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In mtimpinarea Congresului a[ XlV-lea 
al partidului în spiritul orientărilor 

șl indicațiilor formulate 

de tovarășul Nicolae Ceausescu
J>>

IN ÎNTREAGA TA RĂ, REMARCABILE FAPTE DE MUNCĂParcurgem zile de puternică angajare, de muncă intensă și dăruire revoluționară pentru îndeplinirea ritmică, în cele mai bune condiții a sarcinilor economice pe acest an și pe întregul cincinal, astfel ca in în- timpinarea Congresului al XlV-lea al partidului să se obțină noi și prestigioase fapte de muncă, realizări remarcabile în toate sectoarele vieții economico-sociale. Toate colectivele de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei își înzecesc eforturile, pe primul plan al acțiunilor întreprinse, al întrecerii desfășurate în industrie, pe șantierele de investiții, în transporturi și celelalte sectoare de activitate fiind puse îndeplinirea prevederilor de planja producția fizică și la export, a indicatorilor ... . .. 4 climatului de angajare responsabilăcalitativi și de eficiență. Dovadă a

și fierbinte abnegație revoluționară în care se acționează pretutindeni stau, iată, succesele raportate zilnic secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, faptele deosebite de muncă cu care colectivele muncitorești de pe întreg cuprinsul patriei cinstesc apropiatul forum al comuniștilor români. Se dă prin toate aceste semnificative realizări o nouă expresie concretă profundului atașament al întregului popor, al națiunii noastre socialiste față de politica partidului, susținîndu-se cu toată convingerea propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului, văzînd în aceasta garanția înaintării României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, spre comunism.

Piața Caraiman, una din cele mal noi zone construite în municipiul Ploiești
Foto : E. Dichiseanu

CLASA MUNCITOARE
factorul revoluționar determinant

HUNEDOARA : Succese 
ale minerilorUn Însemnat număr de brigăzi șl unități miniere din Valea Jiului raportează, în cinstea Congresului al XlV-lea al partidului, succese de prestigiu în realizarea planului de producție. Dînd un răspuns faptic, muncitoresc, înflăcăratei chemări patriotice, „Țării, cît mal mult cărbune !“, minerii de la Lo- nea — care au ocupat primul loc în întrecerea pe țară în anul trecut — continuă să înregistreze realizări de seamă, raportînd obținerea, peste prevederile de plan din acest an, a 23 000 tone cărbune, ridicînd astfel la 106 000 tone cantitatea de cărbune extrasă peste prevederi în actualul cincinal. Colectivul de muncă al întreprinderii Miniere Cîmpu Iui Neag, care și-a extins în acest an activitatea de extragere a cărbunelui și in subteran, anunță realizarea planului pe 1989, înregistrînd o depășire de peste 80 000 tone cărbune cocsificabil. Aceste realizări se datorează organizării superioare a muncii, folosirii mai judicioase a capacităților de producție și a forței de muncă, creșterii randamentelor în abataje. (Sabin Cerbu).

TELEORMAN : Zile-record 
in producțieLa întreprinderea de Țevi Sudate din orașul Zimnicea, una dintre preocupările de prim ordin ale muncitorilor și specialiștilor o constituie onorarea la timp și în condiții de înaltă calitate a contractelor încheiate cu partenerii externi. Acum, în preajma deschiderii lucrărilor marelui forum al comuniștilor români, colectivul a- cestei unități a industriei metalurgice a raportat un important succes pe care ni-1 prezintă inginerul Gheorghe Casapu, directorul întreprinderii :— Au fost îndeplinite integral sarcinile de plan la export pe

acest al patrulea an al actualului cincinal. Succesul are la bază măsurile întreprinse pentru modernizarea tehnologiilor, adaptarea nomenclatorului de fabricație la cerințele partenerilor de peste hotare, ridicarea continuă a parametrilor tehnici și de calitate ai produselor, valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice. Din inițiativa comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii, în perioada ce a mai rămas pînă la Congresul al XlV-lea, ca și in timpul desfășurării lucrărilor a- cestuia, vor fi organizate schimburi șl zile-record în producție, comuniștii, întregul nostru colectiv angajîndu-se să îmbogățească bilanțul activității productive cu

noi rezultate prestigioase. (Stan 
Stefan).

MUREȘ - Exportul - 
exemplar îndeplinitLucrătorii întreprinderii de Prelucrare a Lemnului din Reghin în- timpină apropiatul forum al comuniștilor români cu rezultate deosebite. Vasile Lihăt, președintele consiliului oamenilor muncii, ne-a spus :— Oamenii muncii din unitatea noastră, în frunte cu comuniștii, raportează că, în perioada care a trecut din acest an, au produs și livrat, pe adresa partenerilor externi, în plus față de sarcinile de plan, instrumente muzicale, mobi-

lier șl articole sportive in valoare de 6,2 milioane lei. Avansul cîștigat în îndeplinirea acestui indicator ne va permite ca încă in prima decadă a lunii decembrie să lucrăm în ritmul stabilit pentru primul trimestru al anului viitor. Așa înțelegem noi, lucrătorii de pe această mare platformă industrială, să în- timpinăm apropiatul Congres al XlV-lea al partidului, la care, în consens cu voința întregii națiuni, susținem din adîncul inimilor ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit în suprema funcție de secretar general al partidului, garanție a mersului nostru neabătut pe drumul luminos al socialismului și comunismului. (Gheorghe Giur
giu).

Aspect de muncă de la întreprinderea de Utilaj Chimic „Grivița Roșie", din București
Foto : S. Cristian

Unirea tuturor energiilor oamenilor muncii pentru Strălucit și răsunător

îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială succes

cerință esențială a exercitării rolului de conducător
4 1

al fotbalului nostru

ROMANIA

politic al organelor și organizațiilor de partid CALIFICATA PENTRU 
„CUPA MONDIALĂ" 1990

al făuririi societății socialiste

Cu deplin temei se poate afirma că asocierea activității desfășurate de Partidul Comunist Român la marile victorii repurtate de poporul nostru în lupta pentru eliberare națională și socială, la grandioasele realizări obținute prin strădaniile unite ale eroicei noastre clase muncitoare, ale țărănimii, ale Intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii în anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului —- care au conferit țării înfățișarea ei strălucitoare de astăzi — reprezintă adevărul fundamental al realităților României socialiste. De la acest istoric Congres al partidului, din 1965, cînd in fruntea gloriosului nostru partid a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, forța partidului, capacitatea sa de a conduce națiunea, de a uni și mobiliza masele la Înfăptuirea strategiei sale de dezvoltare economico-socială a țării, de a găsi soluții corespunzătoare la noile probleme deosebit de complexe ridicate de construcția socialistă în România au crescut considerabil. Cu îndreptățire se poate spune că, astăzi, avem un partid puternic, unit, care, prin infinitatea legăturilor sale cu poporul, face parte din insăși ființa națiunii noastre ; partidul comunist și-a cîștigat încrederea și respectul întregului popor, caro vede în el, in politica sa internă șl externă garanția Înfloririi necontenite a patriei, a ridicării gradului de civilizație și bunăstare materială și spirituală al maselor, a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în țara noastră.

Creșterea rolului conducător al partidului, a capacității sale de mobilizare și unire a forțelor societății noastre este nemijlocit legată de activitatea tot mai intensă a tuturor organelor și organizațiilor sale pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială, a hotărîrilor de partid șl de stat, a legilor țării, criteriul suprem pentru aprecierea eficienței Întregii lor activități constituindu-1 modul în care sînt concentrate energiile colectivelor de muncă la realizarea sarcinilor de producție.In Tezele pentru marele forum al comuniștilor români se spune : „Să facem astfel incit, prin munca unită a întregului popor, sub conducerea partidului, urmind neabătut strălucitele îndemnuri și orientări ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, națiunea noastră să străbată intr-un timp cit mai scurt drumul glorios spre visul de aur — comunismul !“.Pornind de la această însuflețitoare chemare, vom reda cîteva opinii, exprimate de secretari de partid din mai multe unități industriale prahovene, asupra necesității întăririi capacității politico-organizatorice, a organelor și organizațiilor de partid pentru unirea șl mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii în vederea îndeplinirii planurilor de producție, a programelor stabilite pentru rezolvarea priorităților economice, dar și pentru cuprinderea cît mai bună a tuturor domeniilor

Cronica meciului decisiv (3—1 cu Danemarca) — IN PAGINA A V-A

Experiența construcției socialiste în România a pus în lumină, ca o legitate obiectivă a desfășurării oricărui proces revoluționar, faptul că transformările sociale și economice care definesc fiecare din etapele acestui proces conduc in mod necesar la afirmarea cu și mai multă putere a rolului clasei muncitoare ca forță dinamizatoare a progresului, factor hotăritor al înaintării societății românești pe calea dezvoltării și valorificării avantajelor istorice ale proprietății socialiste. Evidențiind trăsăturile generale ale acestei experiențe istorice, care probează valoarea perenă a concepției științifice a făuririi socialismului cu poporul și pentru popor, tovarășul Nicolae ~ a subliniat din nou rostită la Conferința organizației municipale de partid București „necesitatea de a asigura creșterea continuă a rolului clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre. De altfel, arăta secretarul general al partidului, ponderea în partid și în organismele democrației arată ferm că partidul nostru face totul pentru a crea cele mai bune condiții incit clasa muncitoare să-și poată îndeplini misiunea ei istorică".O elocventă mărturie a asumării responsabile a rolului hotăritor ce revine clasei noastre muncitoare în asigurarea progresului neîntrerupt al societății o reprezintă în prezent angajarea revoluționară a colectivelor muncitorești pentru îndeplinirea neabătută a programelor de dezvoltare economică, a obiectivelor cuprinse în documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea al partidului. Clasa muncitoare din țara noastră, împreună cu întregul popor, și-a exprimat și își exprimă in aceste zile, în atmosfera de puternică angajare patriotică ce premerge deschiderea lucrărilor celui de-al XlV-lea Congres al partidului, adeziunea deplină la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului, văzînd în această adeziune o opțiune politică fundamentală și un suprem argument al înfăptuirii neabătute a idealurilor socialismului, al înaintării ferme a patriei pe calea progresului multilateral.Unitatea indestructibilă dintre partid, clasa muncitoare și popor, făurită în anii construcției socialiste, probează prin ea însăși adevărul că Partidul Comunist Român, ca partid politic revoluționar, este ^^xponentul autentic al intereselor

Ceaușescu in cuvîntarea

majore ale clasei muncitoare, ale întregului popor. Numărînd in rindurile sale peste 3,8 milioane de oameni, circa o treime din populația activă a țării, și avînd organizații puternice în toate sectoarele vieții economico-sociale, partidul nostru nu mai poate fi conceput doar ca o avangardă a clasei muncitoare, ci este un autentic partid de masă, integrat organic în viața societății. Creșterea tot mai puternică a rolului politic conducător al partidului revoluționar al clasei muncitoare în toate sectoarele de activitate reprezintă de aceea chezășia continuității procesului revoluționar, a manifestării crescînde a spiritului revoluționar în întreaga activitate.Locul și rolul pe care le deține

în mod radical înfățișarea patriei noastre, nivelul general de trai al întregii națiuni. In coricepția partidului nostru, a secretarului său general, realizările obținute probează că numai și numai socialismul asigură popoarelor, clasei muncitoare din fiecare țară condiții pentru lichidarea înapoierii, sărăciei, pentru adevărata independență economico-socială, pentru bunăstarea întregului popor.Rolul clasei muncitoare în societatea socialistă este departe de a se diminua sau a dispărea, pentru că noua orînduire este și trebuie să fie o societate a muncii egale, în care munca constituie factorul hotăritor al întregii dezvoltări. Dezvoltarea științei și tehnicii presupune,

astăzi clasa muncitoare In societatea socialistă sînt determinate în mod obiectiv de conținutul relațiilor socialiste de producție. Pe temeiul trainic al proprietății socialiste, dezvoltarea armonioasă a întregii economii naționale, a tuturor zonelor țării a avut și are consecințe importante în planul structurii de clasă, în primul rînd prin creșterea numerică și calitativă a clasei muncitoare, prin ridicarea continuă a nivelului său de pregătire profesională și politică, prin afirmarea spiritului său revoluționar.Rezultatul politicii consecvente de creștere a forțelor de producție, de dezvoltare continuă a proprietății socialiste il reprezintă — așa cum se relevă in documentele pregătitoare pentru Congresul al XIV- lea al partidului — faptul că în 1989 producția industrială este de 135 de ori mai mare față de 1945, producția agricolă de 10 ori mai mare, iar venitul național de 40 de ori mai mare decît în Cea mai mare parte a acestei teri s-a realizat după 1965.Congresul al IX-lea, din iulie 1965, a inaugurat o etapă de mari realizări în dezvoltarea și modernizarea economiei românești, pe baza dezvoltării proprietății socialiste și a afirmării rolului dinamizator al clasei muncitoare. Dezvoltarea generală a patriei noastre, creșterea puternică a forțelor de producție au schimbat în acești ani

peste 1945. creș-luna

este adevărat, ridicarea nivelului de cunoștințe, dar nu diminuează rolul clasei muncitoare în dezvoltarea societății, ci, dimpotrivă, duce la creșterea rolului acesteia. Evidențiind că progresul tehnico-științific contemporan solicită și favorizează ridicarea continuă a nivelului de pregătire al clasei muncitoare, apropierea nivelului de cunoștințe și de dezvoltare dintre diferite categorii de oameni ai muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu argumenta încă o dată, în cuvîntarea rostită la Conferința organizației municipale de partid București, faptul că „acesta este drumul legic, istoric spre ridicarea întregului popor la un nivel inalt de acest sens, trebuie nu va scădea, ci clasei muncitoare, creatoare a niSmulul".Asemenea trenează în mări semnificative în modul de a gindi, a munci și a trăi al întregii clase muncitoare și al întregului popor. Sînt transformări revoluționare care se concretizează în planul vieții politice și sociale, în perfecționarea cadrului democratic de participare a clasei muncitoare Ia conducerea societății. Ele se constituie în componente esențiale ale continuității procesului revoluționar în societatea noastră, ale înaintării ferme pe calea socialismului și comunismului.

civilizație și, în să înțelegem că va crește rolul adevărata forțăsocialismului și comu-procese Înnoitoare an- mod necesar transfor-

orientări de o deosebită Insemnâ-Sub semnul acestor Idei șitate pentru teoria și practica edificării socialiste, publicăm o dezbatere pe tema creșterii rolului clasei muncitoare în etapa actuală. ÎN PAGINA A IlI-a.

de activitate.
Creșterea capacității politico - organizatoricePloiești este o unitateRafinăriaIndustrială de vecile tradiție, cu o organizație de partid puternică, cu o bogată experiență politică si or- fanizatorică. cu un colectiv harnic, n acest an. Întreprinderea a raportat. lună de lună. îndeplinirea planului la principalii indicatori. îndeosebi la producția-marfă, valorificarea tonei de țiței, productivitatea muncii. ..Sînt succese care isl au explicația în faptul că la obținerea lor organizația de partid a antrenat Întregul colectiv, își exprimă opinia tovarășa Maria Ciobanu, secretar al comitetului de partid din rafinărie. Aceasta reprezintă, si prin exemplul organizației noastre de partid, llus-

trarea aplicării concrete a conceptului elaborat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniat și în magistrala sa Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. potrivit căruia prin rolul și funcțiile multiple pe care Ie îndeplinește in cadrul societății, în noua etapă a revoluției socialiste, de conducere, organizare, convingere și mobilizare, partidul se afirmă tot mai puternic ca forță dinamizatoare a națiunii, asigurind atit funcționarea armonioasă a tuturor sectoarelor, cit și orientarea generală a activității Întregului popor. Funda- mentînd temeinic teza de înaltă semnificație și perspectivă conform căreia. pe măsura Înaintării pa drumul

socialismului, rolul conducător al partidului sporește în amploare și profunzime, conducătorul partidului nostru a respins, cu forța si argumentele strălucitului dialectician si gînditor revoluționar, concepția lichidatoristă. după care partidul nu trebuie să poarte răspunderea directă pentru înfăptuirea planurilor si programelor de dezvoltare a tării, ci să lase în seama sectoarelor și unităților economice sarcina soluționării problemelor, așa cum consideră ele. A da curs unei asemenea teze dăunătoare ar însemna, în ultima instanță, slăbirea rolului conducător al partidului, al clasei muncitoare, forța socială hotărîtoare a noii orînduiri. care îsi îndeplinește înalta menire istorică, prin interme-
(Continuare în pag. a Il-a)

Pe masa de lucru a primarului din Colibași, fotografia unui cuplu tînăr, în fata ofițerului stării civile. De neînchipuit cîtă căldură poate conferi unui cabinet auster o simplă fotografie ! „Fiul. sau poate, fiica... 7“ — întrebăm. Si aflăm cu mirare că tinerii din fotografie nu-1 sint primarului Andrei Dulcă nici măcar rude îndepărtate. „Atunci cum se explică... ?“ „Simplu. Este prima familie la care am oficiat. în calitate de primar al... orașului abia devenit oraș". „Aveți imaginea lor, zl de zi, in .De ce toc- „Ca să-mi zilnic față datorii. Co- oraș tî- numai ca exis- timp, ci și prin locuitorilor săi.

ginea lor, zi fața ochilor, mai aceasta ?“ reamintească de cine am libași este un năr nu tență In tinerețea Majoritatea sînt de vîrsta celor din fotografie sau puțin peste..."N-a fost greu să ne convingem că este asa. Pe străzi — minunatele străzi Încă fără nume ..oficial". Încadrate de arbori si de flori — tineri mînă-n mînă se plimbă agale, zăbovind mai vitrinelor mobilă.— N-o
agale, ales în dreotul magazinului desăsesă vă vină credeți, dar În Colibasl vinde zilnic mal multă

mobilă decît In Pitești. La magazinul nostru de mobilă. care ocupă tot parterul unui bloc nou. se descarcă zilnic mobilă si tot zilnic se vinde cam atît cit aducem, plus ce se realizează în industria noastră locală. Media de virstă a locuitorilor — 27 de ani — ține loc de ex-

nici *1 Întreprinzători, se ocupau cu munca la cîmp și tăiatul lemnelor la pădure. Primele începuturi industriale au fost modeste. După cel de-al doilea război mondial, în mica întreprindere de aici a început fabricarea de piese de schimb auto. In toată așa-zisa uzină — 36

conturul viitoarei de autoturisme. Și a fost construită In- timp de doi moment record : mai ani. A fost de neuitat, altulcînd din pre-
hartă, uzine uzina tr-un puțin unalături de un august 1968, ședințele Republicii a tăiat panglica ' inaugurală și a urcat la volanul primului

pllcații. Sînt toarta multi tineri în oraș, săptăminal au loc natru-cinci căsătorii. Deci tot atîtea începuturi de drum în viată. Pentru ei s-a construit orașul, cu cele peste 9 200 de apartamente. dintre care numai în acest an s-au predat, la cheie, peste 450, cu cele două centre de creație și cultură socialistă „Cîntarea României". cu cei peste 20 000 de metri pătrați spații comerciale. cu toate celelalte atribute ale urbanizării.Localitatea Colibași nu s-a născut pe un loc gol. Ea apare ca așezare încă din secolul al XVIII-lea. Locuitorii săi, oameni har-

de muncitori șl.un singur Inginer. Zestrea tehnică — sărăcăcioasă, rudimentară. Treptat-treptat. modesta unitate prinde Insă aripi. Se trece la fabricarea de piese mal complicate pentru autocamioane și tractoare. înzestrarea tehnică devine și ea mai bogată.Ni se destăinuie localnicii. Aflăm că. într-o zl de vară a venit și pe meleagul lor, într-o vizită de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu : a stat de vorbă cu ei. s-a interesat de munca lor ; a cuprins apoi cu privirea întinderea și a schițat. Împreună cu specialiștii. împreună cu el. ca pe o

autoturism de oraș fabricat In România. Acestor momente li s-au adăugat, în timp, altele și altele, care au jalonat. etapă după etapă, dezvoltarea uzinei, prefigurînd și momentul în care modesta așezare cu nume expresiv pentru condițiile de viață de odinioară — Colibași — avea să capete. în primăvara acestui an. statutul de oraș.Acum, cînd pe autostrăzile lumii aleargă peste 1 400 000 de autoturisme „Dacia", cînd constructorii de autoturisme și-au înălțat acest oraș al lor. păstrfndu-1 (anume poate) numele anacronic, dacă ne gîndim că nici măcar pen-

tru muzeu n-au păstrat vreuna din colibele de odinioară, prezentul întrece cu mult cele mai îndrăznețe vise de acum două decenii. De altfel, Colibasl este cunoscut nu numai prin activitatea întreprinderii risme, ci șl prin activitatea a două cercetări științifice, rezultatele cooperativei producție.oraș în toată puterea cu- vintului ca forță economică. viață socială etc., etc., adaugă, cu fiecare zi, noi atribute tinereții sale. N-au Doar i aproape blocul de locuințe de lingă schele. In chiar ziua documentării noastre, se instalau primii locatari. La multe ferestre, pentru prima oară, in seara respectivă s-au aprins luminile... Dar luminile ardeau și In șantier, se lucrează febril pînă tlrziu In noapte, fiindcă e mereu nevoie de case, mereu se Întemeiază familii, sosesc noi promoții miliile membri dreptulmai spațioase... Șl schelele

de autotu-institute de prin ale i de oraș.deosebite agricole Tînărul
dispărut schelele, că sînt tot mai ■ de uzină... La

de specialiști, falși adaugă noi șl-șl cer, firește, la apartamente
(Continuare In pag. aV-a)



PAGINA 2 SCiNTEIA — joi 16 noiembrie 1989

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI 
- SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLAR!

MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ PENTRU LUCRĂRILE AGRICOLE - ÎNCHEIATE GRARNIC !
ÎNDEPLINIREA INTEGRALA A PLANULUIIn această perioadă in care Întregul popor se pregătește să intimplne cu semnificative fapte de muncă Congresul al XIV-lea al partidului, potrivit indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în centrul preocupărilor tuturor colectivelor de oameni ai muncii, al organelor și organizațiilor de partid trebuie să se situeze realizarea ritmică, în structura prevăzută și la un nivel calitativ superior a producției fizice și a exportului.în legătură cu măsurile și acțiunile care se întreprind pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice, am solicitat, prin intermediul corespondenților noștri, răspunsuri la următoarele întrebări :

1. Care este stadiul realizării planului, ce rezultate mai 
deosebite s-au obținut în întrecerea socialistă ?

2. Ce experiențe și inițiative pot fi puse in evidență In 
activitatea organelor și organizațiilor de partid consacrată 
îndeplinirii sarcinilor economice ?

3. Cu ce probleme se confruntă unitățile economice, cum 
se acționează pentru soluționarea lor ?

In centrul atenției - spnrirea 
spiritnlni de inițiativă si răspundere

1. După primele 10 luni care au trecut din acest an, economia municipiului Rimnicu Vîlcea a obținut suplimentar o producție-marfâ industrială de 87,3 milioane lei, cele mai bune rezultate obținîndu-le colectivele de oameni ai muncii de la întreprinderea de Echipament Hidraulic, Combinatul de Prelucrare a Lemnului, Întreprinderea Forestieră de > Exploatare și Transport, întreprinderea „Electrocen- trale", care, de altfel, au raportat și Îndeplinirea sarcinilor de plan la acest indicator pe primii patru ani ai actualului cincinal. Urmărin- du-se cu atenție, pe tot parcursul a- cestui an, îndeplinirea planului la producția fizică, s-au asigurat suplimentar pentru economia națională a- proape 430,6 milioane kWh energie electrică, produse de mecanică fină în valoare de peste 14 milioane lei, mobilier în valoare de 1,7 milioane lei, 143 mii mp furnire estetice, 4 298 mc bușteni de fag, precum și alte sortimente cu desfacere asigurată pe piața internă și la export. Desigur, se regăsesc în aceste rezultate și responsabilitatea și exigența cu care organele și organizațiile de partid au coordonat forțele și au mobilizat comuniștii, toți oamenii muncii, ce s-au dovedit pe deplin con- știențl de obligațiile ce le revin în tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari, de a înfăptui, în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă, sarcinile de producție, în deplină concordanță cu exigențele formulate de secretarul general al partidului. Realizările cu care întîm- pinăm apropiatul forum comunist reflectă hotărîrea fermă a comuniștilor, a colectivelor noastre de muncă de a da viață în mod exemplar angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, asigurînd în acest fel condițiile tehnice și materiale de care depinde îndeplinirea ritmică și integrală a planului pe 1990 și pe întregul cincinal.
2 între experiențele pozitive des-, prinse din activitatea noastră șl care au intrat în practica organizațiilor de partid din întreprinderi, un Ioc și un rol de seamă îl are urmărirea sistematică a realizărilor, mai ales a producției fizice și exportului. In acest scop a fost organizat un eficient sistem de informare atit la nivelul întreprinderilor, cît și la cel al secțiilor și atelierelor. Aceasta ne permite să luăm cunoștință operativ de orice dereglare în mecanismul economic, de orice problemă care ar fi de natură să îngreuneze desfășurarea normală a activității și, deci, să acționăm cu promptitudine pentru asigurarea unui ritm înalt al producției. O latură importantă a activității politico- organizatorice asupra căreia am insistat și insistăm in continuare o 

constituie urmărirea riguroasă a a- plicării cu strictețe a programelor de perfecționare a organizării muncii și de modernizare a producției. Numai în primele 10 luni din acest an, de exemplu, au fost materializate 1 122 măsuri, multe dintre acestea in de- vans, fapt ce ne dă garanția că evaluările noastre de a obține pe această cale un spor de un miliard lei la producția-marfă vor fi realizate. De altfel, sînt numeroase unitățile economice, între care Combinatul de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea Minieră Rimnicu Vîlcea, întreprinderea „Electrocentrale" și altele, unde efectul antecalculat la nivelul acestui an al măsurilor de modernizare a fost de pe acum atins, cre- îndu-se în același timp condiții pentru depășirea substanțială a indicatorilor de eficiență scontați cu prilejul elaborării programelor. Sub coordonarea și îndrumarea comitetelor de partid din întreprinderi, săp- tămînal, comisiile de profil, din care fac parte cadre de conducere, specialiști, muncitori cu experiență, analizează în detaliu fiecare acțiune în parte, adoptînd în același timp noi măsuri rezultate din inventarierea propunerilor făcute de muncitori și specialiști fie direct, fie în adunările de partid, ale oamenilor muncii sau cu alte prilejuri.
3. Privind cu exigență și răspundere comunistă întreaga activitate economică desprindem însă că ne confruntăm cu unele greutăți și deficiențe în organizarea și derularea corespunzătoare a producției. Una dintre problemele care creează adeseori dificultăți anumitor unități e- conomice de pe raza teritorială a municipiului constă în asigurarea „în salturi", neritmică a bazei de materii prime și materiale. în anumite situații de acest gen întîlnite la Combinatul Chimic Rîmnicu Vîlcea sau la Combinatul de Produse Sodice Govora, a căror funcționare a fost serios dereglată de lipsa unor materii prime de bază, furnizorii aduc la rîndul lor justificări privind natura obiectivă a neîndeplinirii obligațiilor de plan și contractuale. Dar nu este mai puțin adevărat, în alte situații consiliile oamenilor muncii nu s-au preocupat cu răspunderea și perseverența necesare pentru aprovizionarea corespunzătoare și în structura prevăzută a materiilor prime și materialelor. Asemenea deficiențe ale stilului de muncă au fost relevate, de exemplu, cu ocazia analizelor efectuate de biroul și secretariatul comitetului municipal de partid în unități precum întreprinderea de Utilaj Chimic și Forjă, întreprinderea de Producție și Prestări Servicii și în alte unități, unde compartimentele de resort își intră anevoios în atribuții și numai atunci cînd constată că în depozite nu mai există efectiv materiale indispensabile pen

tru fabricație. Este un aspect care relevă că nu am reușit ca în activitatea unor colective de muncă să imprimăm un ferm spirit de răspundere, de ordine și disciplină, lăsîn- du-ne și noi adesea antrenați în susținerea unor justificări fără conținut, în discordanță cu realitățile.La recenta conferință de dare de seamă și alegeri a organizației municipale de partid am supus unei atente analize toate neajunsurile ce au marcat activitatea politico-organi- zatorică și economică, prilej cu care au fost scoase în relief cauzele și răspunderile. Pe această bază, au fost stabilite cele mai potrivite măsuri menite să determine eliminarea unor asemenea neajunsuri, ma- nifestîndu-se mai multă exigență și spirit revoluționar. Din paleta măsurilor stabilite nu lipsesc, de exemplu, cele care vizează sprijinirea concretă și directă a unităților economice ce au de realizat importante sarcini de export, dar care, pînă la această dată, nu au reușit să-și asigure un portofoliu de comenzi și contracte la nivelul posibilităților. în acest sens, comitetul municipal de partid a urmărit îndeaproape realizarea neîntîrziată a unor mostre de produse competitive, care sînt soli-
Sprijin direct pentru solutionarea 

problemelor producției>| Fiecare zl de muncă pînă la Congresul al XIV-lea al partidului constituie pentru toți oamenii muncii din municipiul Constanța un prilej de a înscrie în cronica întrecerii socialiste noi fapte și realizări de prestigiu, acționînd pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor stabilite. Ca rezultat al modului responsabil în care s-a acționat, la începutul lunii noiembrie municipiul Constanța a raportat îndeplinirea planului pe 3 ani și 11 luni din actualul cincinal, creînd toate premisele ca pînă la Congresul al XIV-lea al partidului să realizăm planul pe 4 ani. în perioada parcursă din acest an am realizat o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 1,5 miliarde lei, în condițiile depășirii productivității muncii cu 10 358 lei/persoană, a producției nete cu 432 milioane lei și ale reducerii cheltuielilor totale șl materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 34,1 lei șl respectiv 24,5 lei. în activitatea de investiții, planul la construcții-montaj a fost depășit cu 181,4 milioane lei. De asemenea, la producția de export s-a înregistrat un plus de peste 32 milioane lei, fiind onorate integral toate contractele.
2. în toate unitățile economice din municipiul nostru organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii au acționat și acționează în continuare pentru îmbunătățirea activității economice, valorificarea deplină a resurselor de care dispun și a cercetării tehnico-știin- țifice, utilizarea corespunzătoare a capacităților de producție și a forței de muncă, organizarea și modernizarea producției, asigurarea unei calități superioare a produselor. Iată cîteva exemple în acest sens. La întreprinderea de Construcții Navale Constanța durata de montaj în doc a mineralierului de 165 000 tdw s-a redus de Ia 5 luni și jumătate Ia 3 luni și 10 zile, iar în prezent, la mineralierul nr. 4, se acționează pentru ca durata de montaj să a- jungă, așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la două luni și jumătate. Navaliștii din Mangalia au înregistrat un adevărat record reali- zînd montajul la nava de 20 000 tdw în numai 20 de zile. De asemenea, tot la întreprinderea de Construcții Navale a crescut gradul de saturare 

citate pe piața externă, mostre ce au fost puse la dispoziția întreprinderilor de comerț exterior în vederea prezentării acestora la expozițiile și tîrgurile internaționale, menținînd în același timp o strînsă legătură, spre a cunoaște cerințele nou apărute pentru* 1 ieșirea și mai amplă la export cu noile produse create și asimilate în întreprinderile noastre.

producții bune la toate culturile, ne-a arătat, o dată în plus, că o a- rătură bună, efectuată la adîncimea stabilită, echivalează fără exagerare cu dublarea producției față de acum doi ani, cînd nu am arat toate suprafețele", aprecia Nagy Carol, președintele cooperativei. Lucrările se desfășoară în grafic și la Cooperativa Agricolă de Producție Diosig. Calitatea lucrării este bună. Explicația ne-o oferă Vasile Anca, președintele cooperativei, prezent în cîmp : „Avem seturi de brăzdare de rezervă, putînd să le înlocuim operativ oricînd e nevoie pe cele tocite. Aceasta face să se cîștige timp prețios, iar arătura făcută cu

Sînt zile de toamnă tirzie In care 
gospodarii satelor depun eforturi 
susținute și folosesc cu spirit gos
podăresc fiecare oră bună de mun
că in cîmp pentru încheierea 
grabnică a tuturor lucrărilor din 
această campanie agricolă. In 
această mobilizare generală de forțe 
sînt cuprinși și cooperatorii din 
Fierbinți, județul Ialomița, care lu
crează din zori pină noaptea tirziu 
spre a asigura toate condițiile 
realizării producțiilor agricole mari 
prevăzute pentru anul viitor. Din 
discuția avută cu inginerul Tănase 
Staicu, președintele cooperativei 
agricole, cu alți specialiști și coo
peratori a reieșit pregnant preocu
parea gospodarilor de aici de a 
face din viitorul an agricol un an 
al producțiilor-record atit in sec
torul vegetal, cit și in zootehnie.

La această dată sînt strinse și 
puse la adăpost toate recoltele bo
gate ale acestui an, insămințate în 
condiții bune și la timp toate cultu
rile păioase și furajere din această 
toamnă pe întreaga suprafață de
1 300 hectare. Culturile sînt răsărite 
de acum, iar vigoarea și densitatea 
lor dau deplina certitudine a unor 
recolte bogate. Totodată, au fost 
arate peste 1 000 hectare de teren 
pentru culturile din primăvară, 
adică jumătate din suprafața pre
văzută in programul acestei cam
panii. Continuă să se lucreze intens 
la eliberarea celor aproape 400 hec
tare de resturi vegetale, iar în gră
dina de legume se adună ultimele 
cantități de rădăcinoase. Au fost 
efectuate lucrări de afînare pe 60 
hectare din cele 100 stabilite, s-au 
fertilizat cu gunoi de grajd peste 
100 hectare și acțiunea va continua 
in toată perioada de toamnă și 
iarnă, unitatea dispunind de însem
nate cantități de gunoi de grajd. 
Anul acesta a fost pus in func
țiune sistemul de irigații prin 
barajul construit la Dridu. Ca la 
orice inceput, au fost și mai sînt 
incă necesare unele corectări. Cu 
toate acestea, la cultura porumbului

Evident, în actualele condiții cînd ne pregătim să punem în practică obiectivele ce ne revin din documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, înfăptuirea neabătută a sarcinilor presupune în cel mai înalt grad sporirea competenței politice și profesionale a cadrelor de conducere, a exigenței și spiritului revoluționar ce trebuie să se regăsească în întreaga noastră activitate. Aceasta impune, înainte de toate, perfecționarea propriului nostru stil de muncă, găsirea și a- plicarea acelor modalități care să determine, cu adevărat, îmbunătățirea cadrului organizatoric impus de nevoia firească de a lua cele mai bune decizii și de a subsuma activitatea curentă sub semnul perspectivei.
Ion BAN
prim-secretar al Comitetului 
Municipal Rimnicu Vîlcea al P.C.R.

la tubulatură atît la nave petroliere, cît și la mineraliere, gradul de mecanizare la sudură a ajuns la 60 la sută, iar indicele de utilizare a metalului este acum de 92 la sută. La întreprinderea Integrata de Lină, unde peste 80 la sută din produse sînt destinate exportului direct sau indirect, s-a acționat pentru reducerea greutății pe metru pătrat țesătură. Gradul de înnoire al producției este de 82 la sută, realizîndu-se 90 de articole noi în 5 000 de desene și poziții coloristice. La întreprinderea de Materiale de Construcții s-a acționat cu bune rezultate pentru diversificarea și creșterea gradului de finisare a panourilor prefabricate, folosirea conveierelor la panouri interioare, asigurîndu-se creșterea substanțială a productivității muncii, reducerea consumurilor specifice de oțel-beton și alte materiale de construcții. La întreprinderea Mecanică Navală s-a lărgit gama de fabricație de echipamente navale, în condițiile creșterii fiabilității și complexității acestora, realizîndu-se în prezent caldarine pentru nave de mare tonaj.3_ Economia noastră beneficiază, după cum se știe, de o puternică flotă maritimă comercială, a cărei activitate este în bună măsură urmărită și coordonată în cadrul municipiului Constanța. Pe baza pro- gramelor speciale adoptate, am inițiat acțiuni de cooperare între flotă și celelalte unități din teritoriu pentru cuprinderea unui număr cît mal mare de nave la reparații, pentru asigurarea necesarului de piese de schimb de care este atîta nevoie. în activitatea portuară va trebui să acționăm mai intens în domeniul organizării proceselor de producție, al folosirii la capacitate a unor utilaje și instalații portuare, al întăririi ordinii și disciplinei — neajunsurile în această privință determinînd înregistrarea unor rezultate sub posibilități. în activitatea de investiții, ți- nînd cont de rămînerile în urmă ale unor unități, va trebui să acționăm mai ferm, mai angajant pentru punerea în funcțiune la termen a capacităților din acest an, recuperarea restanțelor, atingerea parametrilor proiectați.
Gabriel POPESCU
secretar al Comitetului Municipal 
Constanța al P.C.R.

Există încă rezerve importante pentru 
sporirea ritmului de lucruȘl In județul Bihor, ca pretutindeni în țară experiența și rezultatele unităților agricole care au obținut constant, an de an, recolte mari la culturile ce se însămînțează primăvara au la bază efectuarea arăturilor adînci de toamnă șl fertilizarea concomitentă a terenurilor cu îngrășăminte organice. Explicabil de ce acum comitetul județean de partid, organele agricole pun un accent atît de mare pe a- ceastă lucrare „de bază" cum o numesc specialiștii.Dar să concretizăm, înfățișînd cîteva secvențe de muncă întîlnite în raidul întreprins în aceste zile în Cîmpia Crișurilor. în nordul județului, la Cooperativa Agricolă de Producție Tarcea, bunăoară, care a realizat producții la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare, erau arate de acum două treimi din suprafață. Probe că aici se lucrează intens sînt parcelele proaspăt brăzdate, ritmul susținut în care acționau șl cele 10 platforme hipo care transportau neîntrerupt îngrășăminte organice, ca de altfel și cele 5 mașini de împrăștiat gunoi. De fapt, fertilizarea în fiecare toamnă, cu doze de 70—80 tone pe hectar, a cel puțin un sfert din suprafața ce va fi însămînțată în primăvară cu sfeclă de zahăr, cartofi, legume și porumb constituie un element care recomandă secretul rodului bogat de la Tarcea. „Arat și fertilizat cu mult înainte, pămîntul are posibilitatea să rețină cantitatea de apă suficientă și să-și refacă «forțele» pentru a deveni un bun pat germinativ pentru viitoarele culturi", conchidea Lenkey Ludovic, inginerul-șef al unității.împreună cu loan Chivari, organizatorul de partid din Consiliul Unic Agroindustrial Sînmartin, am străbătut o bună parte din terenurile cooperativelor agricole Sîntan- drei, Borș, Giriș și Toboliu. îmbucurător să constatăm că în ultimele două unități menționate a prins lecția din toamna trecută, cînd au fost fertilizate suprafețe de 2,5 ori mai mari ca în anii pre- cedenți, golindu-se practic platformele de gunoi de grajd din cele două unități. La ferma Giriș erau în brazdă 15 tractoare, îndeaproape supravegheate de inginerul loan Donca, șeful secției de mecanizare. Un lucru notabil — tractoarele grele erau concentrate pe lă- coviștl, adică pe solurile cele mai grele; Atît la Giriș, cît și la Toboliu, formațiile de la arat lucrau în ritm . cu cele de la eliberatul terenului, avînd asigurat frontul de lucru necesar. Controlul efectuat de primarul comunei Giriș, el însuși fost mecanizator, ne întărește convingerea că plugurile dotate cu scormonitor adaugă la adîncimea de 30 centimetri alți 10 cm de sol afinat. Nu poate fi trecut cu vederea efortul făcut pentru a reduce la minimum durata remedierilor la tractoarele la care apar defecțiuni. Dat fiind faptul că la Nojorid, de pildă, se concentrează o cincime din suprafața pe care trebuie executate ogoare adînci în raza consiliului agroindustrial, aici au fost repartizați pentru a acorda sprijinul necesar inginerul-șef al Stațiunii de Mecanizare Oradea, precum și alți muncitori de la sectorul de întreținere-reparații al stațiunii, spre a asigura asistența tehnică necesară și soluționa prompt remedierile ce se impun.Continuînd raidul în consiliile a- groindustriale Sălard și Săcueni, am zăbovit la Biharia, Tămășeu și Diosig. Pentru ca tractoarele să aibă peste tot cîmp larg de lucru, comandamentele locale pentru agricultură au mobilizat un număr însemnat de cooperatori la eliberat de coceni și alte resturi vegetale a întregii suprafețe destinate arăturilor. Cu doi ani în urmă, la Cooperativa A- gricolă de Producție Tămășeu ră

măsese nearată 20 la sută din suprafață. Acum, printr-o bună organizare a muncii, suprafața pe care s-a executat lucrarea depășește jumătate din cea planificată. în cîmp întîlnim formații optim dimensionate in raport de mărimea solelor. Fiecărui mecanizator i s-a repartizat o „fîșie" ce echivalează cu norma pe un schimb. în felul acesta a sporit răspunderea nu numai pentru realizarea ritmului planificat, ci și a normelor de calitate. „Experiența acestui an, cînd am realizat
BIHOR. 

La baza producțiilor mari - 
hărnicia și priceperea oamenilor

brăzdarele In permanență bine ascuțite duce la încadrarea în consumul normat de motorină și la realizarea unei lucrări de calitate".Preocupări stăruitoare înregistrăm în majoritatea consiliilor a- groindustriale și pentru aplicarea de amendamente pe suprafețe cît mai întinse. Pînă duminică seara, pe ansamblul județului a fost arată 41 la sută din suprafața totală de 132 000 hectare pe care trebuie efectuate ogoare de toamnă. Ritmul arăturilor, deși în creștere, nu este încă la nivelul posibilităților, ne- realizîndu-se vitezele planificate în- tr-o seamă de consilii agroindustriale cum sînt Ceica, Bale, Ținea, Ti- leagd, aceasta datorită și dereglărilor în asigurarea motorinei, dar și unor deficiențe de natură organizatorică. Pornind de la o asemenea situație, comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole a stabilit măsuri suplimentare concretizate în creșterea numărului de tractoare destinate arăturilor, organizarea temeinică a schimburilor prelungite și a celui de noapte, îmbunătățirea asistenței tehnice în vederea înlăturării operative a defecțiunilor ce survin, amplificarea acțiunilor de întrajutorare, astfel Incit ogoarele adinei să fie finalizate pînă la sfîrșitul acestei decade.
Ioan LAZA
corespondentul „Scinteil"

s-a obținut un spor de producție 
de 6 000 kg in comparație cu cel 
neirigat.

O preocupare de seamă in aceas
tă perioadă este asigurarea tuturor 
condițiilor necesare pentru buna 
iernare a animalelor. încă din vară 
au fost revizuite și reparate adă
posturile, s-au completat geamurile 
și s-au adunat însemnate cantități 
de furaje. Pentru cele 1 250 de bo
vine și 1 368 de oi s-au strins 680 
tone de fin din necesarul de 800 
tone. Deficitul de fin va fi com
pletat cu suculente și grosiere din 
care s-au asigurat cantități mai mari 
față de necesar. De fapt, la sucu
lente s-a insilozat cu 800 tone mai 
mult, iar la grosiere cu peste 
1 000 tone. Cooperatorii din Fier
binți au tras o seamă de în
vățăminte prețioase din activita
tea desfășurată cu ani in urmă, 
cînd animalele au avut mult de su
ferit. Astfel, avind în vedere unele 
erori grave comise in aplicarea 
unor soluții constructive, s-a trecut 
la modernizarea adăposturilor. Fapt 
este că acum grătarele de beton 
sînt pardosite cu cărămidă, iar pe 
timp de iarnă se va apela din nou 
la așternutul de paie. Toată vara 
animalele au fost scoase pe pajiște 
și nu sînt aduse in grajduri decît in prag de iarnă, cînd începe înghe
țul. In asemenea condiții animalele 
vor intra in iarnă intr-o stare fizică 
foarte bună și este de așteptat ca și 
producțiile să crească mult. Procen
tul de gestație este cu 35 la sută mal 
mare decît în aceeași perioadă a 
anului trecut, existind condiții ca 
acesta să se situeze la nivelul sta
bilit prin plan. Și incă un fapt po
zitiv deosebit : tineretul bovin, de 
care se ocupă cu multă pricepere 
tehnicianul Marian Oancea, este 
bine dezvoltat și are perspective 
frumoase pentru ameliorarea sub
stanțială a actualului efectiv de 
bovine.

Horea CEAUȘESCU

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială
(Urmare din pag. I)diul propriului partid revoluționar. Noi. comuniștii români, repudiem în modul cel mai hotărît aceste concepții capitularde, lichidatoriste. care n-au nimic comun cu teoria revoluționară a clasei muncitoare.In ceea ce o privește, organizația de partid, pentru a-si întări forța de influențare a oamenilor muncii din întreprindere, pentru a asigura creșterea rolului său de conducător politic pune un deosebit accent pe dezvoltarea democrației interne de partid, pe aplicarea cu consecvență a principiilor si normelor vieții de partid, a prevederilor Statutului, a promovării cu fermitate a criticii si autocriticii, a ordinii si disciplinei.O importantă deosebită în obținerea rezultatelor amintite a avut-o înfăptuirea punct cu punct a programului de perfecționare a organizării muncii și modernizare a proceselor de producție. Au fost constituite colective din cadre tehnice, bine pregătite, din comuniști cu o înaltă responsabilitate si competentă în muncă, care, pe baza unor studii și comparații, au formulat propuneri concrete pentru asimilarea de produse, modernizarea tehnică si tehnologică a produselor, ridicarea nivelului de pregătire a personalului muncitor. Din cele 15 măsuri din programul de modernizare pentru anul acesta au fost realizate 13, ceea ce a condus la un spor de producție-marfă de 58 milioane lei. valoare concretizată în obținerea unor cantităti suplimentare de benzine, motorine si uleiuri".Secretarul comitetului de partid de la Schela de Foraj Scăeni, tovarășul Victor Puscașu. în continuarea acestei dezbateri, a spus : ..Cu îndrep

tățită mîndrle patriotică sl aleasă recunoștință putem spune că partidul nostru, avindu-1 în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. conducător de excepție, strălucit militant comunist si revoluționar consecvent, a fost ferit de greșeli si orientări confuze, a devenit tot mai puternic, mai viguros. îndeplinindu-si cu cinste înalta misiune istorică de a conduce poporul român spre culmile civilizației socialiste si comuniste. Sîn- tem. pe drept cuvînt. mîndri de marile realizări dobîndite pe toate fronturile construcției noastre socialiste. Dar. așa cum arată tovarășul Nicolae Ceausescu, realizările puteau fi mai mari dacă in toate domeniile de activitate s-ar fi acționat cu mal multă răspundere, dacă toate organele si organizațiile de partid si-ar fi îndeplinit la un înalt nivel" rolul de conducător politic, ar fi acționat cu mai multă fermitate pentru unirea si mobilizarea tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială. Experiența organizației noastre de partid confirmă pe deplin această apreciere. La un moment dat, unitatea noastră a avut dificultăți în realizarea planului de foraj. Ana- lizind această situație, comitetul de partid a aiuns la concluzia că principala cauză a constat în numărul mare de absente nemotivate înregistrate Ia un mic grup de oameni, dar suficient pentru a nu permite desfășurarea normală a producției. De aceea, organizația noastră de partid a mutat centrul activității sale poli- tico-organizatorice acolo unde se hotărăște soarta producției, adică în brigăzi si echipe. în prezent, adunările generale de partid. învătă- mîntul politico-ideologic, cursurile de calificare și perfecționare a pre

gătirii profesionale se desfășoară la sonde si nu la sediul schelei, asa cum se întîmpla mai înainte. Diferite aspecte ale întăririi ordinii și
Metode educative potrivite fiecărei situații, fiecărui omîntreprinderea de Reparații Ploiești a primit o comandă urgentă. In colaborare cu întreprinderea „1 Mai" urma să realizeze mai multe macarale pentru un partener extern. Comitetul de partid din întreprindere a plasat această comandă în fruntea priorităților de producție pornind de la înțelegerea unui imperativ al economiei naționale, acela de a intensifica exportul. Fiind vorba de lucrări unicat care trebuiau efectuate într-un termen cît mai scurt, comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază au cerut membrilor lor să explice muncitorilor necesitatea de a se angaja cu întreaga lor capacitate în onorarea acestei comenzi. S-a apelat la o formă simplă a activității educative, munca de Ia om la om. dar care, dusă cu convingere, a determinat o mobilizare activă, eficientă la înfăptuirea acestei lucrări. Cei mai buni muncitori 'au fost constituit! în formații speciale de lucru care au efectuat comanda cu multe zile înaintea termenului scadent.Tovarășul Vasile Ispas, secretar al comitetului de partid de la această întreprindere ploieșteană. care si-a Început intervenția sa cu relatarea acestui episod, a tinut apoi să sublinieze : „Este un fapt care pune în evidentă importanta factorilor edu- 

disciplinel. ale eliminării fluctuației forței de muncă fac obiectul dezbaterilor din adunările generale de partid. Totodată, s-a pus un mai mare accent pe creșterea răspunderii comuniștilor în formarea și educarea tinerilor sondori. Toate aceste măsuri și altele pe care nu le-am menționat si-au aflat o ilustrare concretă în rezultatele obținute : cinci sonde peste plan oină la ora actuală".
catlonall. a activității politico-educative. una din căile principale prin care organele si organizațiile de partid acționează In direcția mobilizării si unirii eforturilor oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de producție. în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c. se accentuează eu deosebită claritate că întreaga activitate de propagandă si politico- educativă trebuie să aducă o contribuție mai mare la mobilizarea oamenilor muncii in vasta operă de înfăptuire a politicii interne si externe a partidului sl statului nostru, devenind o puternică forță materială de transformare a societății, de asigurare a victoriei socialismului, (dealurilor progresului.

Legătura cu masele, izvorul forței de acțiune„O cerință hotărîtoare a amplei mobilizări a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială o reprezintă intensificarea și perfecționarea permanentă a legăturilor partidului cu masele de oameni ai muncii, cu poporul" — a intervenit în dezbatere tovarășul Marin AngheL secretar al comitetu-

Apreclerile din Tezele pentru Congresul partidului privind o anumită rămînere în urmă a activității poli- tico-ideologice si teoretice fată de dezvoltarea forțelor de producție impun ca organele si organizațiile da partid să acționeze pentru o îmbunătățire radicală a muncii în acest domeniu, ca de altfel a întregii activități politico-organizatorice. avîn- du-se în vedere că îndeplinirea sarcinilor ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii sînt nemijlocit legate de capacitatea de înțelegere a cerințelor noi. de nivelul pregătirii politico-ideologice. în acest scop, comitetul de partid din întreprinderea noastră a hotărît să aducă îmbunătățiri substanțiale învătămîntului politico-ideologic. să asigure un control permanent si eficient al modului cum se desfășoară si o mal bună îndrumare a propagandiștilor, în actualele împrejurări, cînd forțele reacționare au declanșat o puternică ofensivă împotriva socialismului. cînd sînt repuse în circulație vechi teorii lichidatoriste. infirmate de viată, se impune, asa cum se arată în Tezele pentru Congresul partidului, ca în întreaga activitate politico-educativă să fie subliniată necesitatea obiectivă a creșterii rolului conducător al partidului, a întăririi și dezvoltării continue a proprietății socialiste, a apărării acesteia ca una din cerințele vitale pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre".
Iul de partid de la întreprinderea „Progresul" din Ploiești, care. în continuare, a spus : „Nu există expunere sau cuvîntare a conducătorului partidului si statului nostru în care să nu fie subliniat acest principiu fundamental în activitatea comuniștilor. preocupare esențială ce se regăsește sintetizată și în Tezele pentru Congresul partidului. Este 

meritul conducerii partidului nostru, al secretarului său general, care, pornind de la teza științifică a construirii socialismului cu poporul, pentru popor, a elaborat forme si modalități concrete, profund democratice. prin care masele largi sînt chemate să-și spună cuvîntul. să participe nemijlocit la conducerea societății. în lumina obiectivelor formulate în documentele programatice pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, organele si organizațiile de partid au datoria să acorde o mal mare atenție sprijinirii. îndrumării Si dinamizării organizațiilor de masă si obștești, organismelor democrației muncitorestl-revolutionare. pentru a desfășura cu mai multă eficientă activități specifice lor în vederea unirii într-un singur șuvoi a energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii spre îndeplinirea planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a tării. întreprinderea noastră realizează două sute de produse chimice, la care concură o gamă largă de materiale, unele deficitare, greu de procurat. Cu toate acestea, ne aflăm cu planul îndeplinit si depășit la toti indicatorii. Am Izbutit acest lucru tocmai prin faptul că sindicatul din întreprinderea noastră. organizația de tineret, consiliul oamenilor muncii, comisia inginerilor și tehnicienilor. îndeaproape îndrumate si sprijinite de organizația de partid, au întreprins acțiuni de elaborare de noi tehnologii pentru valorificarea superioară a materiei prime, initiative de recuperare a materialelor refolosiblle. de asimilare de noi produse".„Eu as dori să pun In evidentă orientările de reală substanță novatoare formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora rolul conducător al partidului nu se identifică. în nici un fel. cu existenta vreunul centru de comandă, situat in afara sau deasupra societății. a maselor", si-a exprimat opinia tovarășul Constantin Ion. secretar al comitetului de partid de la 

întreprinderea de Rulmenți Grei din Ploiești, care a adăugat : „Dimpotrivă, partidul, așa cum se precizează în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din luna octombrie a.c., lși îndeplinește misiunea de forță politică conducătoare prin răspunderea care revine comuniștilor, cadrelor de partid de a acționa pentru ridicarea la un nivel înalt a activității organismelor statului, ale democrației muncitorești-revolutionare. As Insista asupra îndatoririi comuniștilor de a perfecționa activitatea consiliului oamenilor muncii, prin exemplul întreprinderii noastre. Astfel, comuniștii care fac parte din acest organism al democrației muncitorești au reușit să impună un stil de muncă operativ, eficient, oglindit în rezultatele bune obținute, materializate prin onorarea înainte de termen a contractelor la export sl prin asimilarea de la începutul anului a 30 de tipodimensiuni de rulmenți. La rindul ei. organizația de partid, datorită implicării comuniștilor în viata organismelor democrației muncitorești. a putut să-și îmbunătățească propria activitate politico-organiza- torică".Toate aceste Idei si argumente de profundă semnificație social-politică se adaugă firesc numeroaselor altora care, toate laolaltă, se constituie în temeiuri adînci ale entuziasmului si satisfacției cu care participanții la dezbaterea noastră, în consens cu voința exprimată de toți oamenii muncii, de întregul partid și popor, au dat glas adeziunii lor ferme la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din luna iunie a.c., ca, la cel de-al XIV-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă da secretar general al partidului, cu certitudinea înaltă că sub înteleapta Si clarvăzătoarea sa conducere România va înainta cu pași siguri spre viitorul de aur al omenirii — comunismul.
Constantin VARVARA
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CLASA MUNCITOARE 
factorul revoluționar determinant 

al făuririi societății socialiste
„Clasa muncitoare, clasa cea mai numeroasă și înaintată a societății noastre, își exercită 

cu cinste rolul conducător în societate, reprezintă garanția principală a înfăptuirii socialismului 
și comunismului. Partidul nostru va asigura ca întreaga clasă muncitoare să-și lărgească necontenit 
orizontul de cunoștințe, nivelul pregătirii profesionale, tehnice și culturale, să se ridice la nivelul 
unei clase muncitoare intelectuale, să se afirme în continuare cu și mai multă putere ca o clasă 
revoluționară înaintată din toate punctele de vedere".

(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R.)

Concepția partidului nostru cu privire la continuarea pe trepte calitativ superioare a procesului revoluționar în România implică in mod nemijlocit creșterea în continuare a rolului clasei muncitoare, perfecționarea formelor de participare a tuturor oamenilor muncii la conducerea societății, la hotărîrea și înfăptuirea propriului viitor. Răspunderea clasei muncitoare și a partidului său revoluționar pentru realizarea neabătută in viață a programelor de dezvoltare a construcției socialiste, pentru înfăptuirea fermă a principiilor socialismului a conferit șl conferă un conținut tot mai bogat rolului clasei muncitoare, competenței, spiritului revoluționar și responsabilității muncitorești.Aceste teme profund actuale ale teoriei și practicii construcției socialiste au făcut obiectul dezbaterii organizate de redacția noastră, la care au pcrticipat : lector univ. dr. CONSTANTIN NICA, Academia de învățămînt social-politic de pe lingă C.C. al P.C.R., GHEORGHE PREDOIU, secretarul comitetului de partid, și ION GROSU, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de geamuri Buzău, IANCU MARIN, maistru, secretarul comitetului da partid de la Întreprinderea de Motoare Electrice Pitești.
Red. : Așa cum este cunoscut, 

stadiul actual de dezvoltare a 
structurilor noii societăți, căută
rile si preocupările diferitelor 
forte politice din numeroase țări 
pentru definirea căilor de înnoi
re a teoriei și practicii construc
ției socialiste tn condițiile lumii 
contemporane pun in lumină ac
tualitatea problematicii rolului 
factorului politic — si, tn acest 
cadru, rolul partidelor politice, 
al claselor sociale — in înfăp
tuirea aspirațiilor de progres ale 
celor ce muncesc. Evoluția isto
rică a clasei muncitoare și a 
partidului său revoluționar în 
anii construcției socialiste, pre
cum și afirmarea cu putere a 
rolului acestuia in noile stadii de 
dezvoltare a socialismului con
stituie o temă centrală de dezba
tere, nu o dată controversată, in 
lumea contemporană.

CONSTANTIN NICA : O dată cu profundele mutații din societate, în etapele succesive ale edificării și perfecționării socialismului, clasa muncitoare a înregistrat și înregistrează transformări radicale. Devenită o clasă nouă, eliberată de exploatare și deținătoare, împreună cu ceilalți oameni ai muncii, a puterii politice și economice, ea s-a consacrat ca principala producătoare de bunuri și cea mai puternică forță socială revoluționară. In noua sa calitate, muncitorimea din România dispune de un uriaș potențial de energie creatoare, de capacitate de acțiune atît în. sfera muncii productive, cit și în domeniul conducerii social-politice, al tehnicii, culturii, invățămîntului. Sub conducerea partidului comunist— partid revoluționar al clasei muncitoare și al întregii națiuni— ea își aduce contribuția hotă- ritoare la desfășurarea cu succes a procesului de făurire a societății socialiste ■ multilateral dezvoltate, acționează cu fermitate și consecvență pentru punerea deplină in valoare a sistemului democratic de organizare, conducere și planificare, pentru perfecționarea pregătirii profesionale pe baza noilor cerințe impuse de aviiitul fără precedent al științei și tehnicii, fundamentîn- du-și întreaga activitate pe cele mai noi și mai valoroase Cuceriri ale cunoașterii.Clasa muncitoare din țara noastră a demonstrat, intr-un scurt interval de timp, că a știut și știe să conducă destinele patriei incomparabil mai bine decît au făcut-o clasele dominante de odinioară. Pentru a-și îndeplini această misiune, ea a întărit permanent — sub îndrumarea partidului — colaborarea cu toate forțele sociale ale națiunii, a- dincind unitatea social-politică și ideologică a poporului, dezvol- tind autoconducerea, autogestiu- nea, noi forme democratice de conducere, ce materializează principiul științific al făuririi socialismului cu poporul și pentru popor, promovat cu clarvi

ziune șl consecvență revoluționară de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Procesele înnoitoare din societatea noastră, inaugurate de Congresul al lX-lea al partidului, transformările profunde și multilaterala din toate domeniile vieții socială au condus la afirmarea cu și mai multă putere a rolului dinamizator al clasei muncitoare.La Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. subliniind din nou, cu pregnanță, necesitatea întăririi continue a rolului clasei muncitoare ca factor determinant al făuririi socialismului și comunismului,_ a- răta : „Activitatea ideologică,poiitico-educativă trebuie să demonstreze in mod științific, teoretic, injustețea diferitelor teze cu privire la diminuarea rolului clasei muncitoare și pericolul acestora pentru construcția socialismului, inclusiv problema reducerii ponderii muncitorilor in unele partide comuniste și muncitorești, in conducerea diferitelor sectoare de activitate. Aceasta reprezintă fără nici o indoială o subapreciere puternică a rolului clasei muncitoare in societatea socialistă, in societatea omenească de astăzi, in general**.
IANCU MARIN: De fiecare dată cînd vorbește despre rolul politic conducător al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază o legătură dialectică, fundamentală : „Nu se poate vorbi de rolul politic conducător al partidului fără a asigura conducerea de către clasa muncitoare a tuturor domeniilor. In același timp, nu se poate asigura rolul conducător al clasei muncitoare fără recunoașterea și exercitarea rolului politic al partidului revoluționar, al partidului comunist**. Acesta este modul deschis, limpede în care partidul nostru, secretarul său general arată Importanța pe care o acordă participăî-ii largi a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii Ia conducerea societății noastre socialiste. Iată de ce, In aceste momente cu semnificație istorică pentru societatea noastră, cînd întregul popor aduce partidului prinosul exemplarelor fapte ale hărniciei, cinstind cu rezultate superioare in muncă a- propiata deschidere a celui de-al XlV-lea Congres, clasa noastră muncitoare, purtătoare a unor bogate tradiții revoluționare și factor hotăritor al marilor înfăptuiri din anii socialismului, iși exprimă incă o dată, din a- dincul inimilor, adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din luna iunie, cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea, in funcția de secretar general al partidului, chezășia continuării neabătute a 

procesului revoluționar In România, a înfăptuirii ferme a principiilor socialismului, a dezvoltării in ritm susținut a patriei și afirmării ei demne in rindul țărilor cu un remarcabil potențial de progres și civilizație.Spiritul revoluționar al clasei muncitoare este izvorul nesecat de tărie și combativitate al partidului. Și nici n-ar putea fi altfel, dacă avem în vedere creșterea continuă a rîndurilor clasei muncitoare, a ponderii sale în societatea noastră, ridicarea continuă a pregătirii sale profesionale și politice.Aș exemplifica, apeltnd la realitățile din întreprinderea noas
• Mereu în primele rînduri ale 

progresului multilateral al patriei
• înalta conștiință revoluționară de 

proprietari, producători și beneficiari
© Pregătirea profesională și politică 

— la nivelul exigențelor actuale!

meniile de activitate : și tn cel economic, și în cel al perfecționării profesionale, și în cel al participării mereu mai intense la activitatea organismelor democratice care au fost create în societatea noastră.
CONSTANTIN NICA : Intr-adevăr, creșterea rîndurilor clasei muncitoare a însemnat și înseamnă răspunderi sporite in conducerea vieții politice și eco- nomico-sociale. Numărul muncitorilor în totalul populației ocupate a sporit de la circa 1 229 000 în 1950, la 3 109 000 în 1965 și la peste 6 100 000 în prezent. Ca rezultat al acestei însemnate creșteri numerice, însoțite de păstrarea neabătută a caracterului 

muncitoresc al partidului, muncitorii reprezintă în prezent 55,7 la sută din rindul membrilor Partidului Comunist Român. Merită de subliniat, de asemenea, că ponderea muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor în componenta organelor colective de conducere este în prezent de 50 la sută la nivelul întreprinderilor, fabricilor și secțiilor, 33 la sută la nivelul centralelor industriale și 25 Ia sută la nivelul ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat. Aceste realități ale vieții economice și politice probează incă o dată că răspunderile pe care le are astăzi clasa muncitoare din țara noastră In conducerea și organizarea vieții economico-sociale îi conferă un rol hotăritor in realizarea obiectivelor socialismului, în înfăptuirea cu fermitate a principiilor noii societăți.
prin lupta revoluționară condusă de partid ? Noi, muncitorii, ne bucurăm astăzi în societatea socialistă de un statut social nou și purtăm o mare răspundere socială pentru viitorul întregii societăți. Pentru noi este limpede că roata istoriei nu se poate întoarce înapoi, că egalitatea și demnitatea pe care le-am dobîndit prin luptă nu pot fi schimbate cu subjugarea și aservirea muncii noastre de către proprietarii capitaliști, fie ei mai mari sau mai mici. Avem astăzi in grija și răspunderea noastră, a întregului popor, o avuție puternică, înfloritoare pe care sîntem hotărîți să o apărăm și să o sporim, așa cum o cer înaltele obiective înscrise în documentele ce vor fi aprobate de apropiatul Congres al comuniștilor români.Răspunderile pe care colectivul nostru de oameni ai muncii și le-a asumat în gospodărirea patrimoniului ce ne-a fost încredințat le probăm prin realizarea șl depășirea constantă a tuturor indicatorilor de plan. Totodată, punem în practică un ansamblu de măsuri privind modernizarea liniilor tehnologice și a produselor ce le fabricăm.

ION GROSV : Firește, clasa muncitoare de astăzi nu mai 

poate fl înțeleasă la fel ca In urmă cu 100 de ani, și nici măcar ca în primii ani ai construcției socialiste. Pregătirea profesională mereu înnoită, complexitatea și valoarea mereu sporită a utilajelor cu care este dotat astăzi un loc de muncă in industrie pun în cu totul alți termeni problemele capacității de inițiativă, ale răspunderii, ale statutului social al muncitorului de azi.Ca proprietari, producători șl beneficiari ai întregii avuții naționale, ne preocupă astăzi în mod direct și responsabil problemele mal bunei sale gospodăriri, deoarece experiența noastră ne dă dreptul să considerăm că 

marea proprietate socialistă are mari resurse de progres și de dezvoltare. De aceea, respingem cu fermitate încercările unor cercuri din străinătate de a acredita ideea „sfîrșitului** proprietății socialiste și îndemnurile la fărîmițarea acesteia, la „repri- vatizarea** ei, la edificarea unei „economii de piață competitive**. Faptul că, de pildă, produsele fabricate la noi, la Buzău, sînt căutate pe multe plete arată că ele sint realmente competitive, dar a fi competitiv nu înseamnă cîtuși de puțin a renunța la caracterul socialist al proprietății sau la conducerea pe baza planului național unic.Concret, la întreprinderea de Geamuri din Buzău, conducerea și organizarea producției, pro-
Red. : Experiența construc

ției socialiste a infirmat presu
pozițiile construite și puse în 
circulație în diferite perioa
de de cei care respingeau și 
mai resping incă ideea rolu
lui conducător al clasei mun
citoare, supoziții potrivit că
rora exercitarea rolului con
ducător al clasei muncitoare ar 
genera în timp noi rapor
turi de dominație politică și 
noi contradicții in societatea so
cialistă, iar noile evoluții din 
știință și tehnică ar invalida, la 
rindul lor, rolul dinamizator al 
clasei muncitoare în asigurarea 
progresului social și economic 
în epoca noastră.

In primul caz, experiența Is
torică a dovedit că rolul con
ducător al clasei muncitoare nu 
implică nicidecum o poziție do
minantă a acesteia față de alte 
clase, ci el se manifestă in con
dițiile asigurării afirmării tot 
mai active tn viața economică și 
politică a tuturor claselor și ca
tegoriilor sociale. In noua etapă a 
dezvoltării construcției socialiste 
în țara noastră, alianța și cola
borarea dintre clasa muncitoare, 
celelalte clase și categorii so
ciale se transformă în mod pro
cesual in unitatea dintre toate 
clasele și categoriile sociale, în 
unitatea intregului popor.

tn al doilea rînd, evoluția so
cietăților contemporane probea- 

blemele dezvoltării și modernizării acesteia fac obiectul preocupărilor întregului colectiv, al tuturor organismelor democrației muncitorești-revoluționare. Consiliul oamenilor muncii, organ colectiv de autoconducere, analizează și hotărăște atît în ce privește problemele „la zi“ ale producției, cit și cele de perspectivă. In ultima perioadă, în ședințele lunare ale C.O.M., la recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii, o atenție deosebită a fost acordată unor probleme de perspectivă, de „planificare a viitorului**, cum spun specialiștii. Este vorba de reducerea consumului încă mare de forță de 

muncă la operațiile de tăiere șl prelucrare a geamului. Ne preocupă introducerea in secțiile de producție a unor mașini automate de tăiere, a unor noi mașini de prelucrat, care să sporească de cîteva ori productivitatea muncii la aceste operații. Urmărim, de asemenea, în permanență îmbunătățirea structurii de calitate și creșterea ponderii produselor de calitate «uperioa- ră. Faptul că produsele întreprinderii de Geamuri Buzău sint exportate in 35 de țări spune mult în legătură cu eficiența practică a acestor preocupări, precum și cu privire la experiența noastră de conducere a proceselor economice și de gospodărire a proprietății socialiste.
xă elocvent că revoluția tehni- 
co-științifică are in muncitorul 
modern unul din principalii săi 
promotori, un factor de progres 
care este departe de a-și fi 
spus ultimul cuvint, de a-și fi 
epuizat capacitatea de a stimu
la procesele înnoitoare din do
meniile organizării și conduce
rii vieții economice.

CONSTANTIN NICA: Sarcinile noi șl complexe ale etapei actuale — așa cum se arată în documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea — impun angajarea profundă In întreaga viață economico-socială a științei, promovarea fermă a progresului tehnic, sporirea substanțială a contribuției științei și tehnologiei la dezvoltarea intensivă a economiei, la modernizarea forțelor de producție, la valorificarea superioară a potențialului material și uman. Noua revoluție în știință și tehnică generează schimbări radicale nu numai în tehnică, în organizarea muncii, ci și în modul de gîndi- re, de muncă și de viață al oamenilor, al muncitorilor, deoarece presupune atît ritmuri de muncă susținute, bazate pe înaltă pregătire, cit și utilizarea unor tehnologii de vîrf, organizarea flexibilă a proceselor de producție. Satisfacerea unor astfel de cerințe solicită o pregătire profesională înaltă a persona

lului muncitor, perfecționarea invățămîntului liceal și profesional, a invățămîntului de toate gradele, prin legarea lui tot mai strînsă de practică, ridicarea generală a cunoștințelor tuturor oamenilor muncii. Așa după cum subliniază in repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, numai cu muncitori cu solide cunoștințe în toate domeniile, și în primul rind în domeniile moderne, se pot asigura dezvoltarea intensivă a economiei, creșterea productivității muncii, sporirea substanțială a nivelului calitativ al produselor.Parametrii actuali ai proceselor de producție și mutațiile din domeniul tehnologiilor atrag schimbări de o amploare similară în conținutul muncii, in sfera muncii și în structura profesiilor. Transformările calitative care au avut loc pînă acum și cele proiectate în interiorul sectoarelor industriale au dus și vor duce Ia sporirea efectivelor clasei muncitoare din ramurile de vîrf, purtătoare de progres și promotoare ale noii revoluții tehnico- științifice. Practic, este vorba de creșterea prioritară a detașamentelor muncitorești din ramurile de prelucrare superioară a materiilor prime, de valorificare eficientă a energiei, ramuri care realizează produse de înaltă tehnicitate, competitive, cu consumuri specifice mici. Este vorba de construcția de mașini, industriile electronică, electrotehnică, de mecanică fină, chimică, de producere a utilajelor tehnologice de mare complexitate, cu grad ridicat de automatizare.Proiectul Programului-Directi- vă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului argumentează elocvent că în prezent și în perspectiva apropiată clasa muncitoare se va afirma ca «forța socială cea mai intens angajată în promovarea noii revoluții tehnico-științifice. Clasa muncitoare este implicată in a- cest efort pe două planuri. Pe de o parte, ca forță socială fundamentală a societății noastre, ea este chemată să-și aducă principala contribuție la transpunerea în viață a programelor de dezvoltare economico-socială sub impulsul rezultatelor și cerințelor actuale ale științei și tehnicii. Pe de altă parte, fiind clasa socială cu dinamismul cel mai accentuat, transformările sale interne vor reprezenta simultan consecințe și factori dinamizatori ai progresului tehnico-știin- țific.In viitor, rolul preponderent al muncitorilor cu calificare tot mai înaltă va schimba, într-o anumită măsură, imaginea consacrată decenii întregi a clasei muncitoare. Practic, Intre proletar, om al muncii precumpănitor manuale, și muncitorul de astăzi, ce dirijează sisteme de mașini complexe, automatizate sau chiar robotizate, există o a- devărată distanță istorică, pe care clasa muncitoare din România a străbătut-o cu succes într-o perioadă relativ scurtă, depășind handicapul lipsei de tradiții sau experiență, tocmai prin mutațiile înregistrate în planul pregătirii, al capacității de gin- dire, al conștiinței politice, al deprinderilor de conducere și organizare. Asemenea transformări reflectă — prin conținut și semnificații — lărgirea bazelor sociale ale socialismului în țara noastră, consolidarea pozițiilor revoluționare ale clasei muncitoare in societate, întărirea contribuției sale la dezvoltarea actuală și de perspectivă a națiunii noastre.
GHEORGHE PREDOIU : Despre experiența și nivelul de pregătire al clasei noastre muncitoare stau mărturie rezultatele deosebite ale multor colective muncitorești. La Întreprinderea noastră, unitate care împlinește abia două decenii de la prima șarjă produsă, obținem astăzi 5 la sută din producție peste ni

velul tehnic mondial. Dorința de autodepășire este starea de spirit dominantă în colectivul nostru muncitoresc, promovată prin exemplul personal al comuniștilor, prin întreaga muncă poiitico-educativă a organizației de partid. Astfel, după două decenii de experiență, ceea ce ne definește este și faptul că am încetat de mult să căutăm justificări pentru eventuale neim- pliniri, ci, dimpotrivă, privim cu luciditate, în mod critic propriile noastre realizări, cu dorința vie de a obține rezultate superioare.
CONSTANTIN NICA : A cultiva calitățile umane care garantează înfăptuirea optimă a programelor de dezvoltare ale etapei actuale, a cultiva deci gîndirea novatoare, disciplina și dăruirea în muncă presupune — nu mai puțin — a proba pe deplin aceste calități și in organizarea și desfășurarea muncii de pregătire profesională și politică a tuturor oamenilor muncii. Numai o atare corespondență între calitatea nouă, superioară a obiectivelor social-econo- mice pe care ni le-am propus și calitatea superioară a muncii fiecăruia poate asigura eficiența activității generale.Privim astăzi procesul Istoric al formării omului nou nu numai ca rezultatul exclusiv al acțiunii factorilor educativi, ci in primul rînd ca rezultat al dezvoltării de ansamblu a societății. La rindul său, munca poii

tico-educativă este concepută și 
realizată astăzi în mod efectiv 
ca parte integrantă a operei de 
edificare a societății socialiste, 
ca una din direcțiile esențiale 
ale activității partidului, ale 
exercitării rolului său conducă-, 
tor în societate.In Expunerea prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din luna octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Este necesar să intensificăm munca de ridicare a nivelului ideologic, a conștiinței revoluționare a partidului, a tuturor oamenilor muncii, să așezăm ferm la baza întregii activități concepția revoluționară despre lume și viață, principiile socialismului științific, să dezvoltăm puternic spiritul revoluționar, de răspundere față de interesele poporului, de cauza socialismului, de independența și suveranitatea țării**.

Documentele programatice ale 
partidului nostru pentru Con
gresul al XlV-lea sublinia
ză in mod consecvent că, 
în noul stadiu de dezvoltare a 
societății socialiste, conducerea 
politică a societății de că
tre clasa muncitoare, de că
tre partidul ei revoluționar, 
devine ea însăși o știință tot 
mai complexă, care porneș
te de la cunoașterea temei
nică a legităților generale 
proprii socialismului, ca și a 
realităților economico-sociale și 
a proceselor dinamice care 
au loc în societatea contempora
nă, valorificarea superioară a 
inepuizabilei capacități crea
toare a clasei noastre muncitoa
re, creșterea rolului ei conducă
tor în asigurarea progresului 
economic și social.La marele forum al partidului— Congresul mărețelor victorii socialiste ale poporului român— clasa noastră muncitoare, purtătoare a unor bogate tradiții revoluționare, factorul hotăritor al înfăptuirilor istorice ale anilor socialismului, se prezintă strins unită în jurul partidului său revoluționar, chezășia împlinirii aspirațiilor sale fundamentale de progres și civilizație, a aspirațiilor întregului nostru popor, cu hotărîrea de a înfăptui neabătut programele dezvoltării construcției socialiste in țara noastră, ale înaintării ferme pe calea unor profunde transformări revoluționare, a înfăptuirii plenare a principiilor socialismului și comunismului.

tră, o unitate reprezentativă a industriei argeșene și a industriei electrotehnice din țara noastră. La scurtă vreme după cel de-al IX-lea Congres al partidului, cînd s-a produs primul motor electric la Pitești, colectivul nostru muncitoresc se afla la primii pași. Astăzi, avem în întreprindere aproape 3 000 de oameni ai muncii, marea majoritate cu o foarte bună pregătire profesională, și producem anual aproape 2 milioane de motoare electrice. O mare parte din produsele noastre le exportăm în țări cu vechi tradiții industriale, probînd astfel capacitatea de creație a colectivului nostru muncitoresc, a clasei muncitoare din România. Atît creșterea numerică a detașamentului muncitoresc din întreprinderea noastră, cit și sporirea importantă a volumului producției, presupun răspunderi sporite în toate do-
Red. : După cum se știe, por

nind de la principiile fundamen
tale ale socialismului științi
fic, Partidul Comunist Ro
mân apreciază că perfecționarea 
în continuare a orinduirii socia
liste nu se poate realiza decit 
pe baza întăririi marii proprie
tăți socialiste, prin valorificarea 
uriașului său potențial de pro
gres economic și social. Expe
riența construcției socialiste a 
confirmat și confirmă pe deplin 
adevărul că dezvoltarea continuă 
a proprietății întregului popor, 
crearea unei economii moderne, 
dinamice constituie singura cale 
pentru a asigura progresul țării, 
dezvoltarea ei independentă, li
beră și demnă, împlinirea aspira
țiilor clasei muncitoare, ale tu
turor oamenilor muncii în cali
tate de proprietari, producători 
și beneficiari ai avuției naționa
le. Vă propunem să aduceți ar
gumente din propria experiență.

IANCU MARIN: Cel mai vîrst- nici dintre noi au cunoscut prin propria și adesea tragica lor experiență de viață statutul muncitorului în societatea burgheză, „binefacerile** proprietății private și ale exploatării de clasă. Se poate face vreo comparație cu acest trecut înlăturat o dată pentru totdeauna
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MISIUNEA SOCIALĂ A ARTEI
Expunerea tovarășului Nicol a e Ceaușescu cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou. constructor conștient al socialismului și comunismului in România, relevă, pornind de la documentele programatice ale partidului, rolul important ce revine intregii activități de creație și cultural-artistice în ridicarea pe noi trepte a nivelului de cultură, de cunoștințe generale ale întregului popor și, pe această cale, de formare a conștiinței revoluționare a omului zilelor noastre. „Trebuie să pornim neabătut — se subliniază in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — de la faptul că literatura, muzica, arta în general, activitatea cultural-artistică au o înaltă misiune socială in ridicarea nivelului general de cultură al poporului, în înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială și construcție socialistă". Tocmai „înalta misiune socială" asumată de creatorii și oamenii de cultură contemporani stimulează profund arta și cultura noastră actuală, exprimînd astfel opțiunile de fond și stilurile creatorilor, vizibile în operele reprezentative ale

ultimelor decenii. Document de înaltă principialitate politică și ideologică, Expunerea secretarului general al partidului adresează un îndemn vibrant creatorilor, oamenilor de cultură șl artă de a se apleca cu talent și superioară înțelegere asupra realităților patriei pe care să le cuprindă în opere durabile, care dau seamă despre munca eroică a poporului, despre marile lui izbînzi. Profunda vibrație umanistă, spiritul constructiv al ideilor din Expunere constituie pentru creatorii și oamenii de cultură un nou, temeinic motiv de meditație, îndemn spre aprofundarea vieții cultural-artistice în toate domeniile, spre elaborarea unor opere profund patriotice, inspirate din viața și munca poporului român, din activitatea însuflețită de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Scriitorii, oamenii de artă și cultură dau o înaltă apreciere tezelor și orientărilor din documentele Congresului al XIV-lea, ideilor de înaltă valoare principială și practică din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — document ce constituie pentru toți creatorii un în- suflețitor program de muncă și creație.
literatura, mai puternic implicată 

în formarea omului nou, omul unei 
atitudini revoluționare, patriotice

Largă participare cetățenească 
la dezvoltarea localităților patriei

Ion Hobana, secretar al Uniunii Scriitorilor : Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca și celelalte documente programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului au pentru scriitori, pentru Uniunea noastră un caracter programatic, de lucru. Ele acționează în profunzime pe terenul vast al valorificării moștenirii literare, cît și, mai ales, în cel al realizării creației actuale. In primul domeniu amintit, refacerea și aprofundarea legăturii cu experiența înaintașilor a devenit posibilă datorită climatului înnoitor instaurat in toate compartimentele societății de Congresul al IX-lea al partidului. Au fost înlăturate hotărit concepțiile și practicile greșite care împiedicau așezarea firească a valorilor prezentului în matca unor împliniri multiseculare. Sub influența spiritului novator care caracterizează gindirea profund științifică, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost inițiată o vastă acțiune de recuperare a celor mai valoroase tradiții ale culturii noastre. Acest proces de readucere în orizontul actualității a operelor și personalităților care au contribuit în mod hotărîtor la creșterea tezaurului de simțire și expresie românească reprezintă o dovadă grăitoare de patriotism. înfăptuirile de azi își găsesc astfel o temelie trainică în mai vechile strădanii, realizîn- du-se acea indispensabilă continuitate a spiritualității unui popor. în ansamblul acestei opere complexe, desfășurată sub îndrumarea de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, are loc și valorificarea moștenirii literare. Marile opere ale trecutului au fost tipărite în ediții de masă șl în ediții științifice de referință, menite să transmită posterității imaginea devenirii literaturii noastre. Au apărut monografii, studii, culegeri de articole consacrate unor autori șî curente. înaintașii au fost sărbătoriți așa cum se cuvine. Pilduitoare este cinstirea în acest an, de către întreaga suflare românească, a lui Mihai Eminescu, la împlinirea unui veac de la trecerea sa in eternitate, cinstire încununată de mesajul conducătorului partidului și statului nostru : „Omagiind asiăzi opera luminoasă a Iul Mihai Eminescu — ca de altfel a tuturor marilor creatori din toate domeniile — avem datoria să dezvoltăm și să îmbogățim permanent, cu noi și noi creații, minunatul patrimoniu național — tezaur de gindire înaintată, revoluționară, care, prin conținutul de idei și mesajul profund umanist și patriotic, reprezintă o contribuție de seamă la mobilizarea întregului popor in edificarea noii orinduiri, la formarea și educarea omului nou, înaintat, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului in România".O atenție deosebită se acordă în Expunerea secretarului general al partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., necesității creării unor o- pere noi, purtătoare ale semnificațiilor reprezentative ale actualității. Consacrindu-și de-a lungul vremii energia, talentul, eforturile creatoare propășirii limbii și culturii naționale, luptei pentru neatîrnare, pentru progres și democrație, împotriva exploatării și a fascismului, scriitorii români s-au implicat profund in
Exigență superioară față de calitatea 

și eficiența actului educativMircea Radu Iacoban, scriitor, directorul Teatrului Național din Iași: Avem în față, pe mesele noastre de lucru documente de deosebită importanță : proiectul Programulul-Direc- tivă. Tezele și Expunerea din 24 octombrie, străbătute de gîndirea realistă, profund științifică, revoluționară a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ele încorporează o gindire filozofică și politică de mare profunzime, deschidere creatoare către nou și consecvență în înfăptuirea idealurilor clasei muncitoare. în oricare colț de țară ne-am afla și indiferent ce loc și rol deținem In frontul amplu al culturii naționale, documentele programatice ale Congresului se con-
cinema 
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destinele patriei. Urmînd acest strălucit exemplu, creatorii contemporani s-au angajat cu trup și suflet în vasta operă de edificare a omului nou, ei sînt ferm atașați idealurilor socialismului, valorificării plenare, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român a marilor virtuți creatoare ale poporului nostru. Expresia supremă a patriotismului creației de azi constă in reliefarea, în opere durabile, a marilor cuceriri ale revoluției, in atitudinea militantă pentru afirmarea noului și combaterea viguroasă a influențelor ideologiei burgheze, a formelor anacronice de gindire și de comportament, a încercărilor de denigrare a realizărilor socialismului. Se poate spune că, reflectînd schimbările produse în structura societății și mutațiile survenite în conștiințe, oferind modele de luptă și intransigență revoluționară, literatura a adus o contribuție notabilă la formarea personalității cititorilor. Ea s-a străduit să înfățișeze, cu mijloacele specifice artei, noile relații morale și tipuri umane. Izbînzile obținute s-au datorat, în bună măsură, legăturii permanente cu făuritorii de bunuri materiale, numai astfel puțind fi cunoscute în profunzime chipuri și întîmplărl reprezentative pentru viața noastră de astăzi. U- niunea și asociațiile de scriitori s-au preocupat de aceea mai intens de extinderea și adîncirea acestor legături, ot-ganizînd în flux neîntrerupt acțiuni de documentare colectivă pe marile șantiere, în fabrici șl uzine, în unități agricole, institute de cercetări și de învățămînt, întîl- nirl cu cititorii, șezători, amplu o- glindite în paginile revistelor literare. Desigur, documentarea artistică e un proces complex și îndelungat. Dar fără contactul nemijlocit cu punctele de foc ale realității contemporane n-are cum să ia naștere seînteia care să aprindă flacăra inspirației. După decantarea necesară, au fost concepute noi lucrări valoroase, care se află acum sub tipar, unele dintre ele urmînd să apară în cinstea Congresului al XIV-lea. Artiștii cuvîntului vor întîmpina cu astfel de lucrări și marele eveniment politic al anului viitor, împlinirea unui sfert de veac de la istoricul Congres al IX-lea.Explorarea tuturor laturilor existente dintr-o perspectivă umanistă exprimă adeziunea entuziastă la procesul edificării socialismului, strădania de a realiza o nouă calitate a e- fortulul creator. Această adeziune, această strădanie, reprezintă și un răspuns la îndemnurile adresate în Expunerea conducătorului partidului și statului nostru de a ne implica mai profund în opera de educare revoluționară a omului nou. constructor conștient al noii societăți. Oamenii scrisului știu cît datorează proiectelor șl eforturilor neobosite ala tovarășului Nicolae Ceaușescu, gîn- diril sale lucide și cutezătoare, făurirea unei societăți moderne, cu o e- conomie în plină exnansiune, cu o bogată viață spirituală. Ei aduc, prin întreaga activitate de creație, un înalt omagiu celui ce, în fruntea partidului și a țării conduce destinele poporului român pe drumul făuririi celei mai drepte, mai umaniste societăți, societatea socialistă și comunistă.

stltuie, pentru fiecare dintre noi, în- tr-un îndrumar prețios și un îndemn la acțiune revoluționară, așa cum se constituie și pentru cei care trăim și muncim în Iași. Pe temeliile trainice așezate de înaintași, care tipăreau întîia carte ieșeană la 1643, ctitoreau întîia universitate, cel dinții teatru național și atîtea alte mari începuturi românești, s-au așezat, deceniu după deceniu, zidirile temeinice izbutite de generațiile ce s-au succedat într-o continuitate exemplară. După cel de-al IX-lea Congres al partidului, în „Epoca Nicolae Ceaușescu", au luat ființă, la Iași, revista „Cronica", editura „Junimea", Asociația scriitorilor, re
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teatre

vistele studențești, almanahurile șl suplimentele literare ale cenaclurilor Uniunii Scriitorilor, constituindu-se astfel un prețios fond de mijloace de afirmare aflate la dispoziția creatorilor din această parte a țării. Devenit puternică cetate industrială, Iașiul și-a păstrat, amplificat și diversificat dimensiunea culturală, în acord cu tradițiile sale și cu exigențele contemporaneității socialiste. Și dacă în urmă cu ani, ne bucura simpla creștere numerică a faptelor de cultură, comparînd, de pildă, tirajul total al cărților editate la Iași în zece ani și constatînd că este mal mare decît totalul exemplarelor tipărite din 1643 și pînă în 1944 — deci, vreme de trei secole — în actualul moment înalt al desăvîrșirtl construcției socialiste ne punem tot mai acut problema calității și eficienței actului educațional, numai astfel putînd contribui cu adevărat — așa cum se arată în Tezele Congresului și în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — la modelarea fizionomiei omului nou, înaintat, animat de un profund spirit patriotic, devotat trup și suflet cauzei nobile a socialismului și comunismului, făuririi celei mai drepte și umane societăți, la care au visat spiritele avansate, revoluționare, de pretutindeni, idealurilor progresului, socialismului și păcii în întreaga lume, în domeniul culturii, unele cifre spun și mult, și puțin : mai bine, aș zice, două romane excelente decît zece cărți mediocre, mai bine un spectacol convingător, cu reală forță educativă, nutrit din ceea ce este cu adevărat al nostru și al zilelor noastre, decît un șir de reprezentații oarecare. Indicatorul „eficiență" operează cu necesară exigență și în domeniul culturii, unde coala de tipar, metrul de peliculă, minutul de spectacol, trebuie tot mai mult să-și asu-
în permanent dialog cu oamenii, 
cu împlinirile și aspirațiile lorNicolae Călinoiu, președintele U- niunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Socialistă România : Documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului pun în fața creatorilor noi și pilduitoare obiective, in a căror realizare se implică cu întreaga capacitate și uniunile de creație. In climatul deosebit de fertil asigurat de îndemnurile și orientările formulate de secretarul general al partidului, prin contactul direct al creatorilor cu realitățile dinamice, înnoitoare ale patriei, ale marilor transformări revoluționare ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", creația noastră muzicală s-a îmbogățit cu noi și valoroase lucrări, în toate genurile, de la cîntecul simplu care ne însoțește viața, existenta noastră cotidiană, pînă la formele complexe ale simfoniei, operei, baletului și operetei, muzicii de cameră, cantatei și oratoriului, creații care redau, în mod convingător și nuanțat, dialectica gin- dirii și sensibilității omenești, angajarea plenară în slujba împlinirii idealurilor privind păstrarea și îmbogățirea valorilor civilizației materiale și spirituale, umanizarea universului pe care îl cucerește omul epocii contemporane. Multe dintre aceste creații sînt rezultatul unei mai hotă- rite angajări a creatorilor, a înțelegerii mai profunde a necesităților cultUral-educative ale oamenilor de azi, a receptivității sporite față de imperativele epocii, ale spiritului militant, revoluționar și umanist ce animă întreaga operă creatoare desfășurată pe pămîntul României în construirea socialismului jcu poporul și pentru popor.Realizările obținute pe planul creației și activității de interpretare muzicală, ca și cele din domeniile muzicologiei și învătămîntului muzical, intensificarea dialogului cu masele iubitoare șl creatoare de frumos, cu artiștii amatori în cadrul fertil oferit de Festivalul național „Cîntarea României", sînt temeinice îndemnuri pentru a ne exprima sentimentele de aleasă mulțumire și profundă recunoștință pentru condițiile optime create, pentru strălucitele îndemnuri și orientări date cu diferite prilejuri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care au deschis artei românești un orizont larg, un vast cîmp de acțiune, pentru integrarea organică a întregii activități cultural-artistice și instructiv- educative în amplul proces de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate. De asemenea, gîndul nostru de recunoștință se îndreantă către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de înalt prestigiu internațional, militant de frunte al partidului și statului

Mircea Crlstescu. Soliști : Ștefan 
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me cuvenita forță educativă prin intermediul actului de creație. Creație așezată — cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — sub semnul originalității, patriotismului și umanismului. In numai trei cuvinte — „original, patriotic, umanist", a fost condensat, exprimat și desemnat în proiecție însuși destinul artei românești. Poate că obiectivul nostru fundamental — formarea omului nou — încă o dată puternic subliniată în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — nu îl vom putea raporta vreodată ca fiind în întregime îndeplinit — deoarece exigențele cresc mereu, într-o progresie firească, determinată de însuși progresul continuu al societății noastre, de mersul ei înainte, mereu mai sus, mereu ajungîndu-se în alt punct al spiralei devenirii socialiste. Ne-am putea referi ca argument, la cifrele ce ilustrează cu o anume elocvență activitatea Asociațiilor de scriitori — adică, la marele număr de întîl- niri cu cititorii, la acțiunile ample de documentare tematică, la șezăto- rile susținute în întreprinderi, în școli, la sate, în unități militare. Dar rezultatul ultim și adevărat ni-1 vor arăta tot cifrele producției materiale, în care vom găsi reflectate caratele conștiinței ; fie ea individuală, socială, de clasă, politică ș.a.m.d., nivelul de dezvoltare a acesteia ilustrează legic un mod de înțelegere a lumii, cu scopul practic de transformare a ei, de ridicare a calității vieții prin edificarea noii societăți. întotdeauna, creația cultural- artistică adevărată s-a aflat profund angajată în mersul ascendent, progresist al istoriei, al vieții și muncii poporului. Literatura și arta de azi își aduc contribuția la edificarea noii realități, socialiste, a țării, la reflectarea epopeii constructive a poporului român.

nostru, a cărei remarcabilă contribuție la fundamentarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la progresul științei, învățămîntului, artei și culturii, la afirmarea geniului creator al poporului român, reprezintă un permanent exemplu și îndemn pentru oamenii de artă, pentru slujitorii învățămîntului, științei și culturii românești.Subliniind rezultatele bune pe care le-am obținut și ținînd seama de sarcinile ce ne revin din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, din Tezele pentru cel de-al' XIV-lea Congres al partidului, in care se spune : „Trebuie să se asigure perfecționarea și dezvoltarea în continuare a activității uniunilor de creație, sporirea responsabilității sociale a tuturor creatorilor", este necesar să milităm cu și mai multă hotărîre pentru realizarea unor noi și valoroase creații muzicale, creații mobilizatoare, care să contribuie într-o măsură sporită la educarea patriotică a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, la promovarea și afirmarea principiilor nobile ale umanismului socialist, ă dragostei față de țară și popor, față de partid și secretarul său general. Sentimentul patriotismului se educă, formarea lui reclamă o activitate susținută din partea noastră, a tuturor celor care ne desfășurăm activitatea în domeniul cultural-artistic și in- structiv-educativ. în acest sens, consider că trebuie să facem mai mult pentru ca, încă de pe băncile școlii, tineretul patriei noastre să-și însușească patrimoniul muzical național, și în primul rînd, creațiile de puternică vibrație patriotică și revoluționară, cîntecele înaripate care vorbesc des- ?re istoria noastră de ieri și de azi.n acest scop, propun să se studieze de către C.C.E.S., împreună cu Ministerul Educației și Învătămîntului, posibilitățile de îmbunătățire a prezenței muzicii în planurile din învăță- mîntul preuniversitar. Se impune, de asemenea, să facem mai mult pentru popularizarea peste hotare a înfăptuirilor culturii muzicale din trecut și de azi, ca expresie a mesajului profund umanist al poporului nostru, al dorinței de pace și colaborare cu toate țările lumii. Esențial este, desigur, să ne angajăm cu totîi în vederea stimulării și promovării unei arte de înaltă calitate, cu un profund conținut patriotic și umanist, o artă născută din modul nostru de a simți și gindi, inspirată de sufletul adînc, mare și generos al celui care construiește azi, în epoca cea mai măreață din istoria patriei, o Românie cum n-a mai fost niciodată în trecut: eroicul popor român.
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în Impresionantul tablou al împlinirilor socialiste, ca și în luminoasele perspective jalonate în proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, localitățile județului Co- vasna se regăsesc prin realizări fără seamăn în întreaga istorie a acestor locuri. Politica înțeleaptă și profund umanistă de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor patriei, promovată cu consecvență de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a implantat adine în toate așezările județului factorii de progres economic, asigurînd în acest fel baza materială a adevăratei egalități între toți fiii patriei. Puternicele platforme ale industriei de vîrf din Sfîntu Gheorghe și Tîrgu Secuiesc, dotarea agriculturii cu mijloace tehnice moderne, amploarea construcțiilor de locuințe, vasta rețea a sistemului de în- vățămînt, de asistență sanitară, numeroasele lăcașe de cultură sînt azi însemne cotidiene ale anilor de nepieritoare glorie al „Epocii Nicolae Ceaușescu" și în acest județ. In toate aceste împliniri își regăsesc munca și viața toți cetățenii județului, participant! nemîjlociți la crearea bunurilor materiale și spirituale ale societății, demni beneficiari ai acestora, angajați cu hotărîre în amplul proces de edificare socialistă și comunistă a patriei pe baza generoasei teze științifice a partidului nostru privind construirea socialismului cu poporul și pentru popor.Așa cum se subliniază în documentele pentru Congresul al XIV- lea al partidului, întreaga viată economico-socială din țara noastră, înfăptuirea tuturor marilor obiective ale dezvoltării județelor șl localităților țării se bazează pe aplicarea neabătută a principiilor autocondu- cerii și autofinanțării.— Cînd am dezbătut în aceste zile, în lumina documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, programul de dezvoltare economico-socială a orașului — ne spune tovarășul Anton Becsek, primarul orașului Tîrgu Secuiesc — am pornit de la faptul fundamental al devenirii localității noastre în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Ceea ce a schimbat radical înfățișarea orașului nostru, de- terminînd o adevărată înnoire și modernizare a sa, a fost platforma industrială, ridicată în ultimii 24 de ani, ca urmare a politicii partidului de repartizare echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării. Mulți dintre construotorii platformei industriale au devenit ei înșiși specialiști în domenii la care era greu să visezi în urmă cu două decenii. Și tot atît de adevărat este că fostul „tîrg" de odinioară se înfățișează astăzi ca un oraș modern, în care oamenii se simt stăpîni — adică proprietari; producători și beneficiari ai roadelor muncii lor — și ca urmare a organizării întregii activități, a întregii vieți economico-so- ciale a orașului pe baza principiilor autoconducerii ' și autofinanțării. Dezvoltarea economică, a proprietății socialiste a conturat nu numai noul chip al localității, ci a constituit, în același timp, calea principală a autofinanțării localității noastre. Această intercondiționare se exprimă cît se poate de semnificativ în creșterea puternică a participării cetățenești la buna gospodărire, la dezvoltarea și înfrumusețarea localității. Să mă opresc la un singur exemplu : în discuțiile cu cetățenii — oameni ai muncii în întreprinderile de pe platforma industrială — a rezultat că în numeroase unități industriale există diverse deșeuri metalice, textile etc., care ar putea deveni, prin prelucrare corespunzătoare, obiecte de uz casnic, deci surse ale autofinanțării. Dar în afara deșeurilor existau și alte resurse locale de materii prime care puteau fi valorificate cu o mare eficientă. în urma nenumăratelor consultări cu cetățenii, consiliul popular a înființat, rînd pe rînd, 12 unități pentru valorificarea diverse

Cînd, pierind din comu
na Bozovici, intram in 
Țara Almăjului, pe un 
drum care se întinde în 
liniștea depresiunii, ne- 
uitind să coboare neaș
teptat printre grădini și 
curți gospodărești, nu 
credeam că in școala, mai 
bine zis școlița, din mica 
așezare Șopotu Vechi vom 
descoperi fapte atit de 
emoționante. Programul 
zilei se încheiase ; in 
cancelaria pe măsura șco
lii, cițiva profesori și în
vățători. Discuția se lea
gă repede. O curiozitate 
firească ne îndreaptă spre 
cele citeva cărți și manu
scrise vechi pe care învă
țătorul Gheorghe Rancu 
le ferește, deocamdată, de 
priviri indiscrete. In ele 
se află consemnate date 
prețioase referitoare la 
locuitorii din vechiul sat 
grăniceresc, date care re
constituie nivelul de ci
vilizație, amănunte etno
grafice, prima atestare a 
școlii (în 1796), notițe is
torice etc. Satul nu nu
mără mult peste 1 000 de 
locuitori, almăjeni unul și 
unul. Almăjul, spun cu 
mindrie localnicii, este 
Oașul Banatului. Cei 
vechi alintau acest colț 
de țară numindu-l „cea 
mai fericită provincie a 
Daciei Felix". Despre 
acestea, și despre multe 
altele stă scris în hrisoa
vele adunate cu grijă de 
membrii cercului de etno
grafie șl folclor. Învăță
torul Gheorghe Rancu, 
care a știut să transmită 
marea sa pasiune pentru 
istorie copiilor de la 
școala din Șopotu Vechi, 
nu se laudă. Ba chiar, 
vorbind despre lucruri 
tulburătoare, pe care 
aflăm că le-a inițiat, lasă 

lor resurse locale, printre care : apele minerale existente lingă Tîrgu Secuiesc. A fost amenajat locul de agrement creat prin autofinanțare, unde cetățenii orașului, ba chiar din localitățile învecinate, vin pentru odihnă și cură balneară. Pe baza valorificării diverselor resurse locale orașul nostru realizează venituri de peste 11 milioane lei. Din această sumă, peste două milioane lei le vărsăm la bugetul statului, în contul dezvoltării generale a întregii societăți. Este contribuția noastră la eforturile pe care statul le-a făcut prin sutele de milioane de lei investite pentru crearea industriei, pentru blocurile in care locuim, pentru toate construcțiile social-culturale înălțate prin contribuția statului. Autofinanțarea, așa cum se subliniază în proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului, nu este doar un mijloc financiar — necesar, desigur — de măsurare a capacității economice a unei unități sau localități, ci un principiu specific sistemului democrației noastre socialiste, care probează forța de creație a cetățenilor, a oamenilor muncii litiere.— Cînd vorbim de căile autofl-
Din experiența 

consiliilor populare 
ale județului Covasna 

in autofinanțarea 
localităților

nanțării în comuna noastră, ca șl-n oricare altă localitate a județului, a țării de altfel — intervine tovarășul Zoltân Kovâcs, vicepreședinte al Consiliului Popular Comunal Ghel- nița — pornim în primul rînd de la valorificarea mai bună a resurselor locale. Există oare asemenea resurse și în comuna noastră ? Evident, există ! Dar au trebuit descoperite. Cine s-o facă ? Nu e un secret faptul că, spre exemplu, oamenii comunei noastre au trecut timp de ani, aproape zi de zi, peste pietrișul rîului și rupturile de vînt ale pădurii. în ultimii ani au început să le privească parcă cu alți ochi, să se întrebe : oare cum ar putea fi ele valorificate 7 Și iată că astăzi pietrișul și căzăturile din pădure au devenit factori de autofinanțare a comunei, prin consultarea și ascultarea oamenilor comunei, dar șl prin participarea lor la materializarea propriilor opinii. Pentru că una e să dai lemnul la ars șl piatra la aruncat, și alta să faci din lemn obiecta da folosință, iar din piatră agregate pentru construcții. Așa au luat ființă secții șl ateliere care adua azi venituri importante bugetului comunal.— Da, stntem astăzi o comună bogată, deși așa ceva nu se putea spune despre noi cu două decenii șl jumătate în urmă — consideră tovarășul Dorel Lungu, primarul comunei Zăbala. Adică o comună cu casa arătoase, cu oameni bine așezați. Unde-și are izvorul această „a- șezare" ? în primul rînd. In sporirea proprietății socialiste, a avuției celor două cooperative agricole de producție, a recoltelor mari obținute. Roadele acestora, dincolo de creșterea veniturilor cooperatorilor, se concretizează în sporirea fondurilor destinate autofinanțării, dezvoltării în continuare a bunăstării oamenilor comunei. Cum tot așa, surse de aiitofinanțare au constituit și cele două brutării din comună și cele două puternice echipe de constructori care execută, In regie proprie, toate clădirile noi din comună, și secția de patiserie care are puncte de desfacere și în stațiunea Covasna, și sera de flori și răsaduri, și lacul amenajat pe o suprafață de 1,6 hectare, populat cu pește. Cum tot așa, în urma sugestiilor cetățenilor, s-au găsit alte domenii de activitate și pentru consi

tă te înțeleagă că nu «I 
se află in spatele lor... 
Colecția, de etnografie 
realizată cu elevii numără 
in jur de 400 de obiecte. 
Educați încă din clasele 
mici in spiritul dragostei 
pentru folclorul autentic, 
copiii s-au dovedit foarte 
receptivi și harnici : do
vadă, cîntecele culese cu 
ajutorul lor de la bătrînli 
satului, cu întreaga grijă 
pentru conservarea gra

formă ovoidali și, dincolo 
de evidenta apropiere de 
substantivul „movilă", 
poate avea și o semnifi
cație specială : „casa 
mortului". Un tumul la 
marginea așezării, puțin 
băgat în seamă, pe lingă 
care oamenii au trecut 
timp de sute de ani. Din 
pură întîmplare, cineva a 
dat la iveală ceea ce avea 
să ducă la o spectacu
loasă descoperire arheo

iului almăjean. Sînt mal 
cu seamă cintece haidu
cești, precum „Cîntecul 
lui Mantu" (secolul al 
XVIII-lea), balade ale lo
trilor bănățeni ori melo
dii cunoscute prin prelu
crări („De la Șopot la 
Girboț", prelucrată de 
Tiberiu Brediceanu).

Dar, mai ales, copiii de 
la Șopotu Vechi au îm
brățișat pasiunea pentru 
istorie a dascălului lor. 
Alături de cărțile vechi, 
stă mărturie o colecție de 
monede (in jur de 1200 
de piese). Lucruri, poate, 
mărunte în comparație 
cu ultima „ispravă" a pio
nierilor conduși de învă
țătorul Gheorghe Rancu. 
In 1974, el informa Mu
zeul Județean din Reșița 
despre descoperirea unui 
schelet pe locul numit de 
oamenii din sat „mirvilă". 
Cuvintul desemnează o 
ridicătură de pămînt de

logică, ta cart elevii șco
lii din sat, membri ai 
cercului de arheologie, și 
învățătorul lor și-au adus 
o contribuție substanțială. 
Acești copii de ciclu pri
mar au lucrat cu grijă fi 
pasiune pentru a dezvă
lui prețioasele urme fi 
obiecte, atit de încărcate 
de semnificație. In cele 
26 de morminte descope
rite pînă acum s-au găsit 
un bogat inventar mone
tar, din vremea Comne- 
ntlor, probabil chiar mo
nede din secolul al 
XI-lea, bijuterii de pro
veniență bizantină, o co
lecție de cercei de tim
pii, din aramă suflată cu 
argint, un inel tigilar pe 
care este incizată o figură 
umană, deosebit de valo
ros ș.a. In centrul movi
lei, specialiștii au identi
ficat urmele unei așezări 
din epoca Hallstatt, in

liul popular, care sporesc capitolul „beneficii" al bugetului comunal : secția noastră de dogărie și cea de ambalaje din lemn satisfac în bună măsură necesarul de recipiente pentru serele din Codlea și pentru export ; elevii comunei cultivă bulbi de ghiocei pe care-i expediem la Codlea ; secția de îmbuteliere a băuturilor răcoritoare de la noi și-a do- bindit recunoaștere în întregul județ. Desigur, cifrele din bugetul comunal, oricit de importante, n-ar spune totul despre semnificația autofinanțării comunei, despre rolul pe care acest principiu democratic, bază materială a autoconducerii în profil teritorial, îl are în înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a localității noastre în viitorul cincinal, ca și a fiecărei localități din țară. în cursul dezbaterilor programului de dezvoltare economico-socială am discutat împreună cu cetățenii și probleme care, deși se reflectă în creșterea capitolului de venituri al bugetului comunal, cuprind de fapt întreaga sferă a creșterii nivelului de civilizație al locuitorilor comunei : înființarea unei unități de alimentație publică. unde să valorificăm superior produsele din gospodăriile-anexă; înființarea unui ateiier de cahle da teracotă pentru noile locuințe: extinderea sortimentului de băuturi răcoritoare cu cele din floare de soc si muguri de brad si multe altele. Pe această cale vom asigura nu numai realizarea unei producții a micii industrii în valoare de 6 000 de lei pe locuitor, așa cum se prevede pentru cincinalul următor în proiectul Programului-Directivă. ci și depășirea ei substanțială. Toate acestea însemnind nu numai venituri la bugetul comunal, deci posibilități sporite pentru autofinanțarea viitoarei dezvoltări a comunei si sporirea contribuției localității noastre la dezvoltarea generală a societății, dar si posibilități sporite pentru creșterea gradului de civilizație al fiecărui cetățean.— Autofinanțarea județului, adică a tuturor celor 33 de comune, patru orașe și un municipiu — ne spune tovarășul Ion Inceu. prim-vicepre- ședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Covasna — constituie în primul rînd o confirmare a adevărului, consemnat în Tezele pentru Congresul al XIV- lea al partidului, că repartizarea armonioasă a forțelor de producție în toate județele si zonele tării a dus la dezvoltarea șl modernizarea fiecărei localități, la crearea unor condiții egale de muncă si viată pentru toți cetățenii, posibilități ca toți locuitorii tării, fără deosebire, să se poată bucura de cuceririle civilizației socialiste. Aceasta a dus la valorificarea resurselor, energiilor și inițiativelor locale, la creșterea forței economice a fiecărei localități, a județului în ansamblu. Ceea ce a însemnat nu doar o simplă sporire a veniturilor în bugetele locale, ci si o mai mare răspundere fată de cheltuielile efectuate, pe această bază asigurîndu-se noi surse de autofinanțare, de dezvoltare în continuare a fiecărei localități. Propria noastră experiență, reliefată încă o dată cu putere cu prilejul dezbaterilor programelor de dezvoltare economico-socială a fiecărei localități, demonstrează astfel adevărul subliniat în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului cu privire la faptul că auto- conducerea și autofinanțarea nu trebuie în nici un caz confundate cu posibilitatea de a se cheltui si consuma fără a se da socoteală statului și poporului. Dimpotrivă, aplicarea acestor principii trebuie să ducă la întărirea ordinii si disciplinei în întreaga activitate economico- financiară. în gospodărirea cu maximum de eficientă a mijloacelor fiecărei localități, stimulînd totodată energiile și inițiativa maselor largi de oameni ai muncii, de cetățeni în toate acțiunile de edificare * noii orinduiri.
Constantin TIMAR!’corespondentul „Scinteii*

șanțul care o înconjoară, 
silexuri din epoca pietrei. 
Această suprapunere de 
civilizații, din timpuri 
străvechi pînă în peri
oada următoare secolului 
al X-lea (cu vestigii de 
secol XIII), evidentă in 
necropola cercetată, e 
fără îndoială o dovadă a 
continuității de locuire a 
teritoriului, a legăturilor și 
schimburilor materiale si 
culturale intre provinciile 
românești. „Necropola de 
la Șopotu Vechi, ne spune 
prof. Ovidiu Bozu, șeful 
secției de arheologie de 
la Muzeul județean de 
istorie, este prima indu
bitabil românească din 
Țara Almăjului, iar lu
crările conduse de mu
zeograful Dumitru Țeicu, 
la care au participat en
tuziaștii -mici arheologl- 
și învățătorul lor, are de
osebită însemnătate pen
tru cunoașterea istoriei 
acestui colț de țară româ
nească".

„Poate că pasiunilor le 
datorăm cele mai mari 
foloase ale spiritului", 
spune un cunoscut mora
list. O pasiune împărtă
șită altora, o pasiune care 
naște pasiuni, la o virstă 
fragedă, înseamnă fără 
îndoială o șansă. O șansă 
pe care copiii din micul 
sat din Țara Almăjului 
știu sd o folosească. 
Fiindcă învățătorul lor, 
care iți povestește zile 
întregi despre istoricul 
așezării și al ținutului, 
face parte din categoria 
acelor dascăli „anonimi" 
a căror figură te poate 
urmări și influența in bine o viață întreagă.

Costln TUCHILA 
Ion D. CUCU

0 Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Moștenirea — 18; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18
0 Filarmonica „Oeorge Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) ; „Treptele afir
mării artistice". Mihaela Stoian — 
vioară. La pian t Ghizeia Tulvan 
(Bach, Saint Safins, sarasate, Wle- 
niawskl, Brahms) — 17; (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic. Dirijor :
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ill T&tBBBME MBESATE TOMBâSULOI NICOIM CaiISESCB
Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea 

unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinalîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective din unități economice raportează noi succese în îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal.Comitetul Județean Bihor al P.C.R. raportează îndeplinirea în avans cu două săptămîni a planului producției-marfă industriale pe 3 ani și 11 luni, ceea ce creează condiții pentru realizarea pînă la sfîrșitul acestei luni a unei producții suplimentare de 1,4 miliarde lei, concretizată în însemnate cantități de produse din sectoarele prioritare și ramurile înalt producătoare. Totodată, au fost îndeplinite înainte de termen sarcinile de plan pe aceeași perioadă la export, precum și la investiții și con- strucții-montaj.în telegrama Comitetului Județean Alba al P.C.R. se raportează că un număr de 14 unități economice din județ au îndeplinit planul la producția-marfă pe cei 4 ani din actualul cincinal, ceea ce va permite ca pînă la sfîrșitul anului să se obțină un spor la producția-marfă în valoare de un miliard lei. în perioada care a trecut din acest an au fost livrate, peste plan, importante cantități de materii prime, energie electrică și produse.Comitetul Județean Giurgiu alP.C.R. raportează că în ziua de 15 noiembrie oamenii muncii din unitățile industriale ale județului au îndeplinit planul pe 3 ani și 11 luni din actualul cincinal la producția-marfă, ceea ce le va permite să realizeze suplimentar o producție de peste 850 milioane lei. De asemenea, 35 de unități au îndeplinit pînă în prezent planul pe 4 ani la acest indicator, iar 8 unități au realizat planul la export pe a- ceeași perioadă. Au fost livrate peste prevederi economiei naționale importante cantități de utilaje tehnologice pentru lucrări miniere și pentru metalurgie, gaze asociate utilizabile, produse ale industriei chimice, ușoare și alimentare.Comitetul Județean Teleorman •1 P.C.R. raportează că a îndeplinit prevederile de plan la export pe 3 ani și 11 luni din actualul cincinal, ceea ce va crea condiții să se livreze suplimentar, partenerilor de peste hotare, produse în valoare de peste 50 milioane lei. In fruntea celor ce au adus contribuții hotărîtoare la această realizare se află colectivele de oameni ai muncii de la întreprinderile de rulmenți din Alexandria, de material rulant și tricotaje din Roșiori — cetăți industriale înălțate din temelii șl puternic dezvoltate in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".In telegrama Comitetului Jude

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 16 noiembrie (ora 20) — 19 noiem
brie (ora 20). In țară : Vremea va con
tinua să se răcească accentuat, iar 
cerul, mai mult noros la începutul In
tervalului, va deveni treptat variabil 
In vestul, nord-vestul șl centrul tării. 
Vor cădea precipitații sub formă de 

țean Prahova al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din industria extractivă a județului au îndeplinit, la data de 15 noiembrie, planul pe patru ani în actualul cincinal la producția-marfă, în unitățile carbonifere și la producția de gaze in schelele petroliere, ceea ce va permite ca pînă la sfîrșitul anului să se obțină o producție suplimentară de 130 milioane metri cubi gaze și 38 mii tone cărbune.Comitetul Județean Covasna al P.C.R. raportează că oamenii muncii din industria județului au îndeplinit cu 15 zile mai devreme sarcinile de plan la producția- mârfă aferentă perioadei de 3 ani și 11 luni din acest cincinal. în avansul de timp astfel cîștigat, unitățile industriale vor livra suplimentar economiei naționale lignit, țesături din bumbac, confecții textile, alte produse în valoare de 550 milioane lei.Sporurile de producție au Ia bază ridicarea productivității muncii, care a crescut cu peste 18 la sută în această perioadă, depășin- du-se nivelul planificat la acest indicator. în același timp, față de normele de consum s-au economisit importante cantități de metal, combustibil convențional și energie electrică.Oamenii muncii din orașul Fălticeni, în' frunte cu comuniștii, raportează îndeplinirea, în ziua de 14 noiembrie 1989, a planului producției-marfă pe 4 ani ai actualului cincinal.Avansul creat în îndeplinirea planului va permite obținerea pînă Ia finele anului curent a unei producții-marfă industriale in valoare de peste 280 milioane lei.Comitetul Orășenesc Dorohoi al P.C.R. și Consiliul popular raportează realizarea, în opt unități economice ale orașului, a planului anual cu 45 zile înainte de termen.Oamenii muncii din întreprinderea Mecanică Fină din Sinaia, județul Prahova, raportează că la data de 12 noiembrie au realizat întregul plan la export pe 4 ani, ceea ce va permite ca pină la sfîrșitul anului să livreze, suplimentar, partenerilor externi aparatura de injecție pentru motoare diesel, în valoare de 35 milioane lei.Comuniștii, toți oamenii muncii de la întreprinderea Mecanică pentru Agricultură Roșiori de Vede, județul Teleorman, raportează că au îndeplinit planul la producția-marfă industrială pe patru ani din acest cincinal la data de 6 noiembrie 1989. Pînă la sfîrșitul anului vor livra suplimentar agriculturii utilaje și mașini agricole, piese de schimb și subansam- ble în valoare de 6 milioane lei.
ninsoare în prima parte a Intervalului 
pe arii relativ extinse în toate regiu
nile țării, cu o frecvență mai mare în 
jumătatea de est. Apoi aria precipita
țiilor se va restrînge spre extremitatea 
estică, dlminuînd în intensitate. Vîntul 
va sufla din sector predominant nordic, 
cu Intensificări în estul și sud-estul ță
rii, precum șl la munte, unde în pri
mele zile trecător va viscoli zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între —12 și —2 grade. Izolat mai cobo- 
rîte în depresiuni, dar mal ridicate pe 
litoral șl în sud, iar cele maxime vor

Oamenii muncii din întreprinderea de Reparații Ploiești, județul Prahova, raportează că planul de producție-marfă pe primii trei ani și 11 luni ai actualului cincinal a fost realizat la data de 11 noiembrie 1989, creindu-se astfel condiții ca, pînă la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, să realizeze o producție suplimentară de peste 58 milioane lei, constînd din macarale hidraulice autopropulsate cu braț telescopic „Tele- mac“, centrale pentru prepararea betoanelor și piese de schimb.Comuniștii, ceilalți oameni al muncii din Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere pentru Substanțe Nemetalifere din Cluj- Napoca raportează realizarea integrală a sarcinilor de plan la producția-marfă industrială pe 11 luni ale acestui an, precum și finalizarea Înainte de termen a numeroase teme de cercetare.Trustul întreprinderilor Agricole de Stat Vrancea raportează că, in ziua de 13 noiembrie, a realizat planul pe întregul an la producția- marfă industrială și la export, ur- mînd ca pînă la sfîrșitul anului să obțină o producție suplimentară în vaîoare de 126 milioane lei.întreprinderea Minieră Barza- Brad, județul Hunedoara, și-a realizat înainte de termen planul la producția-marfă industrială pe 4 ani din actualul cincinal, obținind, totodată, suplimentar o producție de peste 80 milioane Iei.Oamenii muncii de la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Utilaj Petrolier Ploiești raportează că au realizat, în ziua de 10 noiembrie, planul pe anul 1989 la toți indicatorii tehnico-economici, ceea ce le permite ca pînă la finele acestui an să obțină o producție suplimentară de peste 10 milioane lei. In acest an au fost elaborate 64 de proiecte reprezentînd produse noi cu performanțe tehnico-funcționa- le competitive și s-au introdus In fabricație 12 teme de cercetare științifică și inginerie tehnologică care vizează modernizarea utilajului petrolier, creșterea gradului de mecanizare-automatizare la instalațiile de foraj.în telegrame se exprimă adeziunea unanimă a comuniștilor, a tuturor colectivelor muncitorești la istorica propunere — plenar afirmată șl In cadrul adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri, în adunările generale ale oamenilor muncii — ca la Congresul al XIV-lea in suprema funcție de secretar general al partidului să fie reinvestit tovarășul Nicolae Ceaușescu, act politic de importantă fundamentală pentru înaintarea neabătută, cu fermitate, a României pe calea revoluționară a construcției societății socialiste și comuniste.
fl cuprinse între —4 șl « grade, pe 
alocuri mal ridicate In vest. Pe 
alocuri. în regiunile vestice șl centra
le se va semnala ceață asociată cu de
punere de chiciură. La București : 
Vremea se va răci accentuat, iar cerul 
va fi mal mult noros. Temporar va 
ninge. Vîntul va sufla moderat, cu 
unele Intensificări din nord-est In pri
mele zile, cînd trecător va spulbera 
ninsoarea. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între —4 și 0 grade, iar cele 
maxime între 0 șl 4 grade. Dimineața 
se va semnala ceață slabă.

1» tNTiMPINAREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

Manifestări politico -Sub genericul „Congresul al XIV-lea al P.C.R. — eveniment istoric în viața partidului și poporului", pe platformele combinatelor siderurgice de la Hunedoara și Că
lări, precum și la întreprinderile miniere Lupeni, Petrila. Gurabarza și Certej au avut loc simpozioane și mese rotunde care au relevat semnificația marelui forum al comuniștilor pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, politica partidului și statului nostru în amplul proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. La întreprinderea de Piese de Schimb și Reparații Utilaj Minier din Deva un mare număr de oameni ai muncii au urmărit expunerea „Mărețe înfăptuiri hunedorene în «Epoca Nicolae Ceaușescu»", iar în consiliile unice agroindustriale Ilia, Dobra, Simeria, Orăștie, Germisara și Hațeg au fost organizate dezbateri în cadrul cărora au fost reliefate direcțiile și perspectivele deschise a- griculturii noastre socialiste în viitorul cincinal.Universitatea cultural-științifică din Capitală a organizat la întreprinderea „Vulcan" o masă rotundă cu tema „Etapele procesului revoluționar de construire și dezvoltare a societății socialiste în România", manifestare în cadrul căreia au fost prezentate mărețele realizări obținute de poporul român în dezvoltarea economico-socială a patriei, în anii glorioși inaugurați de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Sub genericul „Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. — orizonturi ale dezvoltării socialiste", la întreprinderile „Siderma" și de articole de sticlă au fosi prezentate expunerile „Democrația muncitorească-revoluționară în România socialistă" și „Pacea, deziderat vital al întregii umanități".Centrul de cultură și creație socialistă „Cîntarea României" al sectorului 5 a organizat la întreprin

(Urmare din pag. I)se vor muta mai aproape de uzină...— Am aflat că străzile, la Colibași, nu au, încă, nume — ii spunem, intrigați, unei tinere interlocutoare, care ne declară că locuiește pe bulevardul „Dacia".— Au și nu au. Cum să vă explic 1 Noi le-am dat nume, fiindcă altfel ar fi imposibil să ne mai „descurcăm". Avem acest bulevard „Dacia", Bulevardul Automobiliștilor, avem multe străzi și alei cu nume de copaci și de flori...Pe tinăra cu care discutăm. Elena Mladin. rectificator la uzina „Dacia", in secția de montaj general, am cunoscut-o la discotecă. Aflasem că este sufletul acțiunilor cultu- ral-distractive din oraș, că la locul de muncă este autoarea unor initiative valoroase în sprijinul producției. că, în cei cinci ani de cînd lucrează în uzină, s-a afirmat ca o muncitoare de nădejde ; că fratele ei mai mare. Mărgel Mladin (mecanic, 25 de ani), lucrează în aceeași secție ; că sora mai mică. Mariana. în vîrstă de 19 ani, și-a urmat frații... Toți copiii familiei Mladin. familie de țărani din Împre

derea „Tînăra Gardă" un simpozion cu tema „Dezvoltarea conștiinței socialiste — factor de progres în evoluția societății noastre". La întreprinderea „23 August" a fost deschisă expoziția documentară „Bucu- reștiul în anul celui de-al XIV-lea Congres al P.C.R.".La Centrul de creație șl cultură socialistă din orașul Șiret a fost organizată dezbaterea „Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — luminos și însuflețitor program al întregului popor", la care au luat parte numeroși oameni ai muncii. La întreprinderea de covoare plușate a avut loc expunerea „Patriotismul revoluționar — valoare fundamentală a conștiinței socialiste", iar la muzeul da istorie s-a desfășurat o masă rotundă cu tema „Conștiința socialistă, forța motrice a procesului de transformare revoluționară a societății".La întreprinderea de utilaj greu „Progresul", la Combinatul de fibre, celuloză și hîrtie, întreprinderea antrepriză de construcții- montaj și în alte întreprinderi din județul Brăila au fost prezentate expuneri privind „Concepția secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre edificarea societății socialiste". La Teatrul „Maria Filotti" a avut loc deschiderea cursurilor Universității cultural-științifice din municipiul Brăila. La Biblioteca județeană „Panait Istrati" a fost organizată expoziția de carte „Congresele partidului — trepte ale devenirii socialiste a patriei".„Documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului cu privire la ritmurile și proporțiile dezvoltării economico-sociale a patriei în cincinalul viitor și în perspectiva anilor 2000—2010“ a fost tema dezbaterii organizate de Comitetul Orășenesc de Partid Vînju Mare. în orașul Orșova a avut loc
jurimi, sînt acum muncitori la „Dacia", au primit locuință pe bulevardul „Dacia"...— Ultimele lumini care se sting în noapte la blocul E 2, chiar de unde se vede macaraua, sînt cele de la fereastra mea. îmi place să citesc, să visez. să privesc orașul noaptea, să-mi amintesc cum era acum cinci ani și

ciare ale confortului urban, in zona aceasta.— Aici, unde ne aflăm și unde cred, după părerea mea, că se află cel mai frumos centru de creație și cultură socialistă „Cîntarea României" din țară și cu o viață culturală extrem de bogată, era. de fapt, centrul vechiului sat Mioveni. cu următoarele foarte modeste clădiri de

struiesc — în jocurile lor tot „Dacia" este prezentă.— Vă spuneam că agricultura nu a fost nici ea uitată — ne atrage atenția primarul. O facem cu aceiași constructori de mașini și la aceleași cote de exigentă cu care ne-a deprins industria. Notati că realizăm recolte de 8 000 de kilograme orz și grîu la hectar, că valoarea pro
Repere urbane la Colibași

să visez cum va arăta peste cinci, peste zece ani...— Si cum va arăta ?— Practic. în afară de sporul de frumusețe pe care i-1 aducem noi. cetățenii. plantînd flori și pomi și păstrîndu-1 curat, nu-i mai lipsește nimic.Codruț Miriță. alt tînăr muncitor de la „Dacia", ne povestește, la rîndu-i. că a locuit. împreună Cu părinții săi. în primul bloc construit aici. Era un bloc cu 52 de apartamente, care a fost gata în 1972 ; cum părinții săi lucrau la „Dacia", familia lor a fost printre primele care s-au numărat ca benefi

referință : o gogoșerie. casa unei profesoare, o fierărie...Da, orașul a crescut Si crește in continuare. Se construiește pe sine în timp ce mai toți locuitorii săi construiesc autoturisme ; în fiecare familie se află cel puțin un constructor de autoturisme. Sînt și „dinastii" de constructori de autoturisme, în care-și dau întîlnire trei generații de constructori. Elevii de la liceul din localitate (liceul de profil șl școală profesională) construiesc la propriu, lu- crind cot la cot cu părinții. în orele de practică în uzină. Dar și copiii con

ducției agricole atinge în prezent 17 milioane lei. Si celelalte sectoare agricole— pomicultura, zootehnia— se prezintă cu rezultate bune și foarte bune.Am mai notat că sectorul de prestări servicii șl cel de mică industrie îșl au ponderea lor în viata economică a orașului — producția-marfă a unităților de acest gen trece cu mult de 20 de milioane lei, iar din sectorul cooperație volumul de producție și desfacere a mărfurilor se ridică la cifra de 45 de milioane lei anual. Tî- nărul oraș se mindreste. de asemenea. cu numărul unităților de învățămînt.

educativemasa rotundă cu tema „Tezele pentru Congresul al XIV-lea despre creșterea rolului statului, al organismelor democrației muncitorești- revoluționare, înfăptuirea consecventă a principiilor edificării socialismului cu poporul și pentru popor", iar la Drobeta-Turnu Severin — simpozionul „Documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului — generoasă perspectivă a înaintării necontenite a României pe noi trepte de progres și civilizație".La Consiliul Unic Agroindustrial Simian s-a desfășurat o consfătuire pe tema „Activitatea politico- organizatorică desfășurată de organizațiile de partid pentru aplicarea în viață a orientărilor și sarcinilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind folosirea mai eficientă a fondului funciar, creșterea producțiilor vegetale și animale și rentabilizarea tuturor unităților agricole".în unitățile carbonifere din bazinele Rovinari, Motru și Jilț au avut loc dezbateri cu tema „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de mari înfăptuiri istorice in dezvoltarea și modernizarea economiei românești; contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea strategiei progresului economiei naționale". în unitățile petroliere din Țicleni, Tîrgu Căr- bunești, Stoina și Turburea au fost prezentate expuneri avînd ca teme „Nivelurile orientative ale dezvoltării economico-sociale a României în cincinalul 1991—1995, rod al gîn- dirii și activității prodigioase a secretarului general al partidului, obiectivele și sarcinile de viitor în domeniile energetic și de materii prime", „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind locul și rolul României în viața politică internațională actuală". (Agerpres)

Cronica zileiCu prilejul primei aniversări a proclamării creării Statului Palestina, însărcinatul cu afaceri ad-interim la București, Ismail Ahmad Mohammad, a oferit, miercuri, o recepție.Au participat tovarășul Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră.
★Cu prilejul primei aniversări a proclamării creării Statului Palestina, la București a fost organizată o conferință de presă la care au luat parte ziariști din presa centrală.însărcinatul cu afaceri ad-înterim al Statului Palestina la București, Ismail Ahmad Mohammad, a înfățișat aspecte ale luptei poporului palestinian pentru înfăptuirea aspirațiilor sale legitime, acțiunile și demersurile consacrate convocării in acest scop, cit mai curînd posibil, a unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, la care să participe toate părțile interesate, precum șl membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.Au fost subliniate relațiile de prietenie și solidaritate dintre Republica Socialistă România și Statul Palestina, dintre Partidul Comunist Român șl Organizația pentru Eliberarea Palestinei, dintre poporul român și poporul palestinian, importanța întîlnirilor și convorbirilor bilaterale la cel mai înalt nivel pentru amplificarea, în continuare, a acestor raporturi, pentru soluționarea constructivă a problemelor din Orientul Mijlociu.
★Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Belgiei, ambasadorul acestei țări la București, Jan Koninckx, a oferit, miercuri, o recepție.Au luat parte membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)

cultură și sănătate — 24 ! Sint 6 000 de elevi in Colibași. pentru care predau la catedră 227 de cadre didactice. Numărul cadrelor de specialitate, al inginerilor, tehnicienilor se ridică la 3 590 de oameni. Deci cam din 10 locuitori unul este cu studii superioare.Pilotul de încercări Pe- trică Borțoi (lucrează în uzină din anul 1953), ne spunea vădit emoționat :— Am trăit de curind două evenimente deosebite : am realizat. în specialitatea mea. primul milion de kilometri la Volanul autoturismului „Dacia" — acesta ar fi primul eveniment. iar al doilea — am dobîndit calitatea de oră- șean. Cînd am căpătat apartamentul însă localitatea avea statut de comună. Și iată, spun eu, a venit orașul la sat. l-a adus autoturismul „Dacia", ca să mă exprim așa : își datorește deci statutul nou platformei industriale moderne construite aici în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu". Primii pași ai orașului Colibași sînt pași de voinic plin de energie si frumusețe.
Anlca FLORESCU 
Gh. CÎRSTEA corespondentul „Scinteii*

Strălucit și răsunător succes al fotbalului nostru
ROMÂNIA - CALIFICATĂ PENTRU „CUPA MONDIALĂ" 1990Da, ceea ce se întrevedea încă din toamna trecută (după victoriile în fața formațiilor Bulgariei și Greciei), ceea ce așteptam cu toții înaintea partidei decisive din această memorabilă miercuri de 15 noiembrie 1989 s-a întîmplat : echipa națională de fotbal a României a invins puternica reprezentativă a Danemarcei cu 3—1 (2—1), cucerind astfel locul In- tii in prima grupă preliminară și calificîndu-se pentru turneul final al campionatului mondial, care se va desfășura în primăvara lui 1990 în Italia.Atît de important este evenimentul unei asemenea prestigioase calificări și atît de interesant s-a desfășurat jocul, incit cronicarul cere permisiunea spectatorilor, telespectatorilor și radioascultătorilor — care, desigur, au reținut prea bine fază cu fază — să consemneze și în scris, pentru istoria fotbalului românesc și pentru memoria colecției „Scinteii", acest formidabil și de neuitat meci care, vorba lui Silviu Lung, timp de 90 de minute ne-a purtat pe toți de la agonie la extaz.„Minutul 1 : Jocul este început de două formații cu nume cunoscute, dar cu cițiva jucători pe posturi mai puțin obișnuite pentru ei. România : Lung — Petrescu, Ando- ne, Iovan, Rotariu — Sabău, Popescu, Hagi, Lupu — Lăcătuș, Balint Danemarca : Smeichel — Sivebek, I. Nielsen, Olsen, K. Nielsen — Lerby, M. Laudrup, Jensen, Bartram — B. Laudrup, Povlsen....Min. 4 : Arbitral italian Tulio La- nese îi arată cartonașul galben lui Hagi pentru un fault de joc....Min. 5 : Lung scoate mingea care 
se ducea spre poartă trimisă dintr-o combinație pornită din ofsaid nesemnalizat....Min. 6 ; B. Laudrup driblează pe dreapta prea ușor doi apărători de-ai noștri, pasează lui Povlsen și... gol.La scorul de 0—1 (cînd echipa Danemarcei era calificată chiar dacă ar fi fost egalată), tricolorii noștri se află intr-un prim moment psihologic, 
pe care îl acuză timp de cîteva faze.„Min. 9 ; Povlsen șutează iar la poartă, dar Lung e la post....întregul stadion se agită și începe să-i încurajeze pe tricolori scan- dind : „Luptă, luptă, R.S.R. !“ în formația noastră se produce, din mers, o inspirată și eficientă mutare tactică : Gică Popescu e retras „libero" în spatele fundașilor centrali Andone 

ți Iovan, fundașii laterali fiind trimiși să sprijine ofensiva....Min. 13 : Hagi execută o lovitură liberă de la circa 20 m, mingea lovește zidul jucătorilor danezi, ajunge la Rotariu, care centrează, dar nimeni de la noi nu interceptează. Jucătorii noștri și-au revenit și încep să asalteze poarta adversă cu aplomb......Min. 15 : Cursă Hagi, șut de gol, un fundaș danez respinge cu capul....Min. 18 : Sabău, min. 19 Rotariu, min. 20 Lăcătuș sînt aproape de 1—1, dar mereu se opune ceva ori cineva....Min. 22 : Oaspeții ies din strîn- soare pe contraatac, dar Lung îi stopează cu promptitudine....Min. 25 : Abia acum e 1—1, după ce Lăcătuș a sărit la cap în fața unui 
* 3-1 cu echipa Danemarcei, o victorie 

incontestabilă a talentului, orientării 
tactice, ambiției sportive și tăriei morale

adversar mai Înalt cu un „cot" decit el și a reușit să-i trimită mingea Iul Balint care a șutat in plasă....Min. 28 : Mare ocazie de 2—1 a lui Dan Petrescu (minge trimisă pa lingă stîlpul drept al porții)....Min. 33 : Iovan șutează peste bară o minge respinsă de „zid" Ia o altă lovitură de Ia 20 m....Min. 37 : Este 2—1, prin golul înscris de Sabău (care driblase, pasase lui Dan Petrescu, iar mingea șutată puternic de acesta venise înapoi respinsă de Smeichel)....Min. 42 : Altă mare ocazie, Ia o nouă lovitură liberă pentru ai noștri, din preajma careului advers, cînd mingea ajunge la Iovan, care șutează năpraznic cu stingul, dar stilpul drept al porții daneze... respinge....Pauza, de 15 minute, nl se pare mai lungă decit repriza — care durase 45....Min. 48 : A treia mare ocazie de majorare a scorului. Lăcătuș încheind unul din frumoasele și aplaudatele sale numere personale cu un șut cu boltă peste un grup de jucători, Ivan Nielsen reușind totuși să respingă mingea, cu capul, de pe linia porții....Min. 52 : Povlsen trage pe lingă poarta noastră... goală....Min. 60 : Și totuși, fotbaliștii români înscriu șl binemeritalul gol 3, tot prin Balint — beneficiar al unei mingi trimise de dribleurul Sabău prin alunecare.

...Min. 61 : Nu apucăm să na stingem bucuria după 3—1, că arbitrul îl elimină de pe teren pa Hagi pentru un fault pe care jucătorul nostru nu-1 recunoaște, iar noi nu l-am văzut din pricina a- glomerării la acea fază. Modul in care a reacționat tactic șl moral la acest al doilea șoc psihologic e- chipa noastră a demonstrat că poate fi în orice împrejurări capabilă să răstoarne situații ce par imposibil de întors. Momentul poate fi, credem, un capitol esențial din lecția ce trebuie temeinic însușită pentru turneul final....Min. 70 : In echipa daneză Intră un atacant — Elstrupp — In locul fundașului Sivebek.

...Min. 77 : în echipa noastră intră un mijlocaș — Mateuț — în locul vîrfulul de atac Lăcătuș....Min. 80 : Rotariu, min. 85 Povlsen șutează spre poartă, dar mingea nu ajunge la nici o poartă.Min. 86 : Ungureanu îl Înlocuiește pe Balint....Min. 87—90 : Spectatorii slnt, cu toții, ridicați în picioare și scandează în cor ceea ce scrie și pe tabela electronică de marcaj : „România, România — Italia ’90 !“.După fluierul final, danezii se strecoară repede la vestiare, amă- rîți, tricolorii noștri se îmbrățișează fericiți și, cu lacrimi in ochi, apar și Lăcătuș, și Hagi (căruia, în trecere, arbitrul i-a strîns mina și i-a făcut semne de regrete pentru al doilea cartonaș), tribunele cîntă „Mulțl ani trăiască !“, dansează spectatorii, dansează jucătorii, dansul binemeritatei bucurii și antrenorii trec la conferința de presă.Așadar, după ce naționala condusă de Angelo Niculescu s-a calificat pentru Mexic ’70, după ce naționala condusă de Mircea Lucescu s-a calificat pentru EURO ’84 — Franța, o nouă generație de jucători români cuceresc, sub „bagheta” lui Emerich Jenei — secondat de Cornel Dră- gușin — dreptul care onorează pe oricine de a juca la Mondialul ’90 — Italia. Este o performanți obținută 

deopotrivă prin valoare fotbalistică înaltă șl prin efortul fără margini dăruit victoriei in slujba culorilor sportive ale patriei. Echipa națională a României s-a dovedit în acest meci, ca și în atitea alte rîn- durl, o Echipă unită în gind și-n joc, dispusă să nu-și precupețească nici o picătură de energie pentru a se impune în lupta cu un adversar deosebit de puternic și de bine pregătit, el insuși de o valoare tehnico- tactică recunoscută, de temut pentru oricine în Europa și în lume.Echipa daneză a arătat tot ce poate arăta o echipă din grupul de vîrf al fotbalului mondial : tehnică Individuală excelentă, orientare tactică de natură să prindă in cursă orice echipă de vază, ambiție — u- neori depășind nota de sportivitate, foarte explicabil intr-un joc de asemenea miză — dar românii au fost mai buni.Bravo, tricolori ! Bravo, antrenori 1 Bravo, spectatori I Tuturor — mulțumiri pentru această după-amlază plină de soare și de bucurie, pentru această calificare despre care pasio- nații fotbalului vor povesti cu plăcere cel puțin o iarnă Întreagă !
Gheorghe M1TRO1

DECLARAȚIIEmerlch Jenei (antrenor princi
pal al echipei României) : Cină o 
asemenea victorie se realizează in 
climatul specific unui eveniment 
al vieții întregii țări cum este 
apropiatul Congres al partidului, 
ea este fi pentru noi, ft pentru 
publicul larg, pentru tofi iubitorii 
sportului din România, mai va
loroasă, moral vorbind, decit per
formanta tehnică in șine. Jucă
torii noștri au demonstrat astăzi, 
in condițiile dificile ale unui .meci 
decisiv cu o echipă de referință 
in lume și după ce oaspeții deschi
seseră scorul, că au o inaltă va
loare competifională, care i-a adus 
la această performanță dorită de 
orice fotbalist. Trtcolorii s-au mo
bilizat fantastic, ajutați și de mi
nunatul nostru public, care a fost

DUPĂ MECI
astăzi cu adevărat al 12-lea jucă
tor. Au reușit o partidă aproape 
perfectă și au dovedit că merită 
pe deplin să joace anul viitor in 
Italia — unde cred că vor avea un 
rol marcant dacă vor dovedi ace
eași seriozitate in pregătiri, ace
eași ambiție pe teren și același 
orgoliu sportiv.Silviu Lung (căpitanul echipei) : 
Cind, la sfîrșitul meciului, mulțimea 
de spectatori venise să ne felicite 
simțeam că bucuria lor este bucuria 
noastră, a tuturor, pentru această 
victorie sportivă încadrată in atmos
fera de entuziasm și de angajare cu 
care poporul nostru intimpină Con
gresul partidului. Și ne-am bucurat 
că putem aduce șl noi un prinos in 
cinstea acestui mare eveniment po

litic. Nu uităm In aceste clipe con
dițiile de care ne bucurăm și mul
țumim tuturor celor care ne-au spri
jinit in pregătirea acestui succes. 
Calificarea este și rezultatul sacrifi
ciului făcut de noi timp de doi ani 
de zile. Am dovedit că actuala ge
nerație de jucători — mai in vîrstă 
sau mai tineri — merită să fie pre
zentă la „Cupa Mondială". Mulțu
mesc, in numele tuturor, publicului 
spectator, un ajutor foarte prețios 
pentru noi la acest meci foarte greu.Gavrilă Balint : Cu numai două 
săptămîni in urmă nici nu eram si
gur că voi juca in acest meci de
cisiv, iar acum parcă nu-mi vine 
să cred că am fost titular și am 
marcat două goluri. In Italia — 
cred că jocul de astăzi poate sta 
mărturie — ne vom strădui să re
prezentăm cu onoare fotbalul româ

nesc și să culegem frumoase apre
cieri.Gheorghe Hagi : Acum nimic nu 
mai contează, decit victoria, la scor 
incontestabil, și calificarea meritată 
încă mai de mult. Nemărginita 
bucurie comună nu mă face totuși 
să uit că am fost eliminat prea ușor, 
pe nedrept.Sepp Piontek (antrenorul echipei 
Danemarcei) : După ce a depășit 
șocul psihic produs de înscrierea 
golului nostru, echipa României a 
surprins prin reașezarea in teren și 
a sufocat prin insistență pe fotba
liștii mei, care se crezuseră prea 
devreme calificați. Felicit pe jucă
torii români, pe care-i consider ca 
avind o tehnică și o viteză superi
oare multora, și le urez succes la 
turneul final.
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Tovarășului SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)îmi este deosebit de plăcut ca, tn numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, sâ vă adresez dumneavoastră, tuturor membrilor șl slmpatizanților Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), precum și poporului namibian prieten calde felicitări pentru rezultatele obținute în alegerile generale din Namibia.Partidul și poporul nostru, care au sprijinit activ încă de la început lupta justă a poporului namibian pentru realizarea aspirațiilor sale de libertate și independență națională, se bucură în mod sincer de această remarcabilă victorie istorică, ce deschide calea dezvoltării independente a Namibiei pe drumul progresului economic și social.Sint încredințat că relațiile tradiționale de prietenie, solidaritate și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), între poporul român și poporul namibian vor cunoaște o puternică dezvoltare spre binele celor două popoare, al cauzei libertății și păcii, al înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Lichidarea decalajelor — condiție 
a stabilității economiei mondialeNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Situația economică deosebit de complexă a țărilor în curs de dezvoltare necesită un angajament reînnoit față de idealurile care l-au inspirat pe fondatorii Conferinței O.N.U. pentru Comerț șl Dezvoltare (UNCTAD) — a declarat secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării acestui organism. Secretarul general al O.N.U. a atras atenția asupra marilor decalaje care există între bogați și săraci, re-

levînd că multe țări în curs de dezvoltare, mai ales cele mal puțin dezvoltate și cele cu mari datorii externe, sînt incapabile să depășească ră- minerea în urmă șl sărăcia, riscînd să se mențină la periferia dezvoltării. El a lansat un apel pentru realizarea unei economii mondiale mai sănătoase, sigure șl echitabile, pentru întărirea bazelor dezvoltării șl pentru relații economice internaționale care să servească tuturor grupurilor de țări.

„O etapă importantă în procesul de 
dobîndire a independenței Namibiei66WINDHOEK 15 (Agerpres). — Prin succesul repurtat în alegerile pentru Adunarea Constituantă, Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a obținut pe cale democratică din partea populației nami- biene mandatul de a conduce Namibia spre independență — a declarat la Windhoek Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O., în cursul unei conferințe de presă. Arătînd că organizația dispune de o poziție clară privind principiile noii constituții a Namibiei, el a subliniat că aceasta trebuie elaborată și aprobată de adunare nu ca un document al S.W.A.P.O., ci ca un cod de legi care exprimă interesele naționale. în conformitate cu Rezoluția 435 a Consiliului de Securitate, a spus el, deputății urmează să stabilească data proclamării independenței țării, eveniment care va deschide o nouă pagină in Istoria Namibiei.Sarcina noastră este de a proclama independenta și de a forma un guvern inșiu-cinat cu soluționarea pro- blemelof^ocial-economice dificile cu care se confruntă Namibia, a spus S. Nujoma. S.W.A.P.O. va depune eforturi pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, pentru ridicarea nivelului de trai al populației, pentru reducerea dependenței economice de R.S.A.

Pe plan extern, a adăugat el. Namibia va deveni membru al O.N.U., va adera la Organizația Unității Africane și la Conferința de Coordonare pentru Dezvoltare a Țărilor din Sudul Africii (S.A.D.C.C.), va milita pentru extinderea relațiilor politice, economice și comerciale pe continentul african.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La Națiunile Unite a fost dată publicității o declarație a secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în care este exprimată satisfacția față de rezultatele alegerilor din Namibia și modul liber și echitabil în care s-a desfășurat scrutinul, transmit agențiile de presă. Prin aceste alegeri s-a încheiat o etapă importantă în procesul de dobîndire a independenței Namibiei și s-a deschis o nouă perioadă al cărei prim obiectiv este adoptarea Constituției și formarea guvernului noului stat independent, se arată în document.Faptul că alegerile s-au desfășurat în liniște și ordine și că partidele și organizațiile care au prezentat candidați au respectat normele unui adevărat cod de conduită dovedesc maturitatea politică a poporului namibian, se spune, de asemenea, în declarația secretarului general al O.N.U.
Crearea unei lumi fără arme și fără războaie, 

deziderat suprem al popoarelorGENEVA 15 (Agerpres). — La Geneva au început lucrările unei reuniuni internaționale pe tema dezarmării, la care iau parte organizații neguvernamentale — informează a- genția A.D.N. Sint discutate aspec
te ale Intensificării cooperării cu organizațiile specializate ale O.N.U. ce acționează în acest domeniu, pentru realizarea dezideratului suprem al omenirii — o lume fără arme și fără războaie.

Este necesară promovarea cu hotărîre
a politicii de dezarmareBONN 15 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat unui post de radio vest-german, ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, a subliniat necesitatea continuării cu hotărîre a politicii de dezarmare, că

reia ar trebui să i se confere un nou dinamism. Genscher a apreciat că trebuie realizate în Europa noi structuri de securitate, bazate pe dezarmare, structuri care să contribuie la întărirea încrederii.
Mișcarea pacifistă din Japonia cere 

respectarea principiilor nenucleare ale țăriiTOKIO 15 (Agerpres). — Portavionul american Ticonderoga a a- vut la bord armament nuclear în timpul cît a fost ancorat în portul japonez Sasebo, la cîteva luni după accidentul petrecut în anul 1965 — a afirmat, după studierea unor documente, Joshua Handler, cercetător în cadrul mișcării ecologiste „Greenpeace". în anul 1965, un a- vion aflat pa Ticonderoga și care transporta o bombă atomică s-a pierdut în mare, în largul insulei

Okinawa — reamintește agenția KYODO.în contextul noilor dezvăluiri, a- nume că pe vasul ancorat în portul nipon se aflau cel puțin 33 de arme atomice, mișcarea antinucleară din Japonia s-a pronunțat pentru elaborarea unui nou sistem de reglementări care să asigure prevenirea în- căloării principiilor nenucleare ale țării, ce interzic fabricarea, deținerea și introducerea armelor atomice în Japonia, relevă agenția citată.

Șomajul și lipsa de locuințe - 
probleme acute în țările capitaliste

Rezoluție a Organizației 
Statelor Americane privind 

încetarea focului 
în SalvadorWASHINGTON 15 (Agerpres). — Miniștrii de externe din țările membre ale Organizației Statelor Americane prezențl la lucrările celei de-a XlX-a sesiuni a Adunării Generale a O.S.A., au adoptat o rezoluție în care se pronunță pentru instaurarea unei încetări a focului în Salvador și cer tuturor statelor din regiune să se abțină de la orice acțiuni care ar putea impieta asupra instaurării unei păci durabile în această țâră — relatează agențiile de presă. Documentul cheamă părțile în conflict să reia Imediat dialogul menit să faciliteze o pace justă și trainică în această țară.

Sprijin consecvent cauzei drepte 
a poporului palestinian

Un an de la crearea Statului Palestina

BRUXELLES 15 (Agerpres). — Numărul șomerilor înregistrați oficial în țările membre ale C.E.E. a fost în luna octombrie de 14,2 milioane, ceea ce reprezintă 9,1 la sută din totalul populației apte de muncă, se arată într-un raport al „Eurostat", dat publicității la Bruxelles.Potrivit raportului, citat de agenția ANSA, jumătate dintre șomeri sînt femei. De asemenea, un mare număr dintre cei fără de lucru sînt tineri sub 25 de ani.WASHINGTON 15 (Agerpres). — Rata șomajului în S.U.A. s-a menținut în luna octombrie la nivelul de 5,3 la sută, se arată într-un raport al Ministerului Muncii, dat publicității la Washington.Potrivit raportului, sectorul prelucrării a continuat să dea semne de declin, pierzind 13 000 locuri de muncă, pentru a patra lună consecutiv. Rata șomajului din luna octombrie a urmat unei creșteri de 0,1 la sută în luna septembrie și menținerii în luna august a aceleiași rate ca în luna octombrie 1988. Analiștii apreciază că situația șomajului dovedește că economia

S.U.A. se dezvoltă într-un ritm mult mal lent decît anul trecut.LONDRA 15 (Agerpres). — într-un raport pregătit de organizația „London Housing Unit", la care a participat și Centrul de cercetări din Londra — citat de T.A.S.S. — se relevă că planurile guvernului conservator de a mistifica evidența celor fără locuințe, excluzîndu-i pe cei care își găsesc adăpost în azilurile ieftine, va domina, chipurile, numărul mare al acestora, dar va lipsi mii de oameni de posibilitatea de a primi locuințe în mod normal. Guvernul conservator — se relevă — eludează cauza reală a existenței problemei lipsei de locuințe — privatizarea căminelor municipalității, numărul tot mai mic de locuințe ieftine — a arătat un reprezentant al Partidului Laburist de opoziție.BERLINUL OCCIDENTAL 15 (A- gerpres). — în cursul ultimilor doi ani, în Berlinul occidental chiriile au sporit, în medie, cu 15 la sută, iar în cazul locuințelor mai mici — chiar cu 50 la sută, informează agenția A.D.jN., citind date ale Institutului Gewos. In presa vest-berlineză au apărut în ultima perioadă articole numeroase consacrate acestei probleme,

Noi ciocniri armate 
in capitala LibanuluiBEIRUT 15 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore, la linia de demarcație dintre Estul și Vestul Beirutului s-au produs schimburi de focuri cu arme automate și grenade antitanc. Marți după-amiază, situația s-a agravat în Beirutul de vest, unde s-au înregistrat ciocniri între grupări libaneze înarmate. în urma schimbului de focuri o persoană a fost ucisă și citeva au fost rănite. Alți patru oameni au fost uciși cînd persoane necunoscute au deschis focul asupra unui magazin din Beirutul de vest.WASHINGTON 15 (Agerpres). — In opinia Statelor Unite, politica de implantare de noi așezări israeliene în teritoriile arabe ocupate nu facilitează procesele de pace, reprezen- tînd un obstacol in calea realizării unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu — a declarat purtătorul de cuvînt al Casei Albe.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Președintele Sovietului Suprem. al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, l-a primit pe ministrul afacerilor externe I al Franței, Roland Dumas, care a efectuat o vizită oficială la Mos- I cova. Au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări.LA PANMUNJON s-a încheiat miercuri cea de-a patra rundă a I consultărilor preliminare în vederea inițierii de convorbiri politice I și militare la nivel înalt între. I Nordul și Sudul Coreei. Au fost dezbătute punctele care ar urma Isă fie incluse pe ordinea de zi,' componența delegațiilor, alte probleme adiacente. După cum a declarat reprezentantul R.P.D. Co- I reene, au fost create posibilități | reale pentru un acord între părți asupra unor aspecte aflate în dis- Icuție, datorită atitudinii constructive a R.P.D. Coreene. S-a convenit ca a cincea rundă a consultărilor să aibă loc la 20 decembrie.| RELAȚIILE NORVEGIANO-PO-LONEZE și modalitățile de lărgire I a acestora s-au aflat în centrul 1 convorbirilor prilejuite de primirea de către primul-ministru al Nor- Ivegiei, Jan Syse, a ministrului polonez de externe, Krzysztof Sku- biszewski, care a efectuat o vizită oficială la Oslo.

Politica cercurilor imperialiste 
de destabilizare a socialismului, 

o politică sortită eșeculuiEvoluții de o mare complexitate, cu ample consecințe economice, sociale și politice caracterizează momentul actual al vieții internaționale. în succesiunea lor rapidă, evenimentele politice in desfășurare generează schimbări profunde, conturează tendințe contradictorii, ridică acute intrebări asupra sensului dezvoltării lumii contemporane. Este o realitate că desfășurările din viața internațională, în ansamblul lor, au fost și rămin marcate de contradicția fundamentală dintre socialism și capitalism. Se adincește, totodată, contradicția dintre țările capitaliste dezvoltate și țările în curs de dezvoltare ; se menține și se accentuează criza economică mondială, cu componenta ei agravantă — criza datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare. Se acutizează criza politică și socială a lumii capitaliste. Toate acestea sînt de natură să ducă la o accentuare a instabilității și a contradicțiilor pe plan internațional.Pe fundalul acestor evoluții, cercurile reacționare, imperialiste au declanșat o adevărată ofensivă generalizată împotriva socialismului, urmărind destabilizarea situației din țările socialiste, subminarea socialismului, slăbirea pozițiilor sale pe plan mondial. Trăgînd, probabil, concluzia că momentul le este prielnic, aceste cercuri vor să profite de anumite manifestări defetiste și tendințe lichidatoriste din unele țări socialiste și, luîndu-și dorințele drept realități, încearcă să întoarcă înapoi roata istoriei.în spiritul poziției consecvent principiale, caracteristice partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., a dat o replică fermă, categorică tentativelor destabilizatoare ale cercurilor reacționare, dezvăluind esența lor profund retrogradă, antisocialistă și antipopulară,

arătînd că asemenea tentative sînt sortite — și de data aceasta, ca de atîtea ori în trecut — eșecului. „Nimic și nimeni — sublinia secretarul general al partidului nostru — nu va putea opri lupta popoarelor pentru libertate și independență, pentru o viață mai dreaptă și mai bună, pentru o nouă orinduire socială".în acțiunile lor, cercurile imperialiste recurg la mijloace din cele mai diverse, preluate din învechita și ruginita panoplie a „războiului rece" — de la propaganda deșănțată vi- zînd discreditarea socialismului, căruia i se neagă viabilitatea probată de istorie și i se prezice din nou (pentru a cîta oară I) o apropiată dispariție, la acțiuni de dezinformare a opiniei publice, de la presiuni, șantaj și diversiune pînă la subvenționarea directă a unor grupări și forțe antisocialiste, antinaționale. Sint repuse, astfel, în discuție valori fundamentale, supreme, cuceriri istorice ale unor popoare. Profitîndu-se de starea de criză și de confuzie politică din anumite țăfi, se propun soluții de ieșire din labirintul dificultăților pe care acestea le traversează, se oferă, cu falsă generozitate, ajutoare economice și financiare. Prețul 7 Renunțarea la socialism.Din păcate, o asemenea „ofensivă concentrică" împotriva socialismului este facilitată de politica defensivă, capitulardă a unor țări in care se ignoră adevărul că „alternativa" propusă de cercurile reacționare este — așa cum acestea nu se sfiesc să recunoască — întoarcerea la capitalism. Or, o serie de măsuri adoptate in unele din aceste țări sub paravanul „înnoirii" nu fac dectt să stimuleze amestecul în treburile lor interne.Faptele relatate zilnic de presa țărilor respective atestă elocvent acest lucru. Cercurile imperialiste se coalizează și acționează în comun, finan-

țînd fățiș elementele declasate, a- gențl ai unor forțe străine, spioni, trădători de țară, ai cauzei progresului social, cercuri reacționare care se constituie în diverse grupări și organizații „opoziționiste" și care acționează deschis, la lumina zilei, Împotriva orînduirii de stat.Sub impulsul tentației „atacului concentric" împotriva socialismului, așa cum denumesc aceste acțiuni ideologi ai anticomunismului, igno- rînd lecțiile istoriei, are loc o mobilizare fără precedent a forțelor reacțiunii din Occident, lansîndu-se chemarea directă la amestec în treburile interne ale țărilor socialiste. „Este necesar — scria recent ziarul conservator britanic „Daily Telegraph" —. ca Occidentul să treacă la ofensivă". In același sens, Zbigniew Brzezinski, fost consilier la Casa Albă, cunoscut pentru pozițiile sale anticomuniste, cheamă direct, în ultima sa lucrare, la acțiuni concertate ale Occidentului. Referindu-se la măsurile lichidatoriste din unele țări socialiste, el scrie : „Aceste procese, care afectează deja profund unele zone ale lumii comuniste, pot fi încurajate de o strategie occidentală pe termen lung". Situația creată, continuă el, „solicită o strategie proiectată în mod deliberat spre a favoriza perspectivele unei tranziții post-co- muniste"...Fără îndoială că se are In vedere „încurajarea" unor asemenea măsuri ce aduc atingere înseși principiilor fundamentale ale socialismului, cum ar fi renunțarea, inclusiv prin modificări aduse actelor constituționale, la rolul conducător al partidului, eliminarea și subminarea proprietății socialiste, anularea structurilor și organismelor democrației noii orîn- duirl.Este o realitate că, în „strategia" lor, cercurile reacționare mizează și pe starea de confuzie generată în

DE PRESA
scurt

MAREA ADUNARE NAȚIONALA A TURCIEI (parlamentul) a confirmat, miercuri, guvernul alcătuit de primul-ministru Yîldîrim Akbulut. într-o declarație recentă, noul premier a arătat că, în cazul în care va obține votul de încredere al parlamentului, guvernul său va duce t) politică e- conomică avînd ca principale o- biective promovarea exporturilor și combaterea inflației.ANIVERSARE. La New Delhi au avut loc manifestări consacrate împlinirii a 100 de ani de la nașterea Iui Jawaharlal Nehru, considerat arhitectul Indiei moderne. Au luat parte președintele Ramaswamy Venkataraman, primul-ministru, Rajiv Gandhi, alte înalte oficialități ale țării.REUNIUNE C.E.E. întruniți la Bruxelles, timp de două zile, miniștrii economiei și finanțelor din țările membre ale C.E.E. au înregistrat un nou eșec în încercarea lor de armonizare fiscală în perspectivă creării, în anul 1992, a așa- zisei „piețe unice" a „celor 12".POPULAȚIA LUMII. Potrivit unui raport prezentat celei de-a XXV-a conferințe bianuale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.),

ale cărei lucrări se desfășoară la Roma, populația Terrei a crescut I în ultimii doi ani cu 178 milioane | de oameni, dintre care 90 la sută s-au născut în țările în curs de ■ dezvoltare. Pînă la sfîrșitul secolului, populația lumii va ajunge la șase miliarde de locuitori.SESIUNEA CONSILIULUI NOR- I DIC. în localitatea Maarianhami- na, centrul administrativ al Insule- | lor Aland, s-au încheiat lucrările unei sesiuni a Consiliului Nordic, prin adoptarea unor recomandări în problemele colaborării dintre țările din nordul Europei, precum ' și dintre ele și terțe state sau organizații economice.întrunire a țarilor an- * DINE. O reuniune consacrată dezvoltării relațiilor comerciale între țările andine a avut loc la Lima. Reprezentanți din Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela au I analizat căile menite să favorizeze I intensificarea comerțului în regiune și promovarea exporturilor.SIMPOZION. în orașul japonez Nagoya s-a desfășurat cel de-al patrulea simpozion Japonia-Ame- rica Latină, care a analizat situația I economică din țările latino-ameri- cane. O atenție prioritară a fost | acordată problemei datoriei externe și căilor de reducere a acesteia. 1RAVAGIILE FUMATULUI. Po- I trivit unui raport oficial dat publi- | cității la Bruxelles, în cele 12 țări membre ale C.E.E., din pricina i unor maladii provocate de fumat, își pierd viața, anual, circa 440 000 'de persoane.
J

Poporul palestinian aniversează în aceste zile un eveniment de importanță istorică al luptei grele și îndelungate pe care o duce pentru împlinirea aspirațiilor sale legitime Ia existență liberă, de sine stătătoare. La 15 noiembrie s-a împlinit un an de cînd Consiliul Național Palestinian, întrunit la Alger, a proclamat crearea Statului Palestina.Acest eveniment este marcat cu satisfacție de poporul român, alături de forțele democratice și progresiste de pretutindeni. După cum este bine știut, România socialistă a fost întotdeauna alături de poporul palestinian, a susținut cu căldură cauza sa dreaptă, acordîn- du-i un sprijin multilateral — politic, diplomatic și material. Țara noastră s-a aflat printre primele state care au recunoscut Organizația pentru Eliberarea Palestinei, la București funcționînd de mulți ani o reprezentanță a O.E.P. Cu aceeași consecvență, țara noastră militează în sprijinul unei reglementări politice a situației din Orientul Mijlociu. Dînd expresie acestei orientări consecvente, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia în telegrama adresată tovarășului Yasser Arafat, cu prilejul împlinirii unui an de la crearea Statului Palestina : „Reafirm, și cu acest prilej, poziția consecventă și 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, cît mai curind posibil, la convocarea, sub egida Organizației Națiunilor Unite, a unei conferințe internaționale, la care să participe toate părțile interesate, precum și membrii perma- nențl ai Consiliului de Securitate".Intr-adevăr, întreaga desfășurare a evenimentelor petrecute din noiembrie vine să Statului moment situației a declanșat largi și cuprinzătoare procese politice, implicînd o abordare nouă a problemei poporului palestinian, ca și a problemelor de ansamblu din această tensionată zonă a lumii. Activitatea diploma

1988 și pînă în prezent confirme că proclamarea Palestina a constituit un de răscruce în evoluția din Orientul Mijlociu. Ea

tică s-a amplificat considerabil șl, o dată cu aceasta, curentul în favoarea convocării unei conferințe internaționale de pace, au fost și sînt formulate numeroase propuneri de reglementare a situației din regiune, printre care un loc important îl ocupă cele prezentate de O.E.P. Statul Palestinian însuși și-a cîștigat un bine meritat prestigiu, numărul țărilor care recunoscut ridicîndu-se la Printre acestea se numără și Republica Socialistă România. In același timp, așa cum arată situația din teritoriile arabe ocupate, lupta pentru afirmarea deplină a drepturilor poporului palestinian continuă, revolta urmînd să intre, în curind, in cel de-al treilea an.Consecvența cu care partidul și statul nostru se pronunță pentru o soluție politică în Orientul Mijlociu, în cadrul căreia să-și găsească rezolvarea și problema poporului palestinian, se bucură de stima și prețuirea acestui popor, a tuturor țărilor arabe. In acest sens, au o profundă semnificație aprecierile calde exprimate de președintele Comitetului Executiv al O.E.P., YASSER ARAFAT : „Președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care s-a referit la necesitatea constituirii statului palestinian, chiar intr-un context istoric în care mulți oameni și lideri politici se opuneau unei asemenea idei". De asemenea, a declarat Yasser Arafat, „doresc să subliniez că președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care a evidențiat — pentru prima oară tn lump — necesitatea convocării unei conferințe Internaționale de pace pentru soluționarea situației din Orientul Mijlociu și a problemelor acestuia, inclusiv problema palestiniană. In numele meu personal, in numele conducerii palestiniene, al întregului popor palestinian, adresez cele mai sincere mulțumiri, întreaga mea gratitudine tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru tot sprijinul pe care ni-1 acordă, pentru tot ce face în folosul poporului palestinian".Cu prilejul împlinirii unui an de de la crearea Statului Palestina, România socialistă, poporul român își reafirmă sentimentele de caldă prietenie față de poporul palestinian, exprimîndu-și hotărîrea de a-i acorda sprijin în drepturilor

l-au105.

în continuare întregul lupta pentru afirmarea sale naționale legitime.
Nicolae N. LUPU

CU PRILEJUL PRIMEI ANIVERSĂRI 
A STATULUIIn Cisiordania și Gaza au avut loc miercuri manifestații de amploare, sute de mii de palestinieni partici- pind la marcarea primei aniversări a Statului Palestina. Locuitori de toate vîrstele au organizat de-< monstrații pașnice pe străzile orașelor și localităților din regiune, flu- turînd drapelul palestinian.Știri provenite din regiune relevă că militarii israelieni au impus restricții de circulație în peste 20 de orașe, localități și tabere de refu- giați palestinieni. Trupele de ocupație și-au intensificat, în ultimele zile, prezența în zonă.Proclamarea Statului Independent Palestina a avut loc la 15 noiembrie 1988, în cadrul sesiunii Consiliului, Național Palestinian de la Alger. ,

PALESTINAPreședintele Yasser Arafat a reafirmat, în interviul său, hotărîrea Consiliului Central al O.E.P., adoptată la reuniunea de la Bagdad, de â începe dialogul cu Israelul, sub egida Internațională, pentru avansarea unor inițiative de plice.

unele țări socialiste de dificultăți economice cu care acestea se confruntă, generate și de anumite orientări și tendințe greșite în soluționarea unor probleme. Nu poate să nu atragă a- tenția că, în tentativele de a abate popoarele de la calea socialistă de dezvoltare, forțele imperialiste au atras nu numai marile monopoluri, ci și unele organisme financiare internaționale. Se organizează o vastă campanie publicitară pentru ajutoare „de urgență", se inițiază negocieri pentru reeșalonarea unor datorii, se deschid conturi, subscripții publice... Cu o singură condiție : fondurile oferite să fie destinate creării de întreprinderi particulare. Cu alte cuvinte, „ajutorul" este un atentat direct la proprietatea socialistă, avînd menirea de a stimula revenirea la forma capitaliste de proprietate, Introducerea mecanismelor economiei de piață, cu toate consecințele sociale decurgînd din aceasta.Modelul propus ar urma, astfel, să înlocuiască o societate întemeiată pe egalitate și dreptate socială, o societate în care exploatarea omului de către om a fost lichidată pentru totdeauna, în care fiecare cetățean își are asigurat dreptul la muncă, la locuință, la învățătură, la asistență socială, într-un cuvînt, la o viață demnă, în care sînt create condițiile afirmării depline a personalității umane.Se înțelege, soluționarea multiplelor probleme acumulate în lumea de azi presupune, ca o necesitate, o politică realistă, căutarea de soluții corespunzătoare intereselor popoarelor, respectîndu-se cu strictețe independența națională, dreptul de a-și alege liber calea de dezvoltare. Este de aceea de neconceput ca realizări supreme ale popoarelor, cum sînt cuceririle socialismului, independența națională, obținute cu prețul unor lupte îndelungate, al unor imense sacrificii, să devină monedă de schimb. „Socialismul, progresul eco- nomico-social, libertatea și independența popoarelor nu sint negociabile !“ — subliniază tovarășulNicolae Ceaușescu, definind cu limpezime de cristal poziția partidului și statului nostru în această privință, și relevînd că „țările socialiste, popoarele care au edificat noua orinduire socială dispun de forța necesară pentru a depăși greutățile apărute, iar socialismul se va afirma, fără îndoială, cu și mal mare putere ca cea mai dreaptă și mai umană orinduire socială de pînă acum".

Experiența a zeci șl zeci de popoare, experiența pilduitoare a poporului roman, care niciodată nu a capitulat, nu și-a plecat capul în fața nici unei agresiuni, demonstrează că, într-adevăr, asemenea valori supreme, cum sînt socialismul, libertatea, independența nu formează și nu pot forma în nici o împrejurare și sub nici un motiv obiect de tîrguieli.în concepția partidului nostru, drumul spre o gîndire și o politică nouă, dorite cu ardoare de popoare, nu trece și nu poate trece prin renunțarea la concepțiile înaintate, la ideologia progresistă, socialistă, ci, dimpotrivă, prin afirmarea tot mai puternică a acestei ideologii, a unei politici care răspunde pe deplin intereselor maselor populare, cauzei făuririi și dezvoltării noii orînduiri.Ca în atîtea alte împrejurări în istorie, iar astăzi mai mult ca oricînd se cer vigilență revoluționară, creșterea combativității față de curentele de gîndire reacționare, față do orice atentat la cuceririle socialismului, indiferent sub ce mască „a- coperitoare" s-ar încerca aceasta, intransigență împotriva tentativelor de defăimare și subminare a socialismului. Ceea ce presupune înaltă răspundere, atașament de neclintit față de principiile revoluționare, față de destinele socialismului și păcii, încredere în capacitatea popoarelor de a trece peste orice greutăți și a face să eșueze intențiile și proiectele forțelor retrograde.Toate acestea pun la ordinea zilei 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 in treburile interne și de încălcare a independenței și suveranității popoarelor. Fără îndoială că, unite, ac- ționînd împreună, forțele progresiste, statele socialiste, popoarele vor reuși să frîneze și, pînă la 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.
Dumitru ȚINU

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Proclamarea statului Palestina — a declarat, într-un interviu acordat ziarului „Pravda", reluat de agenția T.A.S.S., președintele Yasser Arafat — a reprezentat una din inițiativele importante întreprinse de poporul palestinian în vederea Instaurării unei păci trainice în Orientul Mijlociu. Exprimînd satisfacția pentru aprobarea de către cercurile largi ale opiniei publice mondiale a acestui pas, precum și pentru sprijinul acordat de numeroase organizații internaționale, conducătorul palestinian atrage, totodată, atenția asupra menținerii încordării în regiune, cu deosebire în teritoriile ocupate, unde are loc o „escaladare a acțiunilor militare ale Israelului, inclusiv cu folosirea armelor de foc împotriva populației palestiniene".

TUNIS 15 (Agerpres). — într-o declarație difuzată la Tunis, Liga Arabă subliniază că, prin proclama" rea Statului Palestina, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a dovedit întregii lumi că este unicul reprezentant legitim al poporulv palestinian. Liga Arabă și-a expri mat încrederea că revolta populației palestiniene în teritoriile ocupate va duce la eliberarea acestor teritorii și la crearea condițiilor ca poporul palestinian să-șl exercite suveranitatea în propria sa patrie.RIAD 15 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Conferinței Islamice, Hamid Al-Gabld, a chemat toate țările islamice, toate țările lumii să asigure întregul sprijin necesar pentru revolta populației palestiniene din Cisiordania și Gaza împotriva ocupației israeliene. Intr-o declarație difuzată cu prilejul primei aniversări a proclamării Statului Palestina, el a cerut țărilor lumii să accelereze procesul de pace pentru a se ajunge la o soluționare dreaptă și durabilă a problemei palestiniene, prin convocarea unei conferințe internaționale de pace, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, unicul reprezentant legitim al poporului palestinian.
Alegeri prezidențiale în BraziliaIeri, brazilienii au fost convocați la urne spre a alege prin vot direct, pentru prima oară în ultimii 29 de ani, pe viitorul președinte al țării. Dacă nici unul din cei 21 de candidați, inclusiv candidatul Partidului Comunist Brazilian, nu obține majoritatea absolută a voturilor, un al doilea tur de scrutin ar urma să aibă loc la 17 decembrie, cu participarea primilor doi candidați în ordinea preferințelor alegătorilor, perspectivă considerată foarte probabilă.Campania electorală a fost apreciată de observatorii politici drept o campanie în care pasiunile partizane în jurul uneia sau alteia dintre candidaturi au estompat abordarea marilor probleme ale țării. Inflația, datoria externă și paralizarea activității la o serie de mari construcții naționale sint unele din problemele pe care va trebui să le abordeze cu prioritate viitorul președinte, începînd de la 15 martie 1990, cînd urmează să aibă loc transferul puterii.Evoluțiile economico-sociale din Brazilia au căpătat o turnură mai gravă în ultimul an. Această imensă țară, care de mai mult timp face eforturi extraordinare pentru a ajunge din urmă statele industrializate (aflîndu-se deja între primele zece țări ale lumii ca potențial economic și prima între țările în curs de dezvoltare), trece printr-una din cele mai grave crize. Tendințele de stagnare din economie continuă să se facă simțite, iar problemele nesoluționate alimentează mereu încordarea pe plan social și conflictele de natură politică. Deși la începutul

acestui an guvernul a adoptat un set de măsuri cuprinzătoare în vederea combaterii inflației, aceasta a rămas practic la același nivel astronomic — 1 100 la sută înultimele 12 luni. Pe lîngă efectele nefaste asupra ale dezvoltării menea inflație sebire nivelul lației. Brazilia 17 milioane de populație de aproape 140 milioane de locuitori), iar una din șase familii nu beneficiază de curent electric. Numărul persoanelor înregistrate oficial ca trăind în condiții de sărăcie se ridică la aproximativ 40 milioane. Pe fundalul acestor realități apar și mai limpezi consecințele extrem de nocive pe care le are asupra organismului național datoria externă. Deși în ultima vreme a scăzut întru- cîtva ca volum, datoria se cifrează totuși la . 109 miliarde de dolari, rămînînd cea mai mare din America Latină și din lumea a treia în general.Date fiind realitățile din țară, observatorii consideră că oricare dintre candidați ar fl cîștigătorul alegerilor prezidențiale, el va trebui să procedeze la o drastică ajustare economică, fără de care cu greu s-ar putea întrevedea perspective de stabilitate socială șl politică. O serie de analiști politici reamintesc adevărul că Brazilia dispune de potențialul material și uman necesar soluționării oricăror dificultăți, așa cum a dovedit-o nu o dată în trecut această țară-con- tinent.

diverselor aspecte economice, o ase- afectează cu deo- de trai al popu- numără încă circaanalfabeți (la o
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