de rezolvat 17 programe de cercetare date de institutul coordonator, cu 80 teme și 180 experiențe și apoi să asigurăm îndrumarea întregii activități de producție din zona de influență și, în primul rînd, din județul Olt. Resimțim lipsa unor domenii noi ca să putem satisface cit mai bine cerințele județului, cum sint laboratoarele de fizica solului, economia agrară, calitatea apei de irigații și altele. Și nu în ultimul rînd, dotarea stațiunii cu mijloace mecanice — utilaje și mașini agricole — lasă de dorit. Dotarea cu unele mașini noi se face cu mare întirziere, după ce au ajuns de mult în unitățile agricole, cind noi ar trebui să le testăm mai intîi, și abia apoi să fie date in exploatare. M-am referit doar la citeva aspecte, dar care dovedesc că, pentru a se ridica la nivelul exigențelor privind sprijinirea și îndrumarea activității productive, stațiunea are nevoie de un profil complex, de o bază tehnică și materială pe măsura tehnologiilor recomandate.Cristian Nicolaescu: Faptul că stațiunea noastră are în răspundere doar patrimoniul pomicol din județul Olt ușurează mult îndeplinirea sarcinilor ce ne revin. Putem spune că s-a ajuns la un asemenea nivel de integrare a cercetării cu producția, care permite asimilarea rapidă a tehnologiilor moderne pe care le elaborăm. Problema pe care o ridic este cea a receptivității față de nou, care diferă de la o unitate la alta. Pe alocuri, la cadrele de conducere și la specialiști din unități există mentalitatea de a aproba cu entuziasm, dar de a face puțin, așteptîndu-se ca noi să le facem treaba. La cooperativele agricole de producție Spineni, Tătulești și Izvoarele, plantații foarte bune nu au atins încă potențialul productiv real tocmai pentru că lucrările din plantații au fost lăsate pe planul doi, deși programele noastre de măsuri au fost îmbrățișate cu entuziasm.Constantin Pătrășcoiu : Intr-adevăr, problema creșterii receptivității cadrelor de specialiști din unitățile agricole față de nou, față de introducerea progresului tehnic reprezintă o direcție în care trebuie acționat pentru a se realiza o mai bună integrare a cercetării cu producția. Avem unități ai căror specialiști bat zilnic la porțile stațiunii pentru a se interesa ce mai avem nou. Dar sint și unități, chiar la doi pași de noi, pe care n-am reușit încă să le interesăm, să le scoatem din inerție. Două sînt cauzele acestei stări de lucruri. în primul rînd, este „natura" omului, care evident putem s-o schimbăm. Și in al doilea rînd, este lipsa la un moment dat a unei baze materiale corespunzătoare nivelurilor prevăzute în tehnologiile pe care le recomandăm, situație ce determină' o anume scădere a interesului pentru acestea.

Dezbatere realizată de
Aurel PAPADIUC 
Mihal GRIGOROȘCUTĂ 
corespondentul „Scinteli"

La recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, arătind că trebuie să acordăm o atenție deosebită întăririi continue a partidului, a rolului său conducător in societate, a subliniat că „in intreaga activitate de partid trebuie să se a- plice neabătut prevederile Statutului, să se dezvolte puternic critica și autocritica, atitudinea fermă, combativă față de lipsuri, recunoașterea deschisă a stărilor negative de lucruri și stabilirea măsurilor pentru înlăturarea acestora — ca o cerință obligatorie a mersului înainte".Cum se manifestă combativitatea revoluționară în activitatea concretă a comuniștilor, a organelor și organizațiilor de partid ? Ce rol au critica și autocritica in viata colectivelor de muncă? Prin ce mentalități, atitudini și fapte este ilustrat raportul firesc intre combativitatea revoluționară și etica responsabilității comuniste ? Acestea sint citeva repere ale dezbaterii organizate de redacția ziarului „Scînteia" în colaborare cu Comitetul Județean de Partid Timiș, desfășurate în lumina documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R., a orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.
Starea de spirit 

a unui organism sănătosNicotină Zaharia, secretar al Comitetului Municipal de Partid Lugoj : Primul lucru pe care aș vrea să-L menționez este acela că, privită ca atitudine revoluționară, generatoare a unui climat de emulație și de perfecționare a muncii, combativitatea nu se manifestă — așa cum mai au tendința să creadă unii — numai atunci cind apar neajunsuri mai mult sau mai puțin grave, stări de lucruri negative. Ea nu este, ca să spun așa, „doctoria" unui organism bolnav, ci starea de spirit a unuia sănătos, viguros, în plină acțiune. Iată, aș putea să arăt că municipiul Lugoj a obținut rezultate bune în realizarea planului. Rezultatele bune dobîndite „pe ansamblu" nu pot — și nu trebuie 1 — să ne facă să trecem cu vederea .Șanțul că in unele unități importante, !Cum- ar fi întreprinderi, td» Utilaje de Ridicat și Transportat, întreprinderea Textilă și altele, organizațiile de partid nu reușesc încă să situeze activitatea la nivelul sarcinilor și al posibilităților reale. Nu este întâmplător faptul că în ,cele două unități menționate manifestarea criticii și autocriticii, a spiritului combativ nu a fost stimulată pe măsura cerințelor impuse de realități, că pe fondul unui climat de „justificări" și lipsă de răspundere apar, cu o nedorită frecvență, neajunsuri și „situații critice". Tocmai da aceea, in spiritul orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, am acordat peste tot, dar îndeosebi in unitățile cu asemenea probleme, multă atenție pregătirii și desfășurării adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri, pentru ca acestea să determine, așa cum s-a cerut, „o schimbare radicală a stilului de mtlncă" prin creșterea combativității, a spiritului revoluționar. Aceasta cu atît mai mult cu cit propria noastră experiență ne-a convins că numai întărirea exigenței și a răspunderii poate avea efecte salutare.— V-am ruga, un asemenea exemplu concret din propria dumneavoastră experiență...— Anii trecuți, conducerea Autobazei de Transporturi Auto pentru Industria Alimentară vădea serioase neajunsuri în muncă, promovind un stil de lucru defectuos. Unii comu- . niști manifestau o nejustificată „reținere" și „jenă" în criticarea acestei situații, iar organizația de partid nu l-a ajutat la timp pe fostul director. nu i-a analizat temeinic munca. nu a respectat prevederea statutară cu privire Ia prezentarea raportului comunist, de către toate cadrele, indiferent de funcție. Lipsa de exigență și combativitate, departe de a „ocroti" persoana respectivă, a „înglodat-o" în greșeli, în exercitarea unei autocritici și a unor angajamente formale. într-un adevărat „lanț al slăbiciunilor" care a dus, pină la urmă, la retragerea Încrederii acordate, la destituirea din funcția de conducere. O dată cu noile cadre a fost promovat un climat de exigență, de combativitate constructivă, de răspundere, materializat. în scurt timp, prin redresarea situației economice a unității, prin îndeplinirea și depășirea planului.
Atitudini care „frinează" 
posibilitățile de progres 

ale colectivuluiMaria Iloriccanu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea „Industria Linii" Timișoara s In scopul îndeplinirii prevederilor din proiectul Programului-Directlvă șl ale Tezelor pentru Congresul al XIV-lea, a orientărilor secretarului general al partidului, în ultima vreme — îndeosebi in pregătirea și desfășurarea adunărilor de dări de seamă și alegeri din organizațiile de partid — am acționat cu mai multă stăruință pentru întărirea combativității, promovarea oriticii șl autocriticii ca o condiție a punerii în valoare a posibilităților practic nelimitate de perfecționare a întregii activități, de promovare a inițiativelor oamenilor muncii in oalitatea lor de proprie

tari, producători șl beneficiari, a grijii lor față de dezvoltarea proprietății socialiste. Aceasta cu atit mai mult cu cit mai avem serioase neajunsuri, mai ales în îndeplinirea indicatorilor de eficiență economică, domeniu in care trebuie să ne luptăm nu numai cu niște greutăți de natură tehnică și organizatorică, ci și cu atitudini și mentalități rutiniere, stagnante.— Și care au, fără îndoială, forme concrete, palpabile de manifestare.— O asemenea formă concretă este, de pildă, reținerea pe care o manifestau conducerile unor sectoare, cum ar fi filatura, in privința reintroducerii in circuitul productiv a unor materiale textile recuperabile sub motivul, cu totul neîntemeiat, că aceasta „ar fi în detrimentul realizării producției fizice". De fapt, este vorba de o manifestare crasă a comodității in gindire și acțiune, deoarece reciclarea materialelor presupune tehnologii adecvate, multiplicarea .și, uneori, reluarea unor faze ale procesului de producție. Totodată, contrapunerea interesului „mărunt", „de moment" al unui loc de muncă intereselor generale ale întreprinderii și ale economiei naționale vădește un orizont limitat, serioase carențe educative. Comitetul de partid a combătut asemenea atitudini care „frinează" posibilitățile de progres ale colectivului, a întreprins acțiuni concrete — anaiize la fața locuiui, schimburi de experiență etc. —, a determinat un curent de opinie publică in favoarea grijii și atitudinii de buni gospodari. Aceste acțiuni au întărit rolul conducător al organizațiilor- de partid în viața colectivelor, au promovat principiile eticii muncii, ale responsabilității partinice. Deși față de anul trecut am dublat ponderea materiilor prime reciclate, cu efecte bune asupra scăderii cheltuielilor materiale de producție, totuși, in spirit autocritic, trebuie să recunosc că încă mai sin- tem deficitari la acest capitol. Vom milita în spiritul exigențelor formulate in Tezele pentru Congresul al XIV-lea, care cer „să fie combătute lipsa de răspundere în gospodărirea avuției socialiste, manifestările de indisciplină, delăsare și neglijență in muncă, care dăunează grav intereselor generale ale societății", cultivind la toți oamenii muncii trăsăturile înaintate, spiritul revoluționar, exigența și combativitatea.
Numai faptele 

confirmă sinceritatea 
autocriticii iAurel Căprariu, organizator de partid la Consiliul Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Variaș : Anul acesta este bun, chiar foarte bun pentru cele mai multe dintre unitățile din consiliul nostru, unele dintre ele îndeplinind criteriile pentru obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Și totuși, rezultatele nu ne mulțumesc pe deplin. Cum ne-am putea împăca cu situația că. în vreme ce la întreprinderea Agricolă de Stat Variaș producția medie pe cap de vacă furajată este de peste 12 litri de lapte pe zi. la ferma cooperatorilor din Gelu e de patru ori mai mică ? La ce folosește faptul că in adunări de partid și ședințe de consiliu, dr. veterinar Vlada Siriei, ing. zootehnist Gheorghe Dumitra și tehnicianul veterinar Petru Miriciov, secretarul comitetului de partid, și-au făcut de nenumărate ori autocritici care de care mai „severe", și-au luat angajamente, care de care mai „frumos sunătoare", dar n-au lichidat nepăsarea, lipsa de disciplină cu care se muncește in ferma zootehnică ? La recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat : „Avem nevoie nu de o recunoaștere formală a lipsurilor, ci de dezvăluirea cauzelor reale care le generează și de stabilirea măsurilor pentru înlăturarea lor. pentru perfecționarea activității în toate domeniile". Este evident că autocritica formală nu folosește Ia nimic, nu poate ține loc de producție, de rezultate concrete. Pină la urmă, „mimarea autocriticii", lipsa de sinceritate sînt profund imorale, contravin flagrant eticii socialiste, principiilor comuniste de viață și muncă, disciplinei de partid. Numai autoanaliza sinceră, profundă. însoțită de efortul de depășire a neajunsurilor, de lichidare a cauzelor, de înlocuire a justificărilor cu fapte, poate duce la rezultate corespunzătoare. Iar exemplul cel mai bun îl avem tot în „ograda" noastră. Nu mai departe de acum un an, și la I.A.S. Variaș se obțineau cam tot 3 litri de lapte. Schimbarea, rînd pe rînd. a doi directori, care „n-au mers la rădăcina cauzelor" și la înlăturarea lor. n-au rezolvat mare lucru. Abia gtunci cind organizația de partid Si o nouă conducere administrativă au schimbat radical stilul și metodelo de muncă, au mutat centrul activității politice și profesionale la locurile de muncă, acolo unde se hotărăște soarta producției, rezultatele eu devenit bune, așa cum le-am a- mintit la început. Pe scurt spus, aceasta este autocritica faptelor, singura care are valoare.

în centrul atenției: 
promovarea progresului 

tehnicIng. Petru Ilea, cercetător științific. secretar al comitetului de partid de la Institutul de Sudură și încercări de Materiale din Timișoara : Dezvoltarea economică' intensivă prevăzută în proiectul Programului- Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea pune în fața noastră sarcini mari in domeniul creării unor noi tehnologii de sudare și a unor 

echipamente de control realizate la nivel mondial și peste acest nivel. Fiind un institut cu caracter de unicat, deservim întreaga^ economie națională, colaborind cu institutele de cercetări și cu cele de învățămint superior, cu toate marile întreprinderi din țară care folosesc tehnologii și echipamente de sudare. Creație a epocii de Largi deschideri și amplă creativitate inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, am beneficiat de îndrumările tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu. formulate cu prilejul vizitelor de lucru in municipiul Timișoara, ca, de altminteri, în permanență, în orientarea Întregii activități științifice.în cadrul dezbaterii noastre aș vrea să relev că cercetătorul științific modern nu poate fi un om pasiv, ci un combatant, in sensul cel mai propriu al cuvintului, un luptător pentru noul care nu se promovează și nu se introduce de la sine. Aceasta a determinat comitetul nostru de partid să militeze in primul rind pentru depășirea in rîndul cercetătorilor a vechii atitudini față de beneficiari : „eu v-am rezolvat teoretic, voi rezolvați practic cum puteți", precum și impotriva tendințelor de a proiecta cu consumuri mari, cu materiale scumpe, uneori deficitare in economie.— Și în al doilea rind ?— Am militat pentru introducerea rezultatelor cercetării in producție, adică pentru adevărata finalitate. Oricit ar părea de paradoxal, au existat in trecut situații in care unii beneficiari, cum ar fi Combinatul Siderurgic Galați, Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca, întreprinderea de Construcții Navale Drobeta- Turnu Severin, care, o dată realizate temele comandate, nu vădeau interes in aplicarea lor. De ce ? Noul „deranjează", „zdruncină" obișnuințele, tabietul; noul cere un alt mod de lucru, uneori și o altă organizare și, mai ales, noul solicită o înaltă competență, mari eforturi privind pregătirea profesională. Nu întotdeauna și nu toți sint dispuși să facă toate aceste eforturi în aceste situații acționează spiritul combativ, etica responsabilității comuniste. Comitetul de partid și consiliul științific al institutului nostru au creat și un cadru organizat pentru aceasta, res- tructurînd în ultimii ani întregul sistem de lucru, astfel incit cercetătorul să răspundă de implementarea în producție a rezultatelor muncii sale. Fără îndoială că, așa cum prevăd Tezele pentru Congresul al XIV- lea, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită pe probleme ideologice, factorul educativ va avea un rol important și in această privință.i Replici ferme 
mulțumirii de sineIon Rotărescu, secretar al Comitetului Municipal de Partid Timișoara: Așa cum este înscris in Statutul partidului, fiecare comunist are nu numai dreptul, ci și obligația „să folosească și să stimuleze in întreaga sa activitate critica și autocritica — forță motrice a dezvoltării societății noastre —, să manifeste spirit revoluționar, receptivitate față de tot ceea ce este nou și înaintat, să ia poziție și să combată cu botărire lipsurile și greșeliie, tendințele de acoperire a neajunsurilor și să contribuie la lichidarea lor ; să Jupie impotriva mulțumirii de sine, a rutinei și conservatorismului, impotriva oricăror manifestări de înăbușire a criticii". Am reamintit aceste prevederi statutare deoarece pe fondul unei activități bune, principiale, combative, pătrunsă de spirit revoluționar, care caracterizează municipiul nostru, se mai intîlnesc pe alocuri manifestări nedorite, cum ar fi : lipsa de preocupare pentru promovarea criticii șl autocriticii (comitetele de partid de la Combinatul Petrochimic „Solventul", întreprinderea de Autoturisme, Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale — care au și rezultate nesatisfăcătoare in producție), cazuri de nereceptivitate a conducerilor administrative la semnalele critice, la propunerile și inițiativele oamenilor muncii (întreprinderea Textilă „13 Decembrie", întreprinderea pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr), afișarea unei combativități „de paradă", lipsită de fond și de măsuri și atitudini care să îndrepte lucrurile (întreprinderea de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea de Construcții, Reparații și Administrație Locativă și altele). în toate aceste cazuri, comitetul municipal de partid a intervenit și va continua să acționeze energic pentru aducerea lucrurilor pe un făgaș normal, in spiritul orientărilor formulate de secretarul general al partidului, la plenara din octombrie a.c., care consideră că „critica și autocritica constituie o latură fundamentală a vieții de partid, a creșterii rolului conducător al partidului, a înnoirii continue și perfecționării societății noastre socialiste".Mai sînt și cazuri cînd In urma analizelor și a criticilor se întocmesc planuri de măsuri cu multe prevederi bune, dar a căror nerealizare face ca să se bată pasul pe loc. Pentru a evita asemenea situații, vom întări controlul de partid, care va avea în vedere, cu mai multă stăruință, eficiența atitudinii combative, a propunerilor și inițiativelor oamenilor muncii.Sîntem convinși că educarea și promovarea spiritului militant, combativ. a intransigenței revoluționara, afirmarea noului vor fi aliații noștri de nădejde în îndeplinirea exemplară a marilor obiective prevăzute in documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului. în mersul nostru hotărit către viitor.

Ch. ATANAS1U 
Cezar IOANA
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împlinirea unui an de la crearea Statului Palestina
Tovarășului YASSER ARAFAT

Președintele Statului Palestina, 
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea PalestineiPrima aniversare a proclamării creării Statului Palestina, eveniment de importantă istorică pentru poporul palestinian, imi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa cele mai cordiale felicitări.Reafirm, și cu acest prilej, poziția consecventă șl sprijinul acordat de Republica Socialistă România pentru soluționarea politică, justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu, care să asigure poporului palestinian dreptul său inalienabil la autodeterminare, la existența unui stat propriu independent și să garanteze securitatea și independența tuturor statelor din zonă. In prezent este mai necesar ca oricînd ca poporul palestinian, Organizația pentru Eliberarea Palestinei să acționeze hotărit, în deplină unitate, pentru a se ajunge, cit mai curînd posibil, la convocarea, sub egida Organizației Națiunilor Unite, a unei conferințe internaționale, la care să participe toate părțile interesate, precum și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre Republica Socialistă România și Statul Palestina, dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, dintre poporul român și poporul palestinian se vor dezvolta și întări, in continuare, în interesul reciproc, al soluționării constructive a problemelor din Orientul Mijlociu, al cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, precum și mari succese în realizarea aspirațiilor naționale ale poporului palestinian de a trăi într-o patrie liberă și independentă.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

IM îwtîmpinarea congresului al XIV-LEA AL PARTIDULUI

Manifestări politico - educative
In întreaga țară continuă să aibă loc manifestări politico-educative 

și cultural-artistice dedicate apropiatului forum al comuniștilor români 
— dezbateri, simpozioane, mese-rotunde, expuneri — in cadrul cărora 
sint relevate mărețele realizări obținute de poporul nostru in dezvoltarea 
economico-socială a patriei in anii glorioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Oamenii muncii din agricultura județului Covasna 
raportează ‘încheierea unor importante lucrări agricoleîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Covasna al P.C.R. raportează că oamenii muncii din agricultura județului au încheiat arăturile adinei de toamnă, e- xecutînd lucrări de bună calitate pe toate cele 50 000 hectare planificate în sectorul socialist. în paralel, a fost strinsă și transportată întreaga recoltă din cîmp și au fost eliberate terenurile de toate resturile vegetale. De asemenea, au fost executate lucrările de fertilizare, prin valorificarea întregii cantități de îngrășăminte naturale, precum și de amendare a solurilor. în prezent, se realizează lucrările de scarificare,

creîndu-se condiții pentru depășirea sarcinilor stabilite în această privință.Convinși că faptele noastre de muncă reprezintă cea mai elocventă expresie a dorinței noastre unanime ca forumul național al comuniștilor să vă reînvestească în funcția supremă de secretar general al partidului — se spune în telegramă — reinnoim și cu acest prilej angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din agricultura județului de a acționa cu toată dăruirea revoluționară pentru ridicarea producțiilor vegetale și animaliere la nivelurile stabilite, pentru a spori contribuția județului Covasna la progresul susținut al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
Cronica zilei

La Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cîntarea României" din municipiul Piatra Neamț a avut loc simpozionul „Congresul al XIV-lea al partidului — congresul marilor victorii socialiste, al transpunerii principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a patriei, a independenței depline, economice și politice a României".Sub genericul „Documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — perspective luminoase pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație socialistă", la Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cîntarea Româ- nici" din orașul Bicaz s-a desfășurat o expunere-dezbatere, urmată de spectacolul literar-muzical „Slăvim partidul — conducătorul iubit". La Combinatul de Fibre Sintetice Săvinești și întreprinderea de Vol- vatir Tirgu Neamț au avut loc simpozioane cu tema „România socialistă — o politică fermă vizînd înflorirea continuă a patriei, pentru pace și progresul întregii omeniri".Creația literară contemporană, Implicarea scriitorului în actualitatea socialistă a patriei constituie obiectul unor simpozioane, dezbateri și expoziții dedicate de Muzeul Literaturii Române din Capitală apropiatului forum al comuniștilor români. Manuscrise, fotografii, cărți, ce oferă o privire de ansamblu asupra beletristicii românești a ultimului sfert de veac, asupra literaturii originale cu un profund caracter militant, patriotic, revoluționar sînt prezentate în expoziția „Creație și militantism", deschisă in rotonda muzeului. In acest cadru, sub genericul „Patrie — partid — popor" au loc recitaluri literar-muzicale consacrate Congresului al XIV-lea al P.C.R.La sediul muzeului, pe. mari platforme industriale bucureștene se desfășoară, de asemenea, manifestări literar-artistice privind creația scriitoricească și construcția socialistă in România, precum și valorificarea moștenirii literare.Pe platforma muncitorească a portului Constanța numeroși oameni ai muncii au audiat expunerea „Rolul și locul transporturilor

maritime în dezvoltarea schimburilor internaționale ale țării noastre", Iar la întreprinderea de Construcții Navale s-au desfășurat lucrările simpozionului „Conducerea de către partid a procesului edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism". Tot aici, in organizarea comitetului de partid, a avut Ioc o dezbatere privind „Contribuția creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la construcția socialismului. Un socialism construit cu poporul, pentru popor !“.La Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cîntarea României" al sindicatelor din Constanța a avut loc consfătuirea cu tema „Conducerea de către partid a întregii activități economico-sociale — cerință obiectivă fundamentală. Raportul dialectic dintre conducerea unitară a societății și autoconducerea muncitorească".„Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii pe calea făuririi socialismului și comunismului în România", „Politica externă promovată de partidul și statul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică de pace și colaborare internațională", „Mărețele înfăptuiri socialiste ale poporului român, pe calea deschisă de Congresul al IX-lea al partidului" reprezintă cîteva dintre temele unor expuneri și dezbateri susținute la cluburile întreprinderilor „Tehnoton", de confecții, de mașini-agregat și mașini- unelte, ale altor unități industriale din Iași. Cadrelor medicale le-a fost prezentată expunerea „Creșterea rolului conducător al partidului în lumina ideilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie a.c.“, după care a urmat montajul literar-artistic „Cintare partidului, țării, conducătorului iubit". In școlile și în facultățile ieșene au loc dezbateri cu tema „Partidul Comunist Român — continuatorul celor mai înaintate tradiții de luptă â poporului român pentru dreptate socială și libertate națională, pentru progres și civilizație, pentru democrație și socialism".

Expuneri intitulate „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind conținutul și obiectivele noii revoluții in agricultură", expoziții de carte, recitaluri de poezie patriotică și revoluționară întregesc gama acțiunilor omagiale organizate în aceste zile în localitățile sătești din județul Iași.In aceste zile premergătoare marelui forum al comuniștilor români, in comandamente, unități și instituții militare de învățămint, la casele armatei au loc ample manifestări politico-educative și cultural-artistice în cadrul cărora este adus un vibrant omagiu partidului. genialului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, în unitățile Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, sub genericul „In inttmpinarea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român", s-au desfășurat dezbateri și au fost prezentate expuneri avind ca teme : „Creșterea rolului conducător al partidului — chezășie sigură a înaintării ferme a României pe drumul socialismului și comunismului", „Concepția militantă, profund novatoare a P.C.R., a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, nrivind evoluția raportului mondial de forțe", „Cunoașterea istoriei — factor ho- tărîtor al formării conștiinței patriotice a militarilor".In ciclul „Opera secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — contribuție inestimabilă la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare", la Casa Centrală a Armatei a avut loc o expunere ce a relevat aportul secretarului general al partidului nostru la definirea epocii contemporane, a cerințelor unei noi gîn- diri în problemele păcii și războiului. Totodată, în ciclul „Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului’ — treaptă spre ’viitorul comunist al patriei" au fost organizate expuneri referitoare la promovarea fermă de către partidul nostru a principiilor socialismului științific, ca imperativ al luptei pentru progres social, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, contribuția României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la întărirea colaborării și solidarității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești.

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul și guvernul Republicii Cipru mi se alătură in a vă adresa dumneavoastră și poporului Republicii Socialiste România mulțumirile noastre sincere și înalta apreciere pentru amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia Zilei independenței Ciprului.La rîndul nostru, vă transmitem din inimă urări de sănătate personală, de bunăstare, progres și prosperitate continuă pentru poporul Republicii Socialiste România.Apreciem in mod deosebit relațiile de prietenie și cooperare care există Intre țările noastre și credem in continua lor extindere și consolidare.Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de considerația mea cea mai înaltă.AI dumneavoastră sincer,

GHIORGHIOS VASSILIOU

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a trimis tovarășului Hans Modrow, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, o telegramă prin care îi adresează, in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al său personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de succes în funcția de mare răspundere cu care a fost învestit,

de sănătate, putere de muncă și fericire personală.în telegramă se exprimă deplina convingere că guvernele celor două țări vor acționa și în viitor tot mai strîns pentru dezvoltarea și adîncirea relațiilor de prietenie și conlucrare dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, în interesul celor două popoare, al socialismului și păcii.
Convorbiri româno-cubanezeîn perioada 12—15 noiembrie 1989, ministrul relațiilor externe al Republicii Cuba, Isidoro Malmierca Peoli, a efectuat o vizită oficială în țara noastră.în cadrul convorbirilor dintre tovarășul Ion Stoian, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și tovarășul Isidoro Malmierca Peoli, ministrul relațiilor externe al Republicii Cuba, s-au analizat stadiul actual al raporturilor dintre România și Cuba și perspectivele dezvoltării în viitor a colaborării româno-cubaneze. A fost exprimată satisfacția pentru evoluția ascendentă a acestor raporturi, precum și dorința comună de a se acționa pentru intensificarea dialogului politic bilateral, pentru amplificarea și diversificarea cooperării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii de interes reciproc, stabilin- du-se căi și mijloace concrete pentru realizarea acestora.Cei doi miniștri de externe au efectuat, de asemenea, un amplu schimb de păreri asupra principalelor probleme ale situației politice internaționale, subliniind necesitatea intensificării eforturilor pentru dezar

mare, in primul rind pentru dezarmarea nucleară, soluționarea pe calea tratativelor, a reconcilierii naționale, a diferitelor stări conîlictuale existente și promovarea de noi inițiative privind lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Cei doi miniștri subliniat că o Importanță deosebită ar avea organizarea unei conferințe internaționale pe problemele subdezvoltării, sub egida O.N.U., in care să se stabilească măsuri adecvate, inclusiv utilizarea unei părți din fondurile dis- ponibilizate ca urmare a reducerii cheltuielilor militare, pentru sprijinirea țărilor cel mai puțin dezvoltate.Oaspetele cubanez a avut, de asemenea, convorbiri cu tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, și loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, pe probleme de interes reciproc.în timpul șederii în țara noastră, ministrul cubanez a vizitat obiective economice, social-culturale și edilitare din București.Cu prilejul Zilei naționale a Belgiei, marți a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.
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Direcția circulație

Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Jan Koninckx, ambasadorul Belgiei la București.(Agerpres)
munist Român • Acțiuni hotărîte 
în toate unitățile economice pentru 
Îndeplinirea integral^ a plapului 
pe anul 1989

20,30 Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Versuri și cîntece patriotice, revo
luționare

21,00 Ctitorii ale Epocii de Aur. File de 
istorie contemporană. Producție a 
studioului de film TV. Documentar

21,15 în dezbatere : Documentele pen
tru Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român. 
Promoțiile muncitorești ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu — promoții de 
tineri cu o înaltă conștiință revo
luționară, pe deplin integrate în 
cea mai avansată clasă a socie
tății noastre

21,35 Te cîntăm, iubită țară ! Muzică 
ușoară românească

21,50 Telejurnal

mal ales după lăsarea serii, cînd ne- reducerea vitezei la intersectarea cu alte autovehicule care circulă din sens opus se poate solda cu grave coliziuni. Neatent și pilotind cu viteză excesivă un autoturism, la intersectarea cu alt autovehicul care, circulînd din sens opus, l-a orbit cu luminile farurilor, șoferul acestuia a intrat In balustrada de protecție a refugiului unei stații de tramvai din Capitală, accidentul soldîndu-se cu rănirea gravă a celui de la volan și a doi pasageri, aflați în autovehicul. Dacă cei din mașină ar fi avut cu- plato centurile de siguranță, consecințele accidentului ar fi fost mult diminuate.O deosebită atenție în conducerea autovehiculelor este necesară și în zonele aglomerate, pe unde pietonii traversează mai frecvent arterele rutiere. Trecerile pentru pietoni sint „puncte fierbinți" ale străzii, unde automobiliștii sînt obligați să reducă viteza din timp, astfel incit, a- tunci cind pe marcaj se află persoane care traversează, autovehiculele să poată fi oprite în deplină siguranță. Pentru aceasta, viteza autovehiculelor trebuie să fie în permanență corelată cu starea părții carosabile, cu gradul de vizibilitate și cu intensitatea și diversitatea traficului în zona respectivă. Numai într-o singură zi, 11 noiembrie, trei pietoni au fost accidentați pe marcaj în municipiile Constanța, Ploiești și Suceava, datorită imprudenței cu care automobiliștii respectivi au a- păsat pedala de accelerație în zona trecerilor pentru pietoni. Avind in vedere reducerea vizibilității pe a- proape întreg intervalul zilei în a- cest anotimp, este necesar ca și pietonii să dea dovadă de mai multă precauție înaintea traversărilor. Se cuvine reținut faptul că traversarea prin locurile marcate nu este totuna cu traversarea la culoarea verde a semafoarelor. In cazul sesizării unor autovehicule care se apropie, mai ales în condițiile unui carosabil umed, alunecos, se recomandă ca pietonii să se asigure mai întîi că șoferii mașinilor opresc pentru a le acorda prioritate și apoi să traverseze strada.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

AZI, IN ULTIMUL MECI DIN PRELIMINARIILE 
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

VICTORIA, SINGURA VARIANTĂ 
pentru echipa noastră naționalăCum au intuit încă de la început mulți iubitori ai fotbalului și cum au decurs lucrurile în această toamnă, era clar că ultimul meci România — Danemarca, de la București, va avea menirea să decidă pe cîști- gătoarea primei grupe preliminare, fericită posesoare a biletelor pentru turneul final al Campionatului mondial din Italia, 1990. Și iată că am ajuns în această zi.Ce-a fost pînă acum în grupă nu mai rememorăm, partidă cu partidă, fiindcă totul este larg cunoscut. Seria de cinci meciuri anterioare a fost începută bine și Încheiată nemulțumitor de una din echipe, în timp ce cealaltă a evoluat exact invers. La acest „ceas al adevărului", punctele acumulate ajută pe fotbaliștii oaspeți să se califice fie și numai cu scor egal, jucătorilor noștri rămînîndu-le o singură variantă ca- lificabilă: victoria.„E nedrept — spunea antrenorul danezilor. Sepo Piontek, luni seara la conferința de presă ținută la hotelul „Intercontinental" din Capitală — e nedrept că două formații de valori sensibil egale, care ar fi meritat deopotrivă să fie nrezente la turneul final, fac parte dintr-o grupă de patru, din care se califică numai una; este o anomalie a sistemului preliminariilor, dar a trebuit și trebuie s-o acceptăm".Bineînțeles, ambele competitoare doresc cu ardoare calificarea și nutresc convingerea că o vor obține : „Meciul e greu, dar am venit la București să cîștigăm, cu toate că ne-am mulțumi și cu un rezultat egal (declara tehnicianul oaspete) ; „Meciul e greu, dar nu vom mai repeta greșelile de apărare și de atac de la Copenhaga, vom face totul pentru a putea fructifica, la rîndul nostru, avantajul terenului propriu (antrenorul principal al reprezentativei României, Emerich Jenei).Și noi considerăm sincer că tricolorii ce ne reprezintă au valoarea individuală și de ansamblu să încline în favoarea lor balanța unei partide care, înainte de joc, stă sub semnul echilibrului. Indiferent care vor intra în primii unsprezece sau la

★FOTBAL. • La Ploiești, in cadrul preliminariilor Campionatului european de fotbal pentru juniori I, selecționata României a întrecut cu scorul de 3—1 (1—1) echipa Danemarcei.Golurile au fost înscrise de Jelea (min. 4), Gabor (min. 83 și min. 89), respectiv, Sorensen (min. 44).HANDBAL. • Rezultate înregistrate în meciurile-retur din optimile de finală ale „Cupei cupelor" la handbal masculin (echipele subliniate s-au calificat pentru sferturile de finală) : T.E.K.A. Santander — S.C. Empor Rostock 27—23 ; B.I.R.O. Graz — Grasshoppers ZCrich 18—19 ; Virum Sorgemfri — Bramac Veszprem 23—20 ; V.F.L. Gummersbach — Dinamo Astrahan 21—22 ; Wybrzeze Gdansk — H.V. Aalsmeer 27—21 ; Ionikos Atena — Drott 

schimb ! Spunem astfel, deși nici unul dintre antrenori nu a comunicat formația de bază, rezervin- du-și dreptul de a face aceasta cu puțin timp înaintea orei 14 — cînd arbitrul Tulio Lanese (unul dintre primii trei cavaleri ai fluierului din Italia, dar poate cel mai sever dintre ei) va da semnalul de începere. Oricare cunoscător al acestui joc își dă seama însă că, într-o partidă cu asemenea miză decisivă, antrenorii nu-și permit surprize și improvizații riscante, bizuindu-se tot pe fotbaliștii consacrați, cu mare experiență internațională. Se știe, in ceea ce-i privește pe ai noștri, că Lung (accidentat la o ciocnire involuntară cu Sabău) și Bumbescu (accidentat la fel de involuntar de Grigoraș) s-au refăcut și sînt buni de joc, ca și Dan Petrescu, Iovan, Ungureanu, Andone, Sabău, Gică Popșscu, Lupu, Hagi, Mateuț, Rotariu, Klein, Lăcătuș, Ba- lint și ceilalți.Au dovedit tricolorii noștri că au capacitatea de a învinge acasă în atî- tea rînduri, cel mai recent în meciurile din cupele europene de la București — cei steliști 1—0 cu Eindhoven (echipă în care evoluau și trei dintre danezii de azi), cei dinamo- viști 6—1 cu Panathinaikos. Hotărî- toare va fi astăzi, după opinia noastră, dăruirea cu care echipa României va aborda și va susține partida din prima pînă în ultima clipă. Ac- ționînd, flecare și toți laolaltă, cu toată energia fizică și sufletească de care dispun, împingînd pînă dincolo de limitele sacrificiului efortul dăruit victoriei în slujba culorilor sportive ale patriei, vor putea aduce numai bucurie pe stadionul „Steaua". Mai ales dacă și publicul spectator se va dovedi la fel de dăruit, un public susținător... egal cu al doisprezecelea jucător !Repetăm, insistăm asupra factorului moral, pe care-1 socotim hotărî- tor pe teren propriu, fiindcă din punct de vedere tehnic, tactic și fizic nu avem temeri dinspre partea jucătorilor noștri. Deci : Hai tricolori 1 Succes, mult succes, tricolori !
Gheorqhe M1TRO1*Halmstad 20—24 ; U.S.A.M. Nimes — T.V. Grosswalstadt 18—19.După cum se știe, pentru sferturile de finală ale competiției este calificată și echipa C.S.M. Minaur Baia Mare.• La Basel s-a efectuat tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală ale „Cupei cupelor" la handbal masculin.Echipa C.S.M. Minaur Baia Mare va întilni (primul joc pe teren propriu) formația Bramac Veszprem (Ungaria).Iată programul celorlalte partide : V.F.L. Gummersbach — Grasshoppers Zurich ; Drott Halmstad — Wybrzeze Gdansk ; T.V. Grosswal- Btădt — T.E.K.A. Santander.Meciurile-tur se vor disputa la 17—18 martie, iar returul la 24—25 martie 1990.

Din. presastrăină„În Polonia crește prăpastia dintre bogați și săraci"
Sub acest titlu, cotidianul britanic „THE TIMES” a publicat, re

cent, o corespondență de la trimisul său special la Varșovia, Roger 
Boyes, în care se arată :„Eugen Ionescu, dramaturg cunoscut in domeniul teatrului absurdului, a refuzat o dată să viziteze Polonia, pe motivul că este o țară prea absurdă pentru a fi înfățișată în cuvinte.Acest aspect este foarte repede sesizat. Recent, a fost trimisă din Spania cu avionul carne afumată pentru banchetul dat în onoarea regelui Juan Carlos, și aceasta într-o țară în care zahărul și săpunul au dispărut din magazine, iar untul a trebuit să fie trimis înapoi la producători întrucît este prea scump pentru a fl cumpărat. Comunitatea Economică vest-Eu- ropeană a contribuit la dezorientarea totală în ce privește Polonia, trimițînd acolo 5 000 tone de măsline. Și aceasta intr-o țară care nu are nici o tradiție culinară în folosirea măslinelor.Absurditatea vieții în Polonia rezultă din tranziția între cele două sisteme, de la economia planificată la cea de piață, intr-un moment de hiperinflație, care se așteaptă să depășească rata de 900 la sută in luna decembrie.încă și mai importantă este tranziția de la ideologia egalitaristă, care a marcat atitudinea generală timp de patru decenii, Ia un soi de libertinism moral, unde nu mai este valabil faptul că cei bătrini, slabi și săraci sînt protejați de stat.O scenă tipică la o farmacie din Varșovia : un pensionar încearcă să treacă peste coada formată Ia medicamente, dar ceilalți strigă la el și-l dau la o parte, declarind că și ei ar putea fi „scutiți de coadă". O femeie cu un copil este acuzată că l-a „împrumutat" pentru a trece în față. Cineva cade pe jos. In final, farmacista anunță că nu mai are medicamentul care-i trebuie pensionarului, iar acesta pleacă plingind.Nu mai surprinde pe nimeni că se poate lua o masă acceptabilă la restaurantul „Gessler", care costă echivalentul salariului pe trei luni al unui chirurg ori al pensiei pe o jumătate de an. Pentru cei bogați este absurd. Pentru bătrîna Zosia, care vine la cantina din strada Mokotowska, este pur și simplu tragic. Inflația i-a redus economiile de o Viață Ia echivalentul a 60 lire sterline (circa 100 dolari). In fiecare săp- tămînă, ea vinde din colecția de cărți a soțului decedat. Spre a-și putea cumpăra cărbuni pentru iarnă va trebui să vîndă o enciclopedie, un tablou din secolul trecut și poate chiar ceva mobilă, întrucît prețurile au crescut foarte mult.Crucea Roșie a deschis această cantină acum o lună. La început 

veneau cam 20 de oameni, acum se fac cozi de cite 200. La Varșovia au fost deschise pină acum 9 asemenea cantine, care oferă mîncare gratuit. Alimentele și ajutoarele medicale primite din Vest sînt distribuite de biserica roma- no-catolică și chiar de organizații occidentale, în timp ce Comitetul polonez pentru asistență socială încearcă să-i convingă pe noii bogați să-i ajute pe cei care au sărăcit.Guvernul condus de „Solidaritatea" s-a angajat intr-un program de trecere la economia de piață, anulind subsidiile pentru alimente. Pină în prezent, oricît s-a străduit, noul guvern nu a găsit căile de ajutorare a victimelor rezultate din aplicarea economiei de piață.Ministrul responsabil pentru transpunerea în practică a măsurilor de ajutorare, care sînt mai degrabă fanteziste, este vechiul disident Jacek Kouron. Una dintre măsuri prevedea distribuirea de bonuri pentru procurarea gratuită de alimente în favoarea celor 4,5 milioane polonezi care fac parte din categoria săracilor. Dar, într-o scenă demnă de teatrul lui Eugen Ionescu, băncile poloneze au declarat că nu-și pot permite să elibereze atîtea bonuri pentru alimente. Ca urmare, Jacek Kouron va trebui să găsească altă soluție pînă Ia sfirșitul lunii noiembrie.Danuta Multanska, cercetătoare in cadrul aparatului central al sindicatelor comuniste, a calculat că In luna septembrie o persoană avea nevoie de un venit de 75 000 zloți numai pentru a-și asigura hrana. Estimarea pe octombrie a fost de 90 000 zloți, in condițiile in care pensia medie este de 65 000 zloți. Bătrina Zosia, care vine la cantina din strada Mokotowska, primește mai puțin decît pensia medie.Anul acesta a fost spectaculos : s-a instaurat guvernul „Solidarită-
★

Agenția poloneză P.A.P. a relatat un articol inserat de „GAZETA 
WYBORCZA", organ al sindicatului „Solidaritatea", in care, între al
tele, se spune :în ultimii ani, societatea poloneză s-a divizat intr-un grup mic de oameni foarte bogați și un mare grup de oameni săraci. Din august 1989 însă — din momentul nefericitei treceri a economiei poloneze la mecanismele de piață —, discrepanța dintre aceste grupuri crește de la o zi la alta. Pentru tendința de echilibrare a pieței prin liberalizarea prețurilor plătesc cei săraci.Ar fi naiv să se spere că o 

ții", s-a introdus pluralismul politic și s-a extirts democrația. Pentru Zosia insă, 1989 a adus sărăcia absolută.Noul guvern încearcă să dea vina pentru această situație pe greșelile comise in cei 40 de ani de guvernare comunistă.Prețurile cresc astronomic. In 1970, 1976 și 1980 majorările de prețuri au generat tulburări politice. Acum prețurile cresc zilnic și se anunță îndeosebi mari sporiri la sfirșit de săptămînă, cînd fabricile și magazinele sint închise. Fiecare zi de luni aduce surprize, întrucît se anunță noi scumpiri la lapte, brinză, benzină, electricitate și la transportul in comun, așa cum s-a întîmplat în ultimele săptămini. Dacă aceasta s-ar fl întîmplat pe vremea cînd comuniștii erau la putere, cu siguranță că s-ar fi ajuns la o gravă criză politică.In noua Polonie, cei bogați practică un fel de autocenzură. Preferă petrecerile acasă, și nu la restaurant. Și-au acoperit piscinele încă din august. In țară sint deja 5 automobile „Rolls-Royce", dintre care unul e permanent închis* * în garajul unui hotel. S-au înființat grădinițe particulare, sint in curs de organizare și școli elementare particulare pe bază de taxe.

14,00 Fotbal : România — Danemarca în 
preliminariile campionatului mon
dial. Transmisiune directă din 
București

19,00 Telejurnal
19,30 în dezbatere: Tezele, Ideile, orien

tările din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. • Creșterea 
tot mai puternică a rolului condu
cător al partidului, centrul vital 
al întregii națiuni

19,55 Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste © Promotori ai spi
ritului revoluționar. Reportaj

10,10 Țara întreagă întîmpină Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co

Ploile care au căzut In ultimele zile, ceața care a redus frecvent vizibilitatea, ca și drumurile adeseori acoperite cu mîzgă au creat au- tomobiliștilor dificultăți pe care marea majoritate a acestora au știut să le depășească printr-o comportare preventivă. La Buziaș, județul Timiș, conducătorul autoturismului 3—TM—150 a evitat coliziunea cu un alt autovehicul condus cu viteză neadecvată în condiții de ploaie și care nu-i acordase prioritate intr-o intersecție. Prezențe aproape permanente în peisajul rutier al toamnei, ceața și mîzga impun conducătorilor auto mai multă moderație în a- păsarea pedalei de accelerație, o corectă și permanentă utilizare a luminii farurilor, evitarea acționării bruște a comenzilor autovehiculelor, folosirea centurilor de siguranță și urmărirea permanentă a stării tehnice a autovehiculelor, inclusiv a stării anvelopelor și presiunii in pneuri. Neglijarea unuia sau altuia din aceste „amănunte" poate pune oricînd in pericol siguranța deplasărilor, cu atît mai mult cu cit solicitările la care sînt supuși omul și mașina in aceste condiții de circulație sint deosebite. Automobiliștii începători și cei care nu au circulat pe timp nefavorabil trebuie să țină seama de prognoza meteorologică și să nu se avinte în străbaterea unor distanțe prea lungi pe trasee dificile sau necunoscute. Pericolul derapării autovehiculelor în zonele cu ceață sau afectate de precipitații reclamă din partea celor de la volan o permanentă adaptare a vitezei șl necesitatea de a utiliza, în vederea reducerii acesteia și a opririi, frîna de motor. Imprudența cu care un automobilist a apăsat pedala de accelerație pe o porțiune de șosea cu mizgă din apropierea localității Vlă- deni, județul Botoșani, s-a soldat cu pierderea controlului mașinii și rănirea gravă a unui pasager. Pe drumul alunecos, stăpinirea mașinii devine anevoioasă și riscantă la viteze neadecvate, mai ales în cazul conducerii unor mașini împrumutate cărora nu li se cunosc bine caracteristicile. Atenție sporită se cere

Actualii conducători polonezi ar putea fi împărțiți în două categorii : cei care urmăresc dezvoltarea unei economii după modelul conservatorilor britanici și cei ce vor aplicarea unui capitalism de tip suedez. Deși primii dintre aceștia sint mai pe placul creditorilor și al Fondului Monetar Internațional, totuși modelul pe care ei vor să-l introducă provoacă mari resentimente în rindul polonezilor.Iarna ce se apropie va fi un moment de serioasă încercare nu numai pentru guvernul polonez, ci și pentru însăși ideea reformelor economiei de piață.In Europa de est constituie un adevăr banal faptul că democrația nu poate înlocui hrana. Deci Polonia se îndreaptă spre un anotimp rece, periculos".
★

singură operațiune financiară ar putea schimba sistemul. S-a ajuns la un hibrid foarte periculos : e- conomie socialistă cu deficit de mărfuri și inflație excesivă. întreprinderile funcționează în a- celași sistem economic, dar pot majora prețurile mărfurilor Ia un nivel ce nu corespunde cheltuielilor de producție.Cursa prețurilor și a veniturilor va fi din nou accelerată — arată articolul, citat de agenția P.A.P.
cinema

© Ciclul de filme „Drumul de luptă 
și biruință*  — 16; Detașamentul Con
cordia — 9; 11; 13; 17,15; 19 30 : PA
TRIA (11 86 25)
® Ciclul de filme „Sub semnul mari
lor împliniri*  — 15; Declarație de 
dragoste — 9; 11; 13; 17,15; 19,30 :
SCALA (11 03 72)
• Burebista : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 12; 15; 18

• Rochia albă de dantelă : GRIVIȚA 
(17 03 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 11 ; 13; 15; 17; 19
O Cei care plătesc cu viața : LIRA 
(317171) —9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 51 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Revanșa : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, COTROCENI (81 68 88)
- 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19
• Masca de argint : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Extemporal la dirigenție : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19

• Un comisar acuză : FERENTARI 
(80 48 85) — 15; 17; 19
© Maria și marea : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Comoara din Valea Șerpilor : FES
TIVAL (15 63 84) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Nava lui Yang î DOINA (16 35 38)
— 17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
• Aventurile lui Spass șl Nely : DOI
NA — 9; 11; 13; 15

© Liniștită ca noaptea : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară, cu Mara : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Solitarul de la fortul Humboldt J 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19.30
• Sora 13 : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• La trei pași de dragoste j VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Povestiri din Nordul îndepărtat: 
POPULAR (35 1517) — 15; 17; 19
• Prezumpți© de nevinovăție : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
O Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : O scrisoare pierdută — 18; 
(sala Amfiteatru) : Cineva te iubește
— 18; (sala Atelier) : Faleza — 18
© Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, sala Studio) : „Valori came
rale românești*.  Alexandru Tomescu
— vioară, Adrian Tomescu — pian
— 17,30; (Ateneul Român) : „Con

fluența artelor*  (Muzică — Literatu
ră — Plastică). Spectacol realizat de 
Cristina Vasiliu, Mircea Albulescu, 
Mihai Ungureanu, Pompei Hărăștea- 
nu, Nicolae Licareț — orgă, Trio „Pro 
Arte*  și cvartetul „Serioso*  — 18
• Opera Română (13 18 57) : Chopinia- 
na, Bolero, Carmen — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vic
toria și al ei husar — 18
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pcțitoarea — 18
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Studio) : Sculptură în os — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară —- 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Pistruiatul — 9
e Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 10; 12; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Cartea cu ju
cării — 12
• Circul București (10 41 95) : „Arena 
atracțiilor*  (R.P. Bulgaria) — 18,30



ILUSTRARE A PREȚUIRII Șl ÎNALTULUI PRESTIGIU DE CARE 

SE BUCURĂ IN LUME PERSONALITATEA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

La Bogota a apărut volumul:

„NICOLAE CEAUSESCU: Rolul hotăritor al popoarelor 
in democratizarea relațiilor internaționale"

BOGOTA 14 (Agerpres). - Ilustrare a prețuirii și prestigiului deosebit 
de care se bucură pe toate meridianele lumii personalitatea 
președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ia Bogota a fost tipărit volumul „Nicolae Ceaușescu - Rolul hotăritor al 
popoarelor în democratizarea relațiilor internaționale". Cele 300 de pagini 
ale lucrării cuprind texte selectate din expuneri, cuvîntări, mesaje și 
interviuri ale șefului statului român și prezintă contribuția sa originală 
la dezvoltarea și aprofundarea uneia dintre tezele fundamentale ale ma
terialismului istoric — „popoarele sînt adevăratele făuritoare ale istoriei".

Tipărit în condiții grafice excelente de Editura „Tercer Mundo" din 
Bogota, volumul se deschide cu portretul în culori al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.Prefața, semnată de doamna senator Lucella Ossman de Duque, fost ambasador al Columbiei în România, analizează detaliat politica externă a României socialiste în favoarea păcii și a unei largi cooperări internaționale, rolul hotăritor al președintelui Nicolae Ceaușescu în formularea și traducerea în viață a unei asemenea politici. Autoarea prefeței apreciază : „Președintele Nicolae Ceaușescu, în cei aproape douăzeci și cinci <je ani de cînd se află la conducerea țării, a imprimat politicii externe și întregii activități a României un dinamism fără precedent și perspective largi, asigurînd prezența activă și constructivă a țării sale pe arena internațională. Incontestabila principialitate, abordarea curajoasă a realităților, clarviziunea politică, spiritul novator nu numai că definesc orientările politicii externe românești, dar îi conferă forță, originalitate, viabilitate și un larg ecou internațional. Din perspectiva timpului, a drumului parcurs în ultimul sfert de veac, in politica externă a României se distinge un element calitativ nou, de o deosebită forță și amploare — viziunea globală, dinamică și anga- jantă asupra evoluției mondiale, a sensului și determinărilor de esență ale evenimentelor contemporane. Evoluțiile complexe și contradictorii de pe marea scenă a lumii, care

exiși să

pun în evidență o dinamică sinuoasă a raportului de forțe și tendința diametral opuse, la scară globală, au îmbogățit permanent acest element calitativ nou, distinctiv, con- firmînd, deopotrivă, temeiurile o- biective și justețea doctrinei de politică internațională a șefului statului român, deschiderea programatică spre promovarea de relații cit mai strînse — de prietenie și colaborare — cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială sau de altă natură, precum și orientarea constantă spre participare la întreaga viață internațională, la soluționarea constructivă a marilor probleme contemporane".Autoarea prefeței relevă apoi că, „pornind de la preocuparea esențială pe care o reprezintă făurirea unei structuri autentice de pace, de stabilitate internațională, intr-o epocă dominată de amenințări cu caracter general, președintele Nicolae Ceaușescu a venit in fața comunității internaționale cu gențele unui program complex cuprinzător de dezarmare, care aibă în centru propunerile de dezarmare nucleară, de eliminare a tuturor armelor de distrugere in masă, de reducere drastică a trupelor, armamentelor convenționale și cheltuielilor militare ale statelor. In același spirit, domnia sa a acționat și acționează constant pentru edificarea securității și dezvoltarea cooperării in Europa, punînd în relief locul și rolul deosebit al acestui continent în realizarea dezarmării, a unei structuri durabile de pace și dezarmare".Evocind perioada cînd a avut onoărea să-1 cunoască direct pe președintele Nicolae Ceaușescu, doamna senator Lucella Ossman de Duque subliniază: „în calitatea mea de ambasador la București, am avut prilejul de a-1 întilni în cîte- va rînduri pe președintele Nicolae Ceaușescu, momente in care, evidențiind similitudinea intereselor și idealurilor României cu ale țării noastre, m-a încurajat, referindu-se în termeni foarte elogioși și dovedind un mare interes față de Columbia. A încerca să-i definesc cu acest prilej marea sa dimensiune politică este pentru mine — observator de la fața locului al realității românești — un fapt care mă onorează. Ca și în elaborarea strategiei economico-sociale promovate pe plan intern, a cuprinzătoarelor planuri și programe de propășire multilaterală a patriei, președintele Nicolae Ceaușescu a avut și are un rol determinant, unanim prețuit, în fundamentarea și aplicarea politicii de pace și colaborare a României, în ridicarea continuă a prestigiului țării pe arena mondială".„în impresionanta sa operă teoretică, din care este realizată și selecția de față — relevă doamna senator —> președintele Nicolae Ceaușescu a dat glas, cu deosebită pregnanță, voinței nestrămutate a poporului român de a trăi în liniște și pace cu celelalte popoare, de a'-și aduce o contribuție mereu sporită la rezolvarea nouă, democratică a marilor probleme actuale, la făurirea unei lumi mai 

drepte șl mai bune, fără arme șl fără războaie, o lume a dreptății, echității și securității depline pentru toate națiunile. Prin pozițiile și propunerile formulate într-o împrejurare sau alta, inclusiv în momente de criză și de tensiuni internaționale, prin apeluri și mesaje de vibrant umanism adresate celorlalți conducători politici din lumea actuală, tuturor statelor, guvernelor, forțelor lucide și realiste ale contemporaneității, președintele Nicolae Ceaușescu a chemat stăruitor la depășirea cursului nefavorabil al evenimentelor internaționale, la promovarea unei politici de destindere, de conlucrare, dialog și negocieri constructive pe plan mondial. Toate acestea au făcut cașeful statului român să fie cunoscut drept unul dintre cei mai prestigioși și dinamici conducători ai epocii actuale, personalitate politică proeminentă a zilelor noastre".al noului extern, al colaborării„Apărător neobosit pe plan intern și păcii, înțelegerii și echitabile între națiuni, președintele Nicolae Ceaușescu și-a cîștigat —prin inițiativele și demersurile sale, prin ansamblul politicii promovate pe plan international — stima și prețuirea tuturor popoarelor, un loc de cinste în conștiința umanității.Amplul prestigiu dobîndit pe toate meridianele de opera și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, de inițiativele și demersurile sale neobosite se răsfringe asupra prestigiului tării, a operei constructive a poporului român, făcînd ca cele două nume — „Ceaușescu — România" să se identifice pe deplin, să fie rostite pretutindeni, într-o simbolică îngemănare", se arată în prefață.„Tezele de o excepțională însemnătate, elaborate de președintele Nicolae Ceaușescu, înarmează .conștiințele cu puterea stimulatoare a încrederii în perspectivele luptei pentru progres, pentru pace, bazată pe capacitatea oamenilor, a mase-, lor populare de a impune, prin acțiune unită, o schimbare radicală în raportul de forțe mondial, favorabilă noului și forțelor ce. il reprezintă și il susțin. Valoarea gindirii și operei președintelui Nicolae Ceaușescu, forța sa de anticipare creatoare, clarviziunea nobilelor sale propuneri, dorința edificării unei lumi in slujba omului, neclintita încredere in afirmarea maselor populare in lupta pentru realizarea solidarității internaționale. acțiunile sale in favoarea dezarmării și speranța într-o lume fără • exploatați și exploatatori au la bază concepția sa revoluționară, dialectică, nesecatul izvor al materialismului istoric și al unicului socialism adevărat : cel științific. în acest nou mod de gîndire își găsește expresia deviza făuririi socialismului în România : „Cu oamenii pentru oameni. cu poporul pentru popor", iar pe plan internațional — „Cu popoarele pentru popoare".Aceasta este ideea-forță ce răzbate prezenta selecție de texte. O recomandăm cu căldură și pasiune cititorilor columbieni, tuturor celor pe care îi preocupă marile și gravele probleme legate de supraviețuirea și viitorul omenirii", încheie autoarea prefeței.Volumul „Nicolae Ceaușescu — Rolul hotăritor al popoarelor în democratizarea relațiilor internaționale" a fost -lansat în cadrul unei festivități organizate în Salonul de onoare al Camerei Reprezentanților ' din Columbia, împodobit cu portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu și drapelele cea lor două țări. Erau prezenți Nor- berto Morales Ballesteros, președintele Camerei Reprezentanților, Edgar Papamija Diago, vicepreședinte al Camerei Reprezentanților, Luis Lorduy Lorduy, secretar general al Camerei Reprezentanților, miniștri și alte oficialități și membri ai parlamentului, lideri ai principalelor partide politice columbiene, ambasadori și alți membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai Asociației de prietenie româno-columbie- ne, oameni de afaceri, ziariști..Luind cuvîntul cu acest prilej, doamna senator Lucella Ossman de Duque, prefațatorul volumului, a spus : Toți cei prezenți la acest memorabil eveniment pe care-1 reprezintă lansarea volumului „Rolul hotărî- tor al popoarelor în democratizarea relațiilor internaționale", aparținînd distinsului președinte al unei țări prietene, domnul Nicolae Ceaușescu, am avut 

nenumărate prilejuri de a lua cunoștință, din presă sau in mod nemijlocit, de excepționalele initiative și demersuri ale remarcabilului om de stat român în favoarea păcii și colaborării între popoare.Dar lucrarea de fată ne oferă tuturor minunata o- cazie de a cunoaște mai în profunzime eforturile depuse de președintele Nicolae Ceaușescu de-a lungul timpului pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru creșterea aportului țărilor mici și mijlocii, al tuturor popoarelor la soluționarea unor grave probleme cu care se confruntă omenirea, ca și atenția pe care domnia sa o acordă participării nemijlocite a maselor populare la dialogul international.Este îmbucurător faptul că inițiativele și demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu răspund, totodată, necesităților și căutărilor noastre, oferind soluții viabile și realiste, demne de a fi urmate. în cei peste 24 de ani, de cînd la cîr- ma României se află președintele Nicolae Ceaușescu, această țară a oferit permanent un exemplu de perfecționare și înnoire.Am convingerea că volumul apărut astăzi în Columbia Se va bucura de o deosebită receptivitate nu numai în rîndul oamenilor politici, dar și al publicului larg, el furni- zînd orientări prețioase cu privire la căile pe care să le urmeze po- > poarele pentru îmbunătățirea treptată a climatului internațional, a încheiat vorbitoarea.Președintele Camerei Reprezentanților, Norberto Morales Ballesteros, a subliniat în cuvîntul său : „Sînt foarte onorat de invitația de a participa la acest act solemn de lansare în Columbia a lucrării cu- prinzîrid discursuri și texte din opera președintelui Nicolae Ceaușescu, una dintre cele mai proeminente personalități ale politicii internaționale contemporane și unul dintre cei mai înnoitori și creatori șefi de stat din lumea socialistă.Culegerea reflectă gîndirea filozofică, pusă în slujba democrației și păcii, a președintelui Nicolae Ceaușescu, bogăția teoretică a operei domniei sale, dar și realizările concrete pe care le-a obținut ca șef de stat în cei aproape 25 de ani de cînd conduce destinele României, reușind să îndeplinească cu succes complexele e- xigențe ale dezvoltării și modernizării țării.Recentul exemplu oferit de România, prin lichidarea datoriei externe, este demn de urmat de către națiunile latino-americane. puternic afectate de această povară. Rețin sublinierea doamnei Lucella Ossman de Duque, care preciza : „Pentru prima dată în îndelungata sa istorie, România nu mai are datorie externă și, la inițiativa președintelui său, a decis să nu mai depindă niciodată de nimeni, nici economic și nici politic". A- ceastă reușită excepțională constituie o elocventă expresie a forței economiei românești și are o foarte amplă rezonanță internațională.Volumul „Rolul hotăritor al popoarelor in democratizarea relațiilor internaționale" este de o deosebită actualitate în conjunctura internațională pe care o străbatem, oferindu-ne posibilitatea de a cunoaște mai în profunzime concepțiile și inițiativele eminentului om de stat român în abordarea acestei problematici de importanță majoră.Prezenta lucrare generează, fără îndoială, un mare interes în Columbia, atît prin importanța fundamentală a temei tratate, cit și prin prestigiul de care se bucură politica internațională promovată de președintele Nicolae Ceaușescu. Amploarea politică a activității sale a depășit de mult granițele continentelor și statelor datorită largului ecou și receptivității- de care se bucură acțiunile României atit pe plan intern, cit și internațional. în perioada de cînd la conducerea României se află domnul Nicolae Ceaușescu, această tară a urmat calea dezvoltării viguroase în toate domeniile activității umane : industrie, agricultură, transporturi, învățămînt, cultură, dez

voltare urbană, relații internaționale, comerț exterior și cooperare economică internațională. în acești ani s-au realizat o nouă calitate a vieții materiale și spirituale a întregii națiuni și noi structuri democratice pentru conducerea societății.Cheia de boltă a evoluției istorice a României a constituit-o creșterea economică rapidă a țării, rezultat al unei politici naționale realiste și clarvăzătoare.Acum, cînd România se pregătește pentru a face bilanțul realizărilor sale și a stabili noi programe de dezvoltare a țării, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului — a spus președintele Camerei Reprezentanților —, am vrea ca e- venimentul ia care participăm să reprezinte și un prilej de a lira poporului român prieten, președintelui Nicolae Ceaușescu noi și importante succese pe calea dezvoltării libere și independente a societății românești. Experiența României, înalta sa responsabilitate față de destinele propriului popor, .ca și ale întregii omeniri demonstrează, chiar în actualele condiții deosebit de complexe ale evoluției mondiale, că este pe deplin posibil să se ofere umanității răspunsuri optimiste la problemele grave ce afectează lumea, insuflînd încrederea că, prin forța unită a popoarelor, se va reuși să se rezolve dezideratele fundamentale ale acestora.întreaga manifestare s-a desfășurat într-o atmosferă de înaltă stimă și apreciere fată de conducătorul statului român, tovarășul, Nicolae Ceausescu.Evenimentul lansării volumului a fost pus în evidență de ziarul columbian „La Republica", în articolul publicat cu acest prilej sub- liniindu-se că apariția lucrării reprezintă o valoroasă contribuție la cunoașterea în Columbia și pe plan internațional a gindirii președintelui Nicolae Ceaușescu, precum si a modului în care România consideră că trebuie să se structureze, în mod democratic, viața și relațiile internaționale.Structurată în șapte capitole tematice, ampla selecție de texte din opera teoretică a președintelui Nicolae Ceausescu permite cititorului de limbă spaniolă să cunoască în profunzime concepția de largă perspectivă in domeniul politicii internaționale a șefului statului român, viziunea sa realistă si umanistă cu privire la aspecte de stringentă actualitate ale vieții internaționale. Așa cum o arată și titlul, cartea este concepută să e- videntieze rolul determinant al popoarelor în evoluția progresistă a societății omenești, lupta lor împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. pentru dezvoltarea de sine stătătoare, independentă, precum și rolul maselor populare, al popoarelor în asigurarea unui curs nou în viața internațională, de destindere, securitate și pace. Alte capitole ale lucrării susțin cu extrase semnificative concepția președintelui Nicolae Ceausescu cu privire la problemele vitale ale omenirii — încetarea cursei înarmărilor și a- părarea păcii, lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice internaționale, reglementarea prin mijloace pașnice a tuturor diferendelor internaționale, instaurarea unor relații noi, democratice, în viața internațională.

0 VICTORIE ISTORICA A POPORULUI NAMIBIAN

S.W.A.P.O. a cîștigat alegerile pentru 
Adunarea ConstituantăWINDHOEK 14 (Agerpres). — Alegerile pentru Adunarea Constituantă a Namibiei s-au încheiat cu o mare victorie pentru Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), conducătorul luptei de eliberare națională pentru independență a poporului namibian.După cum a anunțat reprezentantul secretarului general al O.N.U., Martti Ahtisaari, dintre formațiunile politice participante la scrutin — desfășurat sub supravegherea Orga

Sovietul Suprem al Estoniei a apreciat drept ilegala 
includerea acestei republici în componența U.R.S.S.MOSCOVA 14 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că în cadrul sesiunii Sovietului Suprem al Estoniei a fost adoptată, cu majoritate de voturi, o hotărîre care califică acțiunile de politică externă ale conducerii U.R.S.S. din anii 1939— 1940 drept „ocupație militară, anexare a Republicii Estone". Documentul pune la îndoială legalitatea alegerilor pentru Duma de stat din 14 și 15 iulie 1940. Hotărîrile adoptate de Duma respectivă privind modificarea statutului Estoniei și includerea republicii în componența U.R.S.S. au fost calificate drept ilegale.Concluziile comisiei speciale pentru cercetarea acestei probleme — arată T.A.S.S. — au fost apreciate în mod diferit de deputați. Unii au

În sprijinul recunoașterii drepturilor inalienabile 

ale poporului palestinian
Ample demonstrații în teritoriile ocupate cu prilejul împlinirii 

unui an de la crearea Statului PalestinaDupă cum transmit agențiile internaționale de presă,Aîn ultimele zile în teritoriile arabe ocupate de Israel au avut loc numeroase de- mopstratii ale populației palestiniene, consacrate împlinirii unui an de la proclamarea Statului Palestina. La aceste acțiuni, desfășurate în orașele Al-Khalil, Ramallah, Qalqiliya, Nablus, Hebron și în zona Gaza, au participat și mii de stu- denți și elevi, care au înălțat steagul palestinian și și-au reafirmat hotărîrea de a continua lupta, sub conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, in vederea împlinirii drepturilor inalienabile ale poporului palestinian.
Ziarul cehoslovac „Rude Pravo“ despre atacurile 

forțelor reacționare împotriva socialismuluiIn legătură cu restructurarea din unele țări socialiste, conceptul de revoluție socială iși pierde sensul. Forțe reacționare incep să sprijine această revoluție, pregătindu-se, in numele ei, pentru un atac frontal împotriva socialismului — scrie ziarul „Rude Pravo", citat de agenția C.T.K.Se subliniază că, în domeniul . ideologiei, restructurarea a dus la reconsiderarea valorilor. Tocmai sub pretextul acestei reconsiderări a valorilor și în scopul distrugerii lor își desfășoară activitatea diverși demagogi și carieriști care profită de conjunctură. Chiar și cele mai violente atacuri anticomuniste pălesc în fața roadelor fanteziei noilor „tălmăcitori" ai istoriei socialismului. In paginile unor organe de presă apar diverse afirmații stupide și primitive. Putem citi chiar că anii „fascismului stalinist" — după cum afirmă academicianul Saharov — au fost o serie continuă de crime în masă, au fost ani în care drepturile omului erau negate, că aceste crime depășesc crimele fasciștilor, că nu Hitler, ci Stalin a fost vinovat de cel de-al doilea război mondial, că socialismul, și nu capitalismul reprezintă un pericol pentru omenire, precum și multe alte stupidități. Este supus criticii și V.I. Lenin, este pusă sub semnul îndoielii Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.In numele restructurării au început să se formeze și forțe anti-
Dezvăluiri ale unui fost agent al C.I.A.

TEGUCIGALPA 14 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția spaniolă 
Efe, Phillip Clay Roettinger, fost 
ofițer de marină șt agent al C.I.A., 
a declarat la Tegucigalpa că această 
centrală de spionaj a Statelor Unite 
este, de fapt, „o armată invizibilă, 
care a participat la răsturnarea a 
circa 30 de guverne in diverse țări 
și desfășoară in continuare operați
uni -acoperite- in numeroase state".

Roettinger — președinte al Asocia
ției foștilor ofițeri din serviciile se
crete americane, creată in acest an 
— a calificat C.I.A. drept „un aparat 
birocratic și antidemocratic". Din 
asociația condusă de el fac parte 
foști ofițeri și agenți ai C.I.A., F.B.I. 
și ai altor organisme de informații. 
Roettinger (74 ani) era colonel de 
marină in momentul in care a fost 
recrutat de C.I.A. in 1951 și a luat 
parte la acțiunile ce au dus la răs
turnarea de la putere a președintelui 

nizației Națiunilor Unite — cel mai mare număr de voturi, 384 567, au fost obținute de S.W.A.P.O. Aceasta reprezintă 57,3 la sută din totalul sufragiilor exprimate, oferind Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest 41 din cele 72 de mandate în Adunarea Constituantă.Pe locul al doilea s-a plasat Alianța Democratică Turnhalle (D.T.A.), care a obținut 28,6 procente din voturi și 21 de locuri în Adunarea Constituantă.

declarat că evaluarea obiectivă și veridică a evenimentelor acelor ani este posibilă numai după ce, la nivel unional, se va face o analiză a Pactului de neagresiune germano- sovietic, semnat în august 1939. Supusă la vot, această propunere a fost respinsă, iar 46 de deputați au părăsit sala în semn de protest.Hotărîrea Sovietului Suprem al Estoniei privind calificarea drept ilegală a includerii, in 1940, a Estoniei în componența U.R.S.S. nu constituie o declarație de retragere a acestei republici baltice din componența Uniunii Sovietice, dar modifică totuși relațiile dintre republică și centru — a declarat — după cum relatează T.A.S.S. — Mikk Titma, secretar al P.C. din Estonia, la o întîlnire cu ziariști finlandezi.

Intr-un comunicat, conducerea unificată a revoltei populare din teritoriile ocupate exprimă sprijinul total față de activitățile diplomatice desfășurate de Organizația pentru Eliberarea Palestinei privind inițierea unui dialog palestiniano- israelian.Așa cum se știe, în decursul anului care a trecut de la proclamarea Statului Palestina (15 noiembrie 1988), acesta a fost recunoscut de aproximativ 100 de țări ale lumii, intensificindu-se tot mai mult curentul de opinie în favoarea unei soluționări politice globale, juste și durabile a situației din Orientul Mijlociu.

socialiste care, cu sprijin puternic din partea Occidentului, tind să folosească prilejul pentru un atac frontal asupra socialismului.Situația se complică și prin faptul că unele partide comuniste și muncitorești cedează pozițiile, una după alta, sub lozinca așa-numitei „concilieri naționale" sau a construirii unui „nou model de socialism". Un exemplu grăitor al unei asemenea evoluții il poate constitui situația din Polonia și Ungaria, unde partidele muncitorești au renunțat deja oficial la rolul conducător in societate, iar forțelor anti- socialiste li s-a oferit posibilitatea extraordinară de a prelua puterea — subliniază ziarul.Totodată, procesele de restructurare sînt însoțite de un nou val de revizionism, de data aceasta deosebit de tumultuos și periculos, strins legat de o amplă ofensivă ideologică și politică a capitalismului împotriva socialismului.Forțele antisocialiste interne, revizioniștii și anticomuniștii, fasciștii, monarhiștii și clericaliștii și-au unit eforturile pentru o ofensivă comună împotriva socialismului. Liderii acestor forțe, personalități politice de seamă ale statelor imperialiste aplaudă „restructurarea" în accepțiunea lor, proclamă sprijinirea așa-numitelor forțe revoluționare din țările socialiste, care, chipurile, ar lupta pentru „reforma internă a socialismului".
Guatemalei, Arbenz Guzman, tn 1954. 
El a activat in C.I.A. pînă in anul 
1962, cînd s-a retras in „viața civilă".

„Asasinatele din Guatemala după 
lovitura de stat militară și convin
gerea că C.I.A. comite tot felul de 
acte ilegale, pretutindeni in lume, 
m-au determinat să devin un critic 
al acestei organizații" — a declarat 
Roettinger agenției spaniole Efe la 
Tegucigalpa.

Fostul agent a arătat, totodată, că 
„urmele C.I.A. pot fi găsite in în
treaga lume", amintind in acest sens 
„Iranul, Guatemala, Salvadorul, Bra
zilia, Chile, Indonezia, Filipine, Bo
livia, Polonia și multe alte țări. In 
America Centrală, C.I.A. are o mare 
influență și este organizată o ope
rațiune „acoperită", deosebit de im
portantă, menită să ducă la răstur
narea guvernului de la Managua și 
la obținerea controlului asupra în
tregii regiuni", a adăugat el.

SESIUNEA ADUNĂRII 
FEDERALE 

A R. S. CEHOSLOVACEPRAGA 14 (Agerpres). — La Praga s-a deschis, marți, sesiunea Adunării Federale a R.S. Cehoslovace. La lucrările forului legislativ suprem participă Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Ilusak, președintele R.S. Cehoslovace, alte persoane oficiale. Președintele guvernului, Ladislav Adamec, a prezentat un raport cu privire la activitatea guvernului in ultimele 12 luni — informează agenția C.T.K.
Convocarea Congresului 

extraordinar al P.S.U.G.BERLIN 14 (Agerpres). — La Berlin s-au desfășurat lucrările celei de-a 11-a Plenare a Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. Plenara a hotărît convocarea, pentru perioada 15—17 decembrie, a Congresului extraordinar al partidului. Congresul va dezbate raportul secretarului general al C.C. al P.S.U.G. cu privire la situația actuală și sarcinile partidului și va da mandat pentru elaborarea unui nou program și a unui nou statut ale P.S.U.G. Congresul va alege Comitetul Central și Comisia Centrală de Revizie — informează agenția A.D.N.BERLIN 14 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor celei de-a 11-ă sesiuni a Camerei Populare a R.D.G. s-a hotărît convocarea pentru zilele de 17 și 18 noiembrie a celei de-a 12-a sesiuni a Camerei Populare — informează agenția A.D.N.
Spre întărirea unității 

forțelor de stingă 

din SpaniaMADRID 14 (Agerpres). — Comisia politică a Partidului Comunist din Spania a hotărît, în unanimitate, să propună viitoarei plenare a Comitetului Central, programată să se desfășoare in luna decembrie, lărgirea competențelor coaliției „Stingă Unită" („Izquierda Unida"). La o conferință de presă ținută la Madrid, Julio Anguita, secretarul general al R.C.S. și președintele coaliției, a relevat că această strategie vizează întărirea unității forțelor de stînga.O conferință a coaliției „Izquierda Unida" va avea loc la începutul anului viitor. După cum se știe, Ia recentele alegeri din Spania, „Stînga Unită" a devenit a treia forță politică a țării, obținînd 18 mandate in Camera Deputaților.

In istoria socialismului. Z. Brzezinski nu este primul autor care prognozează dispariția comunismului mondial. Reprezentanți ai conducerii lumii capitaliste au mai prezis căderea puterii sovietice, dar, după fiecare luptă de acest gen împotriva reacțiunii, socialismul ieșea nu numai învingător, dar își și consolida pozițiile. Nu ne putem îndoi că și de această dată se va întimpla la fel.Cea mai grea sarcină a revoluției socialiste este de a pune în funcțiune rețeaua complexă și sensibilă a legăturilor organizatorice, care cuprinde sfera producției planificate și repartiției.Prin esența sa, socialismul nu reprezintă altceva decit stricta evidență și controlul asupra producției și repartiției înfăptuite de către întregul popor. De aceea, fără .conducerea planificată a producției și repartiției, socialismul este de neconceput. Sînt naive ideile potrivit cărora problemele actuale ale dezvoltării economiei țărilor socialiste pot fi soluționate pe calea trecerii la jocul liber al forțelor pieței sau prin preluarea metodelor burgheze de conducere a societății.Socialismul este fundamentat pe știință, pe activitatea creatoare, conștientă a maselor, care reprezintă forța motrice și țelul dezvoltării socialismului. De aceea, orice recunoaștere a caracterului stihinic ca principiu de dezvoltare a socialism mului contravine esenței acestuia, constată „Rude Pravo".
Roettinger — continuă Efe — a 

evidențiat faptul că, „in Nicaragua, 
C.I.A. activează febril pentru a face 
ca Frontul Sandinist de Eliberare 
Națională să nu obțină victoria in 
alegerile din februarie 1990".

După părerea fostului agent, C.I.A. 
organizează tot felul de operațiuni 
„acoperite", in care se comit nenu
mărate ilegalități. El a avertizat că 
„jocul Cu C.I.A. este periculos, dat 
fiind că vine un moment cînd acest 
organism obține controlul asupra în
tregii situații și calcă în picioare 
demnitatea și suveranitatea statelor".

Roettinger a declarat că „C.I.A, nu 
este, totuși, invulnerabilă sau invin
cibilă, fapt dovedit de eșecurile im
portante pe care le-a suferit de-a 
lungul anilor, intre care cele din 
Iran și Cuba" — relevă in incheiere 
agenția spaniolă de presă.
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scurt

ACREDITARE. Președintele Republicii Democrate Populare Laos, Phoumi Vongvichit, l-a primit la Vientiane pe Dumitru Gheorghe, care și-a prezentat scrisorile de a- creditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al României in Laos.VIZITA LA ISLAMABAD. La Islamabad au avut loc, marți, convorbiri intre primul-ministru al 

deputat în organul legislativ suprem al U.R.S.S. După cum relatează agenția T.A.S.S., convorbirea s-a referit la diferite aspecte ale relațiilor dintre cele două țări și la probleme ale actualității internaționale.R.P. POLONA ȘI R.F. GERMANIA consideră că Tratatul semnat in decembrie 1970 cu privire la bazele normalizării raporturilor dintre cele două țări constituie temelia relațiilor bilaterale — se arată, după cum relatează agenția P.A.P., în declarația comună semnată la 

Varșovia, la încheierea vizitei oficiale efectuate de cancelarul vest- german, Helmut Kohl.PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE, Christos Sartzetakis, i-a încredințat lui Harilaos Florakis, președintele Comitetului Politic al Coaliției forțelor de stingă și progresiste, din care face parte și P.C. din Grecia, mandatul de a studia posibilitățile formării noului guvern.ÎNTÎLNIRE LA PANMUNJON. La Panmunjon a avut loc cea de-a 

cincea întîlnire dintre experți ai organizațiilor de Cruce Roșie din Nord și din Sud în legătură cu schimburi de formații artistice și grupuri care vizitează locuri natale, precum și cu reluarea convorbirilor dintre Crucea Roșie din Nord și cea din Sud. Șeful delegației nord-coreene a arătat, intr-o conferință de presă, că nu s-a putut ajunge la un acord din cauza atitudinii și poziției nejuste a Coreei de Sud. S-a convenit ca următoarea întilnire să aibă loc la 21 noiembrie.

APEL. După cum transmite agenția T.A.S.S., la Alma Ata s-au desfășurat lucrările sesiunii Sovietului Suprem al R.S.S. Ka- zahe. Deputății au examinat și aprobat proiectul planului de dez- j voltare economică și socială a acestei republici unionale pe anul 1990. In unanimitate — precizează agenția citată — a fost adoptat un apel adresat Guvernului R.S.S. Ka- zahe și Congresului deputaților poporului al U.R.S.S. prin care se cere încetarea experiențelor la poligonul nuclear de la Semipalatinsk.
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Pakistanului, Benazir Bhutto, și premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, aflat in capitala pakistaneză într-o vizită o- ficială. S-a efectuat un schimb de păreri asupra relațiilor bilaterale, precum și asupra unor probleme regionale și internaționale de interes reciproc.PRIMUL-MINISTRU AL JAPONIEI, Toshiki Kaifu, a avut o întrevedere cu delegația parlamentară sovietică, in frunte cu Aleksandr Iakovlev, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,


