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Pe drumul luminos deschis de marele forma comunist

CREȘTEREA ROLULUI 
FACTORILOR INTENSIVI 

IN DEZVOLTAREA INDUSTRIEIPolitica Partidului Comunist Român de dezvoltare a industriei in cincinalul 1991—1995 și in perspectiva anilor 2000—2010, exemplar înfățișată in magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolâe Ceaușescu la tribuna marelui forum al comuniștilor români — Congresul al XIV-lea va avea ca trăsătură distinctivă, esențială creșterea rolului factorilor intensivi, calitativi, care devin prioritari în comparație cu cei extensivi. „Pornind de la nivelul actual al industriei, agriculturii și celorlalte sectoare — se sublinia în raport — in cincinalul viitor și in perspectiva anilor 2000—2010 se va pune accentul pe dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor de activitate, pe realizarea unei noi calități • muncii și vieții, a unui nivel tehnic tot mai ridicat al întregii producții, pe baza aplicării ferme a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii". Această opțiune strategică se întemeiază pe acumulările cantitative obținute în cincinalele anterioare în dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-mate- riale, a forțelor de producție în general, acumulări care sint rezultatul amplului proces de industrializare socialistă, caracterizat prin ritmuri înalte de dezvoltare.Așa cum se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața Congresului al XIV-lea, obiectivul fundamental al celui de-al IX-lea cincinal il va constitui dezvoltarea intensivă a industriei, ca premisă a edificării celei de-a doua faze, superioare, a construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere a României, incepind cu anul 1990, în rîndul țărilor cu dezvoltare economică medie. în stabilirea acestei strategii o contribuție hotărltoare are tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, care, pornind de la necesitatea aplicării ferme a legilor o- biective, a principiilor socialismului științific la realitățile României, a fundamentat tezele și orientările dezvoltării economico-sociale a țării noastre pentru etapa următoare.Dezvoltarea intensivă a industriei se va caracteriza în cincinalul viitor prin ritmuri moderate de creștere comparativ cu etapele anterioare ale industrializării țării, cind, pentru recuperarea răminerilor în urmă, au fost necesare ritmuri înalte dă creștere economică. Această tendință este determinată atît de faptul că fiecare procent înseamnă un volum 
Pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei socialiste 

adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului

FAPTELE-EXAMENUL COMPETENTEI 
ACTIVITĂȚII DE FIECARE ZI

absolut mai mare, cit și de tendința de saturare a consumului productiv pe măsură ce acesta se apropie de nivelul optim și de accentuarea caracterului limitat al resurselor naturale. Caracterul tot mai restrictiv al factorilor de producție primari în general și cu deosebire a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei impun orientarea spre accentuarea factorilor calitativi în industrie ; in raport cii-factorii extensivi, a căror acțiune este limitată, factorii intensivi oferă practic posibilități nelimitate de a-și spori contribuția la mărirea producției industriale.în contextul accentuării caracterului limitat al resurselor naturale, Congresul al XIV-lea al P.C.R. a promovat concepția potrivit căreia valorificarea superioară a tuturor resurselor umane, materiale și energetice, proces care reprezintă maximizarea sumei valorilor bunurilor și serviciilor produse, recunoscute pe piață ca valori de întrebuințare, ce revin la o unitate de resursă consumată pentru producerea lor reprezintă o componentă esențială a procesului general de dezvoltare economico-socială preponderent intensivă.Profundele modificări intervenite în structura industriei românești în cele peste două decenii de după Congresul al IX-lea al P.C.R. au avut drept consecință creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și energiei prin reducerea cantităților necesare pentru realizarea unei unități valorice de producție. Comparativ cu situația existentă în 1965, pentru realizarea unei producții industriale in valoare de 1 000 lei se consuma in anul 1985 cu aproape 23 la sută mai puțină energie electrică, cu peste 14 la sută mal puțin minereu de fier, cu peste 67 la sută mai puțin țiței. La procesul general de gospodărire rațională a resurselor naturale și a energiei disponibile în complexul economic național și de valorificare superioară a acestora trebuie să se adauge activitatea de recuperare și reintroducere in circuitul economic a tuturor resurselor materiale și energetice refolosibile, proces care permite participarea unei unități de substanță la două sau mai multe cicluri de producere a unei valori de întrebuințare. Raportul precizează că în unele sectoare peste 50 la sută din necesarul economiei naționale trebuie, să fie asigurat pe această cale, în această viziune, activitatea de reciclare a resurselor poate și trebuie 

să fie interpretată ca fiind o componentă a procesului de valorificare superioară a materiilor prime și energiei și implicit a celui general de dezvoltare intensivă a industriei.O cerință de bază a dezvoltării preponderent intensive a industriei românești în perioada următoare o constituie restructurarea acesteia, in sensul desfășurării unui amplu proces de creștere prioritară a ramurilor și subramurilor de înaltă tehnicitate, purtătoare și propagatoare de progres tehnic, care valorifică la nivel superior materiile prime, resursele energetice și munca socială, contribuind astfel la înzestrarea prioritară a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate cu mijloace tehnice avansate și să se asigure o competitivitate sporită a produselor românești pe piețele externe. în a- cest sens, se prevede ca în domeniul metalurgiei creșteri însemnate să se realizeze la oțelurile de calitate superioară și produsele de prelucrare avansată ; în domeniul construcțiilor de mașini se va asigura dezvoltarea cu prioritate a subramurilor de virf (mecanica fină, optica, electronica, electrotehnica, microelectronica), iar în industria chimică și petrochimică vor fi realizate creșteri importante, în special in chimia de sinteză fină și de mic tonaj.O prioritate a dezvoltării intensive a industriei românești in cincinalul 1991—1995 o constituie modernizarea și dezvoltarea producției in strînsă concordanță cu tendințele revoluției tehnico-științifice contemporane, știința afirmîndu-se astăzi, mai mult ca oricind, ca un domeniu de activitate hotărîtor pentru progresul general al societății, ca un factor intensiv de prim rang. Intensificarea activității de cercetare științifică urmează să se realizeze în special pe seama dezvoltării cercetării științifice proprii, a creșterii contribuției științei și tehnicii românești Ia dezvoltarea intensivă a industriei, precum și la îmbogățirea patrimoniului științei universale, astfel incit țara noastră să se afirme in lume, la nivelul anului 2000, ca o putere științifică de prim rang. Pentru creșterea aportului științei la accentuarea factorilor intensivi este necesar ca în perspectivă să se asigure devansarea ritmului mediu anual de creștere a cheltuielilor pentru cercetare comparativ cu ritmurile medii anuale de creștere ale produsului social și venitului național.
(Continuare în pag. a II-a)

SIBIU : Noi terenuri 
redate agriculturiiîn bazinul hidrografic al văii Oltului, în zona Racovița- Arpașu din județul Sibiu, se desfășoară ample lucrări de îmbunătățiri funciare.— Aceste lucrări — ne spune inginerul Boris Kyowski, directorul întreprinderii Județene de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare, prezintă un grad ridicat de complexitate și au în vedere redarea în circuitul agricol a unei suprafețe de 3 429 hectare de teren care, datorită excesului de umiditate și gradului foarte ridicat de aciditate, nu a produs pînă a- cum nimic. Numeroase utilaje terasiere, buldozere, excavatoare, tractoare cu discuri pentru nivelat și defrișoare execută lucrări de eliminare a excesului de umiditate, concomitent cu aplicarea de amendamente și îngrășăminte. Investiția, al cărei termen de finalizare este trimestrul III al anului viitor, va da terenurilor de aici o destinație superioară, prin înființarea unei plantații de pomi, a unei ferme semincere pentru întreprinderea de pajiști, precum și a unor ferme zootehnice. (Ion Onuc Nemeș).

VASLUI : Angajament 
îndeplinit înainte 

de termenPrin organizarea unor săptă- mini-record în producție, prin- tr-o foarte bună organizare a muncii, colectivele întreprinderilor de pe platformele industriale ale municipiului Vaslui au obținut noi și semnificative realizări productive. Dind dovadă de abnegație și înaltă răspundere revoluționară, utilizind judicios utilajele și mașinile din dotare, timpul de lucru, colectivele muncitorești vasluiene și-au onorat angajamentul asumat, lndepli- nindu-și planul la producția- mgrfă industrială șl alți indicatori economici pe patru ani ai actualului cincinal. Râpor- tind acest succes, colectivele întreprinderilor vasluiene se angajează să realizeze și să livreze suplimentar economiei naționale și Ia export, pină la finele anului, un volum de produse în valoare de peste 750 milioane lei. Cu cele mai bune rezultate, la panoul de onoare al întrecerii socialiste și-au înscris numele colectivele întreprinderilor mecanică, de materiale izolatoare, de prelucrare a- lemnului, „Textila", Combinatul de Fire Sintetice. 
(Petru Necula).

Șantierul naval din Tulcea

Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea 
- analiză realistă, idei și propuneri constructive pentru afirmarea 
unui curs nou, cu adevărat democratic, în viata internațienală

ÎNCREDERE NESTRĂMUTATĂ 1N TRIUMFUL 
CAUZEI SOCIALISMULUI, FĂCU 

SI INDEPENDENTEI popoarelor
Congresul marilor victorii socialiste, al afirmării depline a independenței și suveranității naționale, forumul suprem al comuniștilor români a fost, în același timp, și Congresul confirmării opțiunilor fundamentale ale politicii partidului și statului nostru, de promovare a țelurilor păcii, progresului și colaborării cu toate popoarele, de apărare fermă a principiilor socialismului. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se distinge prin analiza pătrunzătoare, lucidă și realistă a proceselor și tendințelor de bază ale contemporaneității, prin soluțiile novatoare, îndrăznețe și profund umaniste propuse marilor probleme ale lumii de azi, prin angajarea plenară în lupta pentru împlinirea aspirațiilor celor mai scumpe de dezvoltare pașnică și liberă ale tuturor națiunilor.Definind importanța lucrărilor marelui forum democratic al partidului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU declara : „Congresul a aprobat, în deplină unanimitate, politica externă și orientările viitoare ale activității internaționale a partidului și poporului nostru. Doresc să asigur, de la a- ceastă inaltă tribună, întregul popor că și în viitor vom acționa cu întreaga răspundere — în interesul poporului nostru, al tuturor popoarelor — pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru o lume a păcii și colaborării egale intre toate națiunile 1".înalta responsabilitate cu care partidul nostru, România socialistă abordează problemele majore ale actualității internaționale se vădește din plin prin concluziile Raportului asupra dinamicii evoluțiilor mondiale din ultimii ani, asupra mutațiilor produse în raportul de forțe în actuala etapă, de profunde transformări revoluționare și sociale, pe care o parcurge omenirea — confir- mind întru totul justețea aprecierilor și orientărilor Congresului al XIII- lea al P.C.R.Cu deosebită claritate se arată că în lume continuă să se în

frunte două tendințe diametral opuse. Pe de o parte, se manifestă cu putere politica imperialistă, neocolonialistă de dominație și asuprire, de amestec brutal și inadmisibil în treburile altor popoare, de încălcare a independenței și suveranității lor, avînd ca instrument principal capitalul financiar- bancar și monopolurile supranational, iar, pe de altă parte, se afirmă în măsură cre'scîndă forță mișcării progresiste, democratice a popoarelor, care se pronunță și acționează împotriva politicii imperialiste, a politicii de război, pentru dezvoltarea liberă și independentă a tuturor națiunilor — între aceste două tendințe menținindu-se un echilibru relativ.Pe acest fundal general se accentuează și se ascut contradicțiile existente : între socialism și capitalism, care rămîne o contradicție fundamentală a epocii noastre ; între țările bogate și țările sărace, care, la rindul ei, reprezintă o nouă contradicție fundamentală a acestei epoci ; între țările capitaliste dezvoltate, precum și in interiorul însuși al a- cestor din urmă țări — toate acestea ducind la intensificarea crizei economice mondiale, a crizei politice și sociale din lumea capitalului, în general din întreaga lume, la accentuarea instabilității economice și politice, agravate și mai mult de continuarea cursei înarmărilor, cu precădere nucleare. Raportul reafirmă deschis aprecierea că situația mondială continuă să rămină gravă, că persistă pericolul unei conflagrații cu consecințe pustiitoare, prin recurgerea inevitabilă la armele nucleare.In lumina acestei aprecieri-aver- tisment, sînt formulate întrebările- cheie, pe care, într-o asemenea situație de răspîntie, popoarele sînt îndreptățite să și le pună : cum și pe ce cale trebuie soluționate problemele grave ale omenirii ? Cum trebuie acționat pentru soluționarea, într-un mod nou, a tuturor acestor probleme ? Cum se va încheia mileniul al doilea și cum va păși omenirea în cel de-al treilea mileniu ?

La aceste întrebări capitale, care frămîntă întreaga lume, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu are meritul de a enunța răspunsuri limpezi, izvorîte dintr-o înaltă consecvență și principialitate, de a fundamenta orientări și concepte de cea mai mare însemnătate teoretică și practică, strălucit Sintetizate in concluzia optimist- revoluționară, care reflectă însuși sensul mersului istoriei : „Deși situația este deosebit de gravă și complexă, se poate afirma, fără teama de a greși, că în lume există forțele necesare care, acționînd în deplină unitate, pot determina un curs nou al vieții internaționale, pot asigura dezarmarea, pacea, realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră".în rîndul acestor forțe, România socialistă s-a manifestat și se manifestă ca una din prezentele cele mai dinamice. Poporul nostru își face un titlu de mîndrie din faptul că, așa cum se arată în Raport, nu au existat probleme mai importante ale vieții mondiale la a căror abordare și dezbatere România să nu fi participat, într-o formă sau alta, să nu fi venit cu soluții proprii, originale, constructive, să nu fi adus o contribuție activă la cauza păcii și colaborării internaționale.în acest sens, apare pregnant în relief tabloul bogat, multilateral al dezvoltării raporturilor României cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, în spiritul coexistenței pașnice — orientare care, potrivit celor stabilite la Congres, va fi urmată cu aceeași statornicie și în viitor, tot astfel după cum țara noastră este hotărîtă să-și intensifice și mai puternic participarea la diviziunea internațională a muncii, la vastul circuit mondial al valorilor materiale și spirituale. Reafirmarea hotărîrii de a așeza neclintij la baza relațiilor sale internaționale principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, res-
(Continuare in pag. a Vl-a)„Trebuie să subliniem că marile realizări in dezvoltarea generală a patriei noastre — a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri — sint strins legate de intensa activitate de cercetare, de promovare cu indrăzneală a noilor cuceriri ale științei și tehnicii in toate domeniile, de ridicare generală a nivelului de cultură și educație al tuturor oamenilor muncii, al întregului nostru popor".Iată o idee remarcabilă desprinsă din magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului nostru, ale cărei semnificații sint pe cit de evidente, pe atît de multiple : fără nou și fără competență nu se poate — nu se mai poate ! — trăi. Nici prezentul, nici viitorul nu mai pot fi clădite decit pe nou și pe competență. Progresul societății noastre socialiste nu poate fi asigurat fără introducerea masivă, permanentă și competentă a noului. Atît spiritul, cit și acțiunea revoluționare își extrag rațiunea lor de a fi și de a izbîndi din însăși confruntarea dialectică dintre vechi și nou, dintre competență și incompetență. Trăim intr-o țară în care fiecăruia in parte și tuturor laolaltă, fără nici o barieră socială, politică ori de altă natură — datorită grijii permanente a partidului nostru, personal a secretarului său general, tovarășul

Nicolae Ceaușescu — ne-au fost create toate condițiile pentru a ne spori competența. Așa se face că și ea, competența, a devenit o componentă a avuției naționale.Cum o folosim ? întrebarea capătă un înțeles, o însemnătate majoră mai ales acum, după Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. De ce ? Și pentru că recentul forum al comuniștilor români a fost un moment de bilanț ; și pentru că socialismulnostru este o orînduire profund și permanent revoluționară ; și pentru că, încă de la început, comuniștii români au promovat consecvent și au ridicat competența revoluționară la rang de politică și de normă morală pentru formarea omului nou, conștient, stăpin pe sine, pe lucrul său și pe țara în care trăiește.Cum se reflectă această politică în conștiința oamenilor, a comuniștilor în primul rînd ? în ce măsură, la rindu-le, profesează și promovează această politică ? Ce înțeleg ei acum, la doar citeva zile după încheierea lucrărilor Congresului al XIV-lea, prin om nou ?Iată întrebări cărora investigația de față, prin faptele și opiniile exprimate, încearcă să formuleze răspunsuri semnificative invocind faptele muncii de fiecare zi.

RĂSPUNDEREA iN MUNCĂ
- expresie a conștiinței înaintate, revoluționare

Hotărîrile celui de-al XIV-lea Congres al partidului sînt tot ati- tea înflăcărate chemări pentru construcția edificiului socialist pe baza celor mai înaintate cunoștințe ale științei și tehnicii. în această impresionantă bătălie pașnică, de cucerire tenace a prezentului și viitorului tot mai luminoase ale țării, ale fiecăruia dintre noi, faptele noastre de muncă sint măsura competenței noastre de a da viață grandioaselor proiecte de dezvoltare și mai accentuată economico- socială a patriei socialiste, așa cum se prevede iri Programul-Di- rectivă, in magistralul Raport ăl secretarului general al partidului. în fiecare colț de țară, în fiecare întreprindere, în fiecare unitate socialistă din agricultură rezultatele eforturilor tuturor muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, în aceste zile imediat următoare încheierii lucrărilor marelui forum comunist, constituie, prin ele însele, răspuns înalt 

semnificativ. al hotărîrii fiecăruia de a-și face exemplar, cu competența necesară, datoria de constructor al vieții noi. Ne mărturisea, in acest sens, inginerul Marcel Măcelaru, șeful instalației de furfurol de la Combinatul chimic, din municipiul Slobozia :— Ca in întreaga țară, în atmosfera de adeziune și entuziasm, de aprobare deplină a orientărilor din Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de pe platforma combinatului chimic raportează o serie de realizări, rod al eforturilor lor creatoare, al competenței lor crescinde pe plan profesional, îată, zilele acestea, s-a pus în funcțiune obiectivul pentru utilizarea surselor de energie refolbsi- bilă pentru încălzirea apei calde, ce va conduce la economisirea a 5 400 tone de combustibil convențional pe an. Totodată, se vor obține 5,8 gigacalorii pe oră, cu care 

se vor asigura apa caldă și agentul termic pentru 1 500 de apartamente din municipiul , Slobozia.. în același timp, la instalația de furfurol, unde îmi desfășor și eu munca, formațiile conduse de maiștrii Tu- dorache Olteanu și Tudor Pascu au atins un nou record la producția fizică : in 24 de ore obțin 14 tone de furfurol, cu 16—18 la sută mai mult față de media realizărilor din primele 20 de zile ale lunii noiembrie. Sigur, acestea par, la prima vedere, niște informații obișnuite, chiar dacă ies din comun prin noutate. Dincolo de informația propriu-zisă insă, aș vrea să relev faptul că realizările prezentate au prins viață datorită unui efort uman de calitate, exprimat prin pasiunea pentru promovarea unor soluții tehnice noi, originale, ele insele rod al unei atitudini noi, înaintate față de pregătirea profesională, tehnică și științifică. Am ținut să subliniez acest fapt carac

teristic, această realitate semnificativă, pentru că documentele programatice ale marelui forum comunist atrag cu insistență atenția că obiectivele ce ni le propunem pentru viitor solicită din partea tuturor efort mai mare de învățare, de însușire a celor mai înaintate cuceriri ale tehnicii și științei. Răspundem cu fapte concrete acestor deosebite exigențe.La rindu-i, inginerul Constantin Slăvescu, de la întreprinderea de Aluminiu din Slatina, referindu-sd la faptul subliniat cu tărie în documentele Congresului, îndeosebi în magistralul Raport al secretarului general al partidului, că știința, tehnica înaintate constituie factorii de prim ordin în construcția socialistă, solicitind fiecăruia examene peste examene de competență în continuă îmbogățire, ne declara :
(Continuare în pag. a IV-a)

Tezele, ideile, orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, integrate in monumentalul Raport prezentat la Congresul al XIV-lea al partidului, document de mare însemnătate pentru prezentul și viitorul țării, acordă o importanță fundamentală răspunderii în muncă. Referindu-se la creșterea răspunderii oamenilor muncii — în calitate de proprietari și producători, de beneficiari, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază cerința ca, atît în conducerea tuturor sectoarelor de activitate, în fiecare unitate economico- socială, cit și in munca productivă, în toate domeniile in care se realizează avuția națională, să se întărească spiritul de răspundere. în acest sens, secretarul general al partidului sublinia : „Este necesar să acționăm cu întreaga răspundere, in spirit revoluționar, în vederea perfecționării continue a activității de conducere, de planificare, pe baza democrației muncitorești-revoluțio- nare". îndeplinirea unui astfel de obiectiv impune creșterea răspunderii in muncă a întregului nostru poporPoporul român a cucerit, după Congresul al IX-lea al partidului, înalte trepte de progres, de civilizație. Dar înainte, spre viitor, se află alte trepte, și mai înalte, și mai greu de cucerit. Drumul prefigurat de hotărîrile programatice ale Congresului al XIV-lea o atestă pe deplin. România va trece, la în

ceputul celui de-al zecelea deceniu, într-un stadiu superior, acela de țară mediu dezvoltată din punct de vedere economic și social, pentru ca, apoi, in anii 2000—2010, să devină țară multilateral dezvoltată.Noile obiective strategice, noile direcții de acțiune implică, în mod deosebit, răspunderi noi. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat cerința imperioasă de a se obține cele mai bune rezultate in dezvoltarea economică și socială, în perfecționarea întregii noastre activități. O dată cu definirea acestei răspunderi fundamentale, au fost evidențiați și factorii care trebuie să acționeze pentru transpunerea ei în viață. Au fost precizate, in acest sens, îndatoririle ce revin Întregului partid, centrul vital al societății, organelor și organizațiilor sale, statului, organismelor democratice. Dar, in același timp, așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceasta este sarcina tuturor colectivelor de oameni ai muncii, a consiliilor de conducere.Congresul al XIV-lea a stabilit cutezătoare obiective pentru viitorul deceniu și pentru cel dinții deceniu al mileniului al treilea. Așa cum s-a arătat în cadrul lucrărilor înaltului forum, toate aceste orientări de perspectivă nu sint nici simple dorințe, nici visuri abstracte. Ele au la bază marile realizări obținute de poporul român, sub conducerea partidului, 

în anii socialismului, cu deosebire în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea. Prin munca poporului au fost obținute realizările de pină a- cum, prin munca poporului vor fi îndeplinite obiectivele pentru anii ce vin. „Garanția îndeplinirii lor, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, o constituie politica justă a partidului nostru comunist — forța politică conducătoare a întregii societăți — munca creatoare, înflăcărată, entuziastă a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care au înfăptuit și înfăptuiesc neabătut politica generală de dezvoltare a patriei noastre !“De aici se desprind sarcini de mare însemnătate pentru întreaga activitate ideologică și politico-edu- cativă. Acțiunile organizate pentru creșterea răspunderii în muncă sint eficiente atunci cind reușesc să în- riurească pozitiv un întreg colectiv. Se aplică, aici, în mod obiectiv, una dintre legitățile sistemelor complexe : cu cit sistemul este mai -avansat, cu atît influența sa asupra tuturor componentelor este mai bună, în orice colectiv — la fel ca In orice sistem — a nu se porni de la întreg, de Ia datele generale ee redau forța totalității membrilor săi, de la preocupările acestei tota-
(Continuare in pag. a V-a)
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PENTRU REALIZAREA EXEMPLARA A TUTUROR
Calitate și eficiență 

în întreaga activitate productivăîn crima carte a dezbaterii ne tema asigurării unei înalte calități si eficiente a nroductiei — crin crisma exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XIV-lea al partidului („Scînteia" din 28 noiembrie a.c.) — au fost abordate probleme privind aplicarea metodelor moderne de analiză a costurilor calității. în continuare, participanții s-au referit la căile concrete de sporire a eficientei prin optimizarea calității produselor.

Creșterea rolului factorilor intensivi 
în dezvoltarea industriei

Redacția : Deosebit de gestiunea 
calității, ce alte instrumente pot fi 
luate in considerare pentru cuantifi
carea eficienței preocupărilor con
sacrate sporirii calității producției ?Prof. univ. dr. Tudor Baron, Academia de Studii Economice : Avind in vedere cerințele subliniate Ia marele forum comunist de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o direcție prioritară a cercetării economice în domeniul calității producției o reprezintă perfecționarea sistemului de indicatori ai efectelor economice ale ridicării calității și fiabilității ; aceasta fie și pentru simplul fapt că formele de manifestare a eficientei economice în legătură cu nivelul calitativ sînt foarte variate, iar exprimarea lor unitară imoune folosirea unui sistem adecvat de indicatori. Avind in vedere sfera de propagare a efectelor îmbunătățirii calității, sistemul de indicatori s-ar putea structura în trei subsisteme, respectiv al indicatorilor de eficiență la producători, la beneficiari și la nivelul economiei naționale. De bună seamă, la nivelul economiei naționale indicatorul de bază ar trebui să-1 reprezinte aportul ridicării calității Ia sporirea venitului national.

Redacția : Fără indoială că un 
asemenea sistem de indicatori, pe 
lingă celelalte avantaje, ar permite 
direcționarea mai exactă a eforturi
lor de reducere a costurilor și a 
consumurilor, in condițiile unui ni
vel calitativ optim. Cum se acțio
nează in prezent in acest scop ? Ce 
plrghii sînt folosite cu precădere ? 
Ce experiențe există in această pri
vință in unitățile economice 1Tudor Baron : Una din metodele de optimizare a raportului calitate- cost. aplicată cu bune rezultate în multe unităti din tara noastră, o reprezintă „analiza valorii". Principiul de bază al metodei constă în asigurarea echilibrului intre costuri, pe de o parte, și funcțiile utile ale fiecărui produs, pe de altă parte. Așadar. costurile nu mai - sînt repartizate pe subansamble sau componente fizice, ci pe funcții, respectiv servicii pe care produsul le aduce beneficiarilor. în acest fel sint eliminate consumurile și cheltuielile care nu aduc un plus de performanțe produsului, asigurîndu-se un spor de eficientă în producție fără a se afecta valoarea de întrebuințare.Radu Călărașu. șeful serviciului control tehnic de calitate la întreprinderea „Electronica" : în general, pentru că noțiunea de calitate este ea însăși foarte vastă, trebuie spus că nivelul calitativ al produselor trebuie să fie exact cel necesar pentru a asigura maxima competitivitate a produsului ; cu alte cuvinte, să fie întotdeauna cel optim pentru produsul in cauză ; nu trebuie să realizăm aparate pentru cercurile de radioamatori cu piese și componente de înaltă fiabilitate, dar nici să obținem asemenea piese și componente prin sortarea celor mai bune dintr-un proces tehnologic insuficient stăpînit.Dan Ioanes. din compartimentul de asigurare a calității al întreprinderii de Mașini Grele București : Creșterea eficientei se realizează si prin raționalizarea cheltuielilor pen

tru calitate, lată un exemplu în acest sens din întreprinderea noastră : noi avem peste 200 mii mijloace de măsurare si cel puțin 50 mii aparate si S.D.V.-uri cu funcție de măsurare. Precizia acestora trebuie verificată la intervale bine stabilite, asa cum trebuie urmărită si „istoria" fiecărui aparat în parte. Dacă am tine o fisă pentru fiecare aparat, am consuma munți de hîrtie și mii de ore de muncă în fiecare lună numai pentru aducerea la zi a evidentelor. Or. acestea noi le realizăm pe calculator. mult mai operativ, mai exact si cu un consum nesemnificativ de hîrtie. Deci scade costul si creste gradul de precizie al evidentei legate de
,© Pledoarie pentru un sistem de indicatori ai calității pro
ducției ® „Analiza valorii" - metodă a spiritului rațional, 
gospodăresc • Informatica și tehnica de calcul în sprijinul 
eforturilor pentru calitate și eficiență ® Un serios pas înainte: 
noile reglementări în domeniul asigurării calității • Să 

începem cu... începutul, adică cu pregătirea profesională 
și motivațională a oamenilorcalitate cu ajutorul tehnicii de calcul.Radu Călărașu : Si noi realizam, tot pe calculator, o serie de evidente legate de calitate. Paradoxal este că organele de control financiar-bancar nu recunosc sistemele informatice de evidentă, pretinzînd în continuare să ținem și o evidență clasică. De ce oare ? , .

Redacția : Dar pentru că s-a adus 
vorba despre utilizarea tehnicii de 
calcul, in ce măsură considerați că 
informatica poate ajuta mai bine la 
ridicarea calității și eficienței pro
ducției ?Traian Cănescu. director tehnic la întreprinderea „Electroaparataj": In Biblioteca națională de programe există citeva produse-program informatice pentru aplicarea cu ajutorul tehnicii de calcul a anumitor metode moderne de control tehnic al calității, cum ar fi, bunăoară, controlul statistic. De asemenea, pe un alt plan. în strînsă legătură cu ridicarea calității concepției constructive si tehnologice și creșterea productivității acestei activități. în diferite domenii există programe de proiectare asistată de calculator. Dar. trebuie să recunoaștem, asemenea produse-program informatice nu sînt întotdeauna valorificate corespunzător; iar posibilitățile pe care ni le oferă informatica sînt mult mai mari, ele nefiind nici măcar suficient explorate. nicidecum fructificate.Julien Bratu. șeful compartimentului de asigurare a calității din Centrala Industrială de Electronică si Tehnică de Calcul : Se poate afirma, fără a exagera, că în utilizarea mai bună a tehnicii de calcul si informaticii rezidă una din principalele rezerve de ridicare în continuare, la un nivel semnificativ, a calității si eficientei producției. De altfel, sistemele moderne de asigurare a calității se aseamănă din punct de vedere functional cu sistemele informatice. în sensul că ambele asigură închiderea buclei informaționale, de 

unde posibilitatea autoreglării, a optimizării permanente a parametrilor de lucru. în acest sens. în Cadrul centralei noastre, mai precis Ia întreprinderea „Electronica", a fost proiectat si se află în stadiu avansat de implementare — unele segmente functionînd deja — un sistem informatic de urmărire ne flux a asigurării calității producției.
Redacția : In luna octombrie a in

trat in vigoare noua Lege privind 
asigurarea și controlul calității pro
duselor și serviciilor, elaborată din 
inițiativa și sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, re
glementare de cea mai mare însem
nătate pentru întărirea preocupări
lor din întreaga economie pentru 
sporirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. Ce îndatoriri revin 
colectivelor de oameni ai muncii in 
aplicarea acestei legi 7Ulrich Wiener, șef de sector la Institutul Național de Metrologie^ Este necesar să se înțeleagă cu toată cla

ritatea că — așa cum ne cere secretarul general al partidului — pentru a asigura saltul important al calității și eficienței trebuie să abordăm intr-un spirit nou problemele producției, introducînd ferm metodele moderne, științifice, de conducere și organizare. Din acest punct de vedere, legea la care ne referim rezolvă două probleme importante : aduce în prim-plan asigurarea calității și consacră caracterul sistemic al acesteia. De acum incolo, implementarea în economia națională a asigurării calității devine o obligație legală și nu mai rămine la latitudinea unui director sau altul. Caracterul sistemic se manifestă prin aceea că asigurarea calității se va realiza de-a lungul întregului circuit productiv — de la proiectant pină la utilizatorul produselor — ceea ce va spori răspunderea fiecărei verigi in parte și va determina sporirea preocupărilor pentru calitate.Julien Bratu : Aplicarea in practică a prevederilor noii legi presupune creșterea preocupărilor pentru pregătirea profesională a oamenilor muncii, cu accent asupra laturilor ce vizează calitatea activității — fie că este vorba de personal de concepție, tie execuție, de control, fie de procesul de conducere și organizare a muncii.Traian . Cănescu: în-.fond, toate cursurile de pregătire și ridicare a ‘ calificării profesionale pe care le organizăm nu vizează altceva decit crearea condițiilor ca fiecare muncitor să cunoască mai bine ce are de făcut, cum poate lucra mai eficient, dind produse de calitate corespunzătoare. Firește insă, în condițiile actualelor exigențe. fiecare muncitor și specialist trebuie să fie mereu pus la punct cu tot ce este nou in domeniul său. inclusiv cu îndatoririle care ii revin lucrind in regim de asigurare a calității. Or, manualele, literatura care se adresează muncitorilor de diferite meserii sînt 

încă sărace in asemenea informații și cu totul insuficiente cantitativ.Radu Călărașu : In cadrul sistemului de asigurare a calității adoptat în întreprinderea noastră am realizat cu forțe proprii o serie de manuale pentru pregătirea profesională a personalului muncitor, adecvate nivelului de înțelegere al celor cărora Ii se adresează, respectiv muncitorilor și maiștrilor. Pentru că, în această activitate, calitatea unui manual nu o dă gradul de expunere doctă a problemelor, ci un limbaj și o structură a informațiilor care să lămurească limpede și la obiect cititorul căruia îi este destinat.Julien Bratu : în cadrul centralei noastre a fost înființat un centru metodologic pentru a realiza instruirea cit mai temeinică a personalului implicat in asigurarea calității. în prima etapă, care a durat mai bine de un an și a fost încheiată în primul semestru din 1989, au fost organizate cursuri avind ca teme metodele și tehnicile de asigurare a calității. S-au urmărit îndeosebi conștientizarea și sensibilizarea personalului de conducere din unitățile componente ale centralei în probleme legate de aplicarea metodelor de asigurare a calității producției, în cea de-a doua etapă, organizăm cursuri in fiecare unitate in parte, cu particularizări ce țin de specificul producției. Ne propunem să alcătuim echipe de instructori in probleme de asigurare a calității, care să devină apoi lectori pentru oamenii muncii din unitățile respective. Cu sprijinul organizațiilor de partid, al celor de sindicat, urmărim să dăm preocupării pentru calitate acel caracter de masă, atotcuprinzător, care să garanteze un progres neintrerupt, in condiții de eficiență economică maximă.
Corneliu CĂRLAN 
Gheorqhe ION1ȚĂ

Întreprinderea „Timpuri Noi" din Capitală: aspect din secția de prelucrări mecanice, unde la un centru de prelucrare 
hidraulică se află in faza finală de execuție un nou lot de produse

Foto : Eugen Dichiseanu

(Urmare din pag. I)Sub conducerea secretarului său general, partidul este promotorul concepției novatoare, impuse de însăși practica socială de integrare a cercetării științifice cu învățămintul și producția, de întărire a colaborării oamenilor de știință cu făuritorii bunurilor materiale, ca elemente definitorii ale modalității practice de promovare consecventă a progresului tehnico-științific în toate domeniile de activitate. Se impun, deci, schimbări și in structura forței de muncă, astfel incit să se poată asigura o deplină concordanță intre nivelul de pregătire profesională a a- cesteia și cerințele utilizării pe scară largă a tehnicii de virf. forța de muncă fiind și ea capabilă să asigure punerea în acțiune a factorilor intensivi de creștere prin ridicarea calificării tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Ca răspuns Ia aceste noi necesități ale economiei românești. Programul-Directivă prevede ca în cincinalul viitor să se asigure pregătirea profesională a circa două milioane de persoane, iar în- vățămîntul să se adapteze continuu la cerințele economiei naționale.Dezvoltarea intensivă a economiei naționale, a industriei românești, impune și o schimbare de concepție în ceea ce privește alocarea investițiilor, in sensul orientării acestora cu prioritate către modernizarea rapidă și înnoirea proceselor tehnologice în conformitate cu modificările de structură prevăzute in Programul-Directivă pentru cincinalul viitor și utilizarea cu eficientă maximă a fondului de acumulare. Cuantumul ridicat al investițiilor — 1 600—1 700 miliarde lei, prevăzute pentru cincinalul 1991—1995 — va permite modernizarea mijloacelor de muncă, dotarea unităților economice 

cu cele mai perfecționate utilaje, a- plicarea Largă a tehnologiilor avansate. Pentru realizarea acestor deziderate se prevede in continuare menținerea unei rate inalte a acumulării de 28—30 la sută pe ansamblul perioadei 1991—2000, care să asigure resursele necesare dezvoltării intensive a economiei.Asigurarea condițiilor dezvoltării intensive a industriei creează cadrul obiectiv necesar pentru sporirea eficienței economice în ramurile producției materiale, determină noi corelații care exprimă accentuarea factorilor calitativi ai reproducției socialiste lărgite. în perspectivă, așa cum rezultă și din Programul- Directivă, productivitatea muncii in industria republicană, indicator ce exprimă in cel mai înalt grad efectul acțiunii factorilor intensivi, va crește intr-un ritm mediu anual de 4,5—5,5 la sută, în timp ce numărul personalului muncitor, ca factor important al unei dezvoltări preponderent extensive, va spori intr-un ritm mediu anual de numai 0,5—0,6 la sută. Se prevede, de asemenea, ca o cerință a dezvoltării intensive a industriei, ea producția netă industrială să crească intr-un ritm mediu anual superior — de 7,0—7.5 la sută — față de producția-marfă industrială, pentru care se prevede un ritm mediu anual de 5,5—6,0 la sută. Aceste două corelații vor influența favorabil evoluția raportului dintre venitul național și produsul social. Constituind o cerință de bază a dezvoltării intensive, se va asigura in continuare un ritm mediu anual mai ranid de creștere a venitului național, 6—7 la sută, comparativ cu cel al produsului social, 4,5—5,5 la sută.Creșterea de tip intensiv a industriei, întemeiată pe cele mai noi cuceriri ale revoluției tehmeo-științi- fice contemporane, determină schim

bări de structură și in comerțul exterior românesc, in participarea țării noastre la diviziunea internațională a muncii. In acest domeniu, pe prim plan se vor situa factorii care conduc la sporirea competitivității și eficienței comerțului exterior, la creșterea continuă la export a ponderii produselor cu un grad superior de prelucrare, la lărgirea pe baza tehnologiilor de virf a cooperării internaționale a României, in primul rind cu țările socialiste.Pornind de la această realitate, in strategia dezvoltării industriei, la baza căreia se află gindirea profundă și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. se pune un accent deosebit pe îmbinarea optimă a factorilor interni si externi ai creșterii economice. Dezvoltarea industriei românești este concepută să se realizeze prin forțe proprii, prin mobilizarea tuturor resurselor, dar fără să se omită necesitatea de a se ține seama de procesele și fenomenele economice ale lumii contemporane, de extinderea continuă a relațiilor cu alte state, ceea ce potențează factorii interni ai reproducției lărgite, posibilitățile de progres economic.Aplicarea In practică a orientărilor și direcțiilor de dezvoltare intensivă a economiei naționale, cuprinse in Programul-Directivă, va asigura creșterea continuă a competitivității industriei românești pe plan mondial, reducerea decalajelor calitative față de țările dezvoltate ale lumii, astfel incit România să devină la sfîrșitul acestui secol și mileniu o țară socialistă multilateral dezvoltată, cu o economie modernă și competitivă.
Mihaela PĂRĂLUȚĂ
Institutul de Economie Industrială

NEAMȚ : Peste plan, 
însemnate cantități 
de energie electricăColectivul întreprinderii de elec- trocentrale „Bistrița" din Piatra Neamț acționează cu înaltă răspundere pentru a menține in permanență, la dispoziția sistemului e- nergetic național, întreaga putere instalată. Veghind la funcționarea optimă, in condiții de deplină siguranță a celor 20 de centrale hidroenergetice aflate în Moldova, e- xecutînd lucrări de revizii și reparații de cea mai bună calitate, oamenii muncii de aici au reușit să-și îndeplinească integral sarcinile pe patru ani ai cincinalului, fiind create astfel condiții ca pină la finele perioadei să realizeze suplimentar peste 200 milioane ki- lowați/oră. Să menționăm că, în același timp, există o activitate susținută pentru amenajarea hidroenergetică a sectorului Bistrița — Poiana Teiului, unde se află în construcție două centrale de 45 megawați, menite să transforme întregul potențial al rîurilor din zonă în energie electrică. (Ian 

Talpă).

FAPTE Șl INIȚIATIVE GOSPODĂREȘTI PENTRU REALIZAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE A AGItlf lIITUHI!
Aprecierile din magistralul Raport prezentat de secretarul general al 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al parti
dului, cu privire la progresul înregistrat de agricultura noastră socialistă, 
la munca plină de dăruire și răspundere depusă de lucrătorii ogoarelor 
constituie un îndemn pentru o activitate mai bună in vederea, punerii in 
valoare a rezervelor mari care există in general in agricultură, in aceas
tă perioadă, în care se pun bazele viitoarei producții agricole, pretu
tindeni la sate se acționează pentru executarea lucrărilor specifice se
zonului rece, accentul punindu-se pe buna desfășurare a activității din 
zootehnie, pe îndeplinirea sarcinilor ce decurg din programele de creștere 
a fertilității solului și de efectuare a lucrărilor hidroameliorative, pe buna 
pregătire a producțiilor viitoare de legume, fructe și struguri. In stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii, pe măsură ce se încheie lucrările din 
cimp, forțele sint concentrate la repararea mașinilor și utilajelor agricole, 
astfel incit pină la primăvară acestea să se afle in perfectă stare de func
ționare. în rindurile ce urmează, cadre de conducere din unități agricole 
înfățișează sarcinile ce decurg din programele de dezvoltare a agriculturii 
și acțiunile întreprinse in vederea înfăptuirii lor.

Averea, dar și răspunderea noastră 
— pămîntulSe poate afirma cu argumentul faptelor că agricultura românească și-a demonstrat din plin capacitatea de a asigura producții mari și stabile, indiferent de condițiile climatice in care se realizează recolta. Marile împliniri obținute de poporul român in construcția socialistă, îndeosebi in perioada de după Congresul al IX-lea, cuprinzător înfățișate in magistralul Raport prezentat înaltului forum al comuniștilor români de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, atestă cu prisosință acest lucru. Datorăm secretarului general al partidului nu numai restabilirea rolului și importanței agriculturii ca ramură fundamentală a economiei, ci și elaborarea conceptului de nouă revoluție agrară, care prin amploarea lui se înscrie drept esențialul factor de progres al acestei ramuri. Justețea și realismul acestui concept își găsesc o puternică reflectare atit in modul în care au fost concepute programele speciale care stau la baza dezvoltării agriculturii noastre în actuala perioadă, cit mai ales in rezultatele bune obținute, care așază România printre primele țări din lume în ce privește producția de cereale pe locuitor.Cooperativa Agricolă de Producție din Salonta este, spre satisfacția noastră, un reper al noii revoluții agrare. Iar noi, cei care dăm rodnicia acestor pămînturi, știm bine cu ce preț s-a obținut belșugul de azi. faptul că numai proprietatea cooperatistă ne-a permis să realizăm în toate domeniile mai mult și mai bine. Sigur, sintem cu toții mindri de ceea ce am realizat. Așa cum am raportat Și în marele forum comunist, alocînd anual peste 33 la sută din beneficii pentru fondul de dezvoltare, cooperativa noastră a devenit o unitate puternică, a cărei proprietate obștească se ridică la o jumătate de miliard de lei. Conlucrînd tot mai eficient cu in

stitutele de cercetare, în ultimii cinci ani am obținut in medie între 9 000—11 000 kg griu, iar in acest an, la porumb, 31 120 kg știuleți la hectar, in cultură neirigată, ceea ce ne-a permis să livrăm la fondul de stat cantități de cereale mult superioare planului. In zootehnie, sector care deține 61 la sută din totalul producției globale, obținem și în acest an peste 5 000 litri lapte de la fiecare vacă, preliminînd să depășim, totodată, producția de lină și carne prevăzută prin plan. Trecerea la transformarea activității agricole într-o variantă a muncii industriale a condus la creșterea productivității, care a ajuns în acest an Ia 230 000 lei pe cooperator. Participind la muncă minimum 310 zile pe an, cîștigul mediu anual al fiecărui cooperator depășește 38 000 lei. Acoperim din fonduri proprii toate cheltuielile de producție și estimăm obținerea in acest an a unui beneficiu de peste 30 milioane lei.Aceste roade ale muncii ne arată convingător că putem mai mult decit am crezut și că trebuie să facem mai mult. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIV-lea Congres, a sosit timpul saltului calitativ, al progresului bazat pe laturile intensive in toate sectoarele agriculturii. A face totul la nivelul cel mai înalt, a face tot atit de bine — ba chiar mai bine ! — decit cei mai buni pe plan mondial este acum obiectivul fundamental al întregii activități- Și în ce ne privește pe noi, cooperatorii din Salonta, sintem pe deplin convinși că saltul de la bine la foarte bine nu e lesne de făcut. Dar știm la fel de bine că mai mult ca oriunde într-o unitate fruntașă, în permanență inițiativa trebuie însoțită cu acțiunea, gîndul cu fapta. La noi, la Salonta, există o măsură în toate : să-ți faci mereu datoria, în mod continuu, permanent. E 

legea morală a specialiștilor, a cooperatorilor și mecanizatorilor, a cadrelor de conducere. La întrebări serioase, cum le implică agricultura intensivă de azi, se cer răspunsuri clare și competente, prompte și realiste. Pentru noi obiectivele sînt clare : peste 12 000 kg grîu, peste 40 000 tone știuleți porumb la hectar, iar în zootehnie depășirea producției de 6 000 litri de lapte pe vacă furajată. Știm că asemenea producții se obțin nu greu, ci foarte greu, că presupun răspunderi pe măsură.Cum gindim și cum acționăm în acest sens ? Zi de zi ne socotim cu pămîntul. Absolut totul se întemeiază pe puterea pămîntului de a produce cit mai mult. Și recoltele mari, și zootehnia, și toate celelalte activități sînt condiționate de calitatea pămîntului. De aceea, primul și cel mai important lucru pe care îl facem și 11 vom face mereu este să investim în pămînt. Al doilea aspect esențial este acela de a da siguranță și stabilitate in timp producției, activității economice a cooperativei în ansamblu. Noi am ajuns să transportăm și să încorporăm în sol anual peste 130 000 tone îngrășăminte organice, reușind să fertilizăm mai bine de un sfert din suprafață cu doze de 60—80 tone la hectar. De fapt, asemenea investiții — la care se adaugă amenajarea de irigații în sistem local, aplicarea de amendamente și altele — au stat la baza schimbării profilului unității noastre. Pe măsură ce pămîntul a început să producă o cantitate mai mare de masă vegetativă, am trecut treptat la creșterea efectivelor de animale. E suficient să arăt că dacă în 1975, cînd abia fertilizam cîte 350 hectare pe an și cînd, așa cum spuneam, aproape jumătate din terenurile noastre aveau o fertilitate naturală slabă, noi produceam mai puțin de 7 000 tone cereale, acum pe aceeași suprafață obținem de patru ori mai mult. Un lucru valabil și la nutrețuri. Toate aceste sporuri considerabile de randamente la hectar nu se puteau realiza dacă nu investeam atit de mult în pămînt, dacă nu dispuneam de asemenea efective de animale care să ne permită obținerea unor cantități mari de îngrășăminte. Această interdependență va fi cheia eficienței muncii noastre și in viitor. Dar ca șă te menții și să urci mai mult în zona „de altitudine" a agriculturii, trebuie, ca in orice alt domeniu, receptivitate maximă la nou. la cuceririle științei. Două repere. Primul — pentru noi cîmpurile experimentale au devenit, putem spune, ceea ce pentru medie e laboratorul de analize, Adică un lucru indispensabil, o metodă de lucru, de diagnostic. Experimentăm tot ce trebuie : soiuri, hibrizi, adincimi și densități de semănat, tipuri și doze de îngrășăminte, perioade, lucrări de întreținere etc. Trebuie să ai certitudinea că acolo, în cîmpul mare al 

producției, n-ai să dai greș. Noua revoluție agrară implică tehnologii complexe, in care fiecare amănunt își are rostul său strict determinat. Al doilea reper — pentru ridicarea zootehniei la nivelul cerințelor, cred că nu mai este de ajuns să spui „au animalele ce mînca". La o creștere intensivă a animalelor trebuie să vorbim și mai ales să aplicăm știința nutriției, care însemnează infinit mai mult decit aruncarea în ieslea vacilor a unui braț de fin. înseamnă — ne spune asta și practica noastră — dozarea științific determinată a con- ținuturilor nutritive, în funcție de faza biologică, de ore, de anotimp și de ceea ce vrei să obții. Furajarea este, cred, piatra de încercare in relansarea acestui sector prioritar, vital pentru intensivizarea agriculturii. $i ar mai fi ceva, mai presus de toate : știința de a organiza, de a conduce. Noi pornim de la ideea că ferma e
Cu inalt simț al datoriei 

față de proprietatea socialistă■Din bogăția de idei, teze, concepte de deosebită valoare prezentate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistralul Raport la forumul național al comuniștilor români, m-aș opri în mod special asupra unei sublinieri de maximă pregnanță : în ridicarea țării pe culmile actuale de progres și civilizație rolul determinant l-a avut și-l va avea și în viitor proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă. Acest concept fundamental se evidențiază pe deplin în agricultura românească, ale cărei prefaceri impetuoase, ce se petrec sub semnul noii revoluții agrare, au la bază marea agricultură socialistă, proprietatea întregului popor și cea cooperatistă asupra mijloacelor de producție, ce asigură o forță și eficiență înzecite muncii tuturor.Izvorind din argumentația unor realizări mărețe, a unui continuu anotimp al fertilității, în marea familie a lucrătorilor din unitatea noastră crezul politic și profesional întrunește atașamentul față de pămint, care se identifică întru totul cu atașamentul pentru proprietatea socialistă, cu încrederea in marea putere a agriculturii socialiste. Tot ce s-a făcut pină acum, ca și perspectivele ce ne stau in față au consolidat convingerea, și la cei tineri și la cei mai in virstă, că numai această formă de proprietate este în măsură să asigure producții tot mai mari, că numai munca unită, sprijinită pe o mecanizare complexă, poate asigura bunăstarea obștii. De pildă, în anul acesta, colectivul nostru a obținut o producție medie la hectar de 82 tone car- 

unitatea de bază și îi acordăm o independență și libertate de inițiativă care să valorifice in cel mai inalt grad condițiile pe care Ie are. Sintem însă convinși că trebuie să veghem și mai mult ca șeful fermei să-și consacre timpul de muncă exclusiv organizării activității, aplicării tehnologiilor, fundamentării asolamentelor, a planului de structură a culturilor, în general problemelor ce țin de conducerea, de îndrumarea tehnică și economică a activității. El, specialistul, este în primul rind omul dator să gîndească și să acționeze cum să producem mai mult și mai ieftin, în fapt, îndeplinirea la fiecare loc de muncă a obiectivelor noii revoluții agrare.
Inq. CZEGE Alexandru 
președintele C.A.P. Salonta, 
județul Bihor

tofi, 8 760 kg grîu. 24 500 kg porumb știuleți, 7 500 kg orz etc.Pe spațiul întins al proprietății socialiste și cu asemenea mijloace pe care numai marea proprietate le poate oferi, munca noastră primește un flux de vitalitate, care ne îndreptățește să aspirăm la obiective de o tot mai mare amplitudine. în conformitate cu sarcinile ce decurg din documentele Congresului al XIV-lea, din indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o direcție prioritară pentru anii următori in unitatea noastră o constituie introducerea pe scară largă în producție a cuceririlor științei, a tehnologiilor de mare randament. Am apelat și vom apela in și mai largă măsură la tehnologii și metode superioare de organizare a producției in culturile cerealiere, legumicultura, în zootehnie etc. Se utilizează cu rezultate bune tehnologii noi de cultivare a cartofului, porumbului, metode de valorificare a terenurilor degradate, tehnologii de cultivare cu lucrări minime și consumuri de energie reduse. Toate acestea sint elemente de temelie în acțiunea pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. Totuși, pină la urmă reușita de ansamblu o hotărăsc oamenii, capacitatea lor profesională, spiritul lor revoluționar de dăruire in muncă. Pentru anul viitor ne-am organizat mai temeinic, spre o mai bună pregătire a forței de muncă atit în ce privește perfecționarea specialiștilor, cit și formarea masei largi a lucrătorilor din unitate. în cadrul unui amplu proces specific agriculturii românești, și în I.A.S. Dorohoi se fprmează, printr-un ansamblu de 

modalități practice, oameni cu înalt simț de răspundere față de proprietatea socialistă, care știu să se organizeze, să se gospodărească, să muncească, să producă pentru interesul lor, pentru interesul obștii, al întregii economii naționale. Sintem angajați în aceste zile la efectuarea- lucrărilor de sporire a fertilității solului, acțiune în cadrul căreia ne-am propus să folosim toate resursele de îngrășăminte organice existente în unitate. Activitatea în zootehnie se desfășoară
Obiective concrete, pe deplin 
realizabileîn atmosfera de efervescență creatoare și muncă hotărită generată de istoricele documente adoptate de marele forum al comuniștilor, de imensa bucurie pe care patria socialistă o trăiește prin reinvestirea celui mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție în partid, lucrătorii ogoarelor din județul Ialomița și-au înzecit eforturile pentru realizarea programului ce îl au de îndeplinit pentru anul viitor. Pornind de la faptul că agricultura reprezintă o ramură de bază a economiei naționale care trebuie să asigure buna aprovizionare a populației și a întregii economii, în această perioadă în unitățile agricole din Consiliul Agroindustrial Armășești se acționează pentru asigurarea unor condiții optime de dezvoltare a culturilor de toamnă, precum și cele ce vor fi însămințate in primăvară. Urmărim ca programele de perspectivă să fie elaborate pe principiile obiectivelor noii revoluții agrare, pe dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor de activitate. Căutăm cu deosebită grijă cele mai bune soluții pentru ridicarea potențialului productiv ai fondului funciar, conștienți fiind că pămîntul reprezintă cel mai important bun al întregului popor. în toate unitățile am încheiat arăturile adinei de toamnă, de bună calitate, lucrarea fiind realizată numai cu pluguri cu scormonitor și sub controlul permanent al specialiștilor care au urmărit uniformitatea și adincimea, încorporarea tuturor resturilor vegetale în sol.Așa cum ne-a îndrumat permanent comitetul județean de partid, din programul elaborat la nivelul întregului județ, în zonele din lunca Ia- lomiței, unde sint cooperativele agricole de producție din Manasia și Adîncata și din zona lacului Ratca, pe malurile căruia se află terenurile cooperativelor agricole Jilavele și Armășești și a I.A.S. Urziceni, acționăm la înlăturarea și combaterea 

potrivit programului stabilit, atenție deosebită acordindu-se realizării producțiilor animaliere planificate pentru această ultimă perioadă a anului. Dispunem de toate condițiile și sintem ferm hotăriți ca în viitorul an agricol să ne depășim propriile recorduri.
Gheorqhe PRAOVEANU 
directorul I.A.S. Dorohoi, 
județul Botoșani

eroziunii solului, a excesului de umiditate prin lucrări de îmbunătățiri funciare. Permanent avem in atenție noile tehnologii pe care trebuie să le aplicăm pentru obținerea unor producții mari. Dar pentru aplicarea tehnologiilor elaborate in scopul obținerii încă din 1990 a unor recolte la nivelul anului 1995 am luat cele mai eficiente măsuri in vederea aplicării acestora de către toți participanții la lucrările agricole — mecanizatori, cooperatori și specialiști. In această iarnă, in cadrul invăță- mintului agrozootehnic, alături de temele care vor fi puse în dezbatere se vor organiza schimburi de experiență in unitățile care au obținut cele mai mari producții. Vom căuta ca acest dialog de lucru să-1 organizăm atit la nivelul consiliului nostru agroindustrial, cît și in unități din alte consilii care au aceleași condiții pedoclimatice cu ale noastre, dar au obținut producții mult mai mari. Vom căuta să ne însușim cele mai bune experiențe, să extindem și să îmbunătățim rezultatele pozitive care s-au obținut în întreprinderile agricole de stat Bala- ciu și Borănești, in cooperativele agricole din Sărățeni, Gîrbovi și Grindu — atit în sectoarele vegetale. cît și in cele zootehnice. în legumicultura, sintem preocupați să ne organizăm mai bine în ce privește irigarea culturilor și însușirea de către toți cooperatorii a tehnologiilor, pornind de la producerea răsadurilor, întreținerea culturilor, modul in care se vor realiza producțiile extra- timpurii și timpurii, care să permită o cit mai eficientă valorificare a producției. în zootehnie, întreaga noastră atenție este îndreptată spre îngrijirea și furajarea animalelor, realizarea efectivelor și a producțiilor animaliere.
Ion MOLDOVEANU 
președintele Consiliului 
Agroindustrial Armășești, 
județul Ialomița
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DEPUNĂ APROBARE, PROFUNDA SATISFACȚIE FAȚĂ DE REALEGEREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN FRUNTEA PARTIDULUI 

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
» »In deplină unitate de gînd, trăire și faptă revoluționară cu întreaga națiune, cu cele mai înălțătoare sentimente de venerație și nemărginită recunoștință, comuniștii, toți locuitorii străbunelor meleaguri ale Vrancei vă adresează, din toată ființa, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și nestinsă forță creatoare pentru actul de excepțională însemnătate politică pe care îl constituie reînvestirea in funcția supremă de secretar general al partidului a dumneavoastră, strălucit conducător de țară, personalitate remarcabilă a lumii contemporane, militant de frunte șl luptător dîrz, consecvent al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.Puternic stimulați și mobilizați de istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea, de înflăcăratele dumneavoastră chemări și îndemnuri, vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sub conducerea organelor și organizațiilor de partid colectivele de oameni ai muncii din Vrancea au îndeplinit principalii indicatori de producție și eficiență pe patru ani ai cincinalului, asigurîndu-se, astfel, condiții ca pină la sl'irșitul anului să se obțină suplimentar o producție-marfă industrială în valoare de peste 1,7 miliarde lei.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că urmîn- du-vă neabătut minunatul exemplu de muncă și dăruire revoluționară comuniștii, toți locuitorii din județul nostru se vor mobiliza mai susținut, Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru transpunerea întocmai în viață a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea.Cu sentimente de legitimă mindrie patriotică și deosebită satisfacție, de fierbinte dragoste și nețărmurită recunoștință, comuniștii, toți locuitorii județului Ialomița, mlndri de a fi contemporani ai remarcabilului eveniment de importanță epocală — realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.. vă aducem un vibrant omagiu, calde felicitări și urări de multă sănătate, deplină și rodnică putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași cutezanță revoluționară spre înfăptuirea aspirațiilor supreme ale națiunii, ridicarea României, libere, independente și suverane, pe luminoasele culmi ale progresului și civilizației socialiste și comuniste.Noi, comuniștii, toți locuitorii ancestor străvechi plaiuri românești nu vom uita niciodată ' că jijtdțțul Ialomița, beneficiind din plin, asemenea tuturor zonelor patriei,; de roadele politicii științifice a partidului și statului nostru, de sprijinul și grija deosebită din partea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de indicațiile și orientările date cu prilejul numeroaselor vizite de lucru efectuate, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în județul nostru, este astăzi înfloritor și prosper, viguros înscris in amplul proces revoluționar de edificare a socialismului și comunismului, imagine deosebit de grăitoare a capacității de creație a poporului român, suveran și demn, stăpîn pe destinele sale.Puternic însuflețiți de îndemnurile și exemplul dumneavoastră, ne angajăm solemn că, sub conducerea gloriosului nostru partid, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, vom acționa cu toată energia și priceperea pentru a face ca anul 1990 să fie cel mai rodnic din acest cincinal, să dăm patriei o producție industrială mai mare cu peste 10 la sută față de acest an, iar sarcinile pe ansamblul cincinalului să le realizăm cu 40 de zile mai devreme.Pentru organizația județeană de partid, pentru toți iaiomițenii, nu poate fi o datorie mai nobilă decit înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a istoricelor obiective stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului, slujirea devotată a cauzei socialismului si comunismului, a progresului și păcii în lume, căreia ii dedicați cu înflăcărare întreaga dumneavoastră viață și activitate eroică.In aceste momente de puternică vibrație revoluționară și legitimă mindrie patriotică, cînd întregul nostru popor sărbătorește cu nemărginită bucurie realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea al partidului — eveniment politic de importanță epocală — în numele comuniștilor, al întregului personal muncitor de la CURTEA SUPERIOARA DE CONTROL FINANCIAR, exprimăm cele mai alese sentimente de recunoștință, de stimă și înaltă prețuire față de calitățile dumneavoastră de strălucit revoluționar, nwc ginditor creator și patriot înflăcărat, față de tot ce ați făcut și faceți, din cei mai tineri ani ai vieții, pentru fericirea poporului român, pentru prosperitatea, demnitatea și independența patriei noastre, pentru cauza socialismului, păcii și înțelegerii înțre popoare.Ne exprimăm nestrămutata încredere și adînca convingere că reînvestirea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de partid reprezintă cea mai sigură garanție a mersului neabătut înainte pe drumul socialismului și comunismului, a progresului multilateral al țării și prosperității poporului român, înălțării — tot mai demna, liberă și independentă — a României socialiste în rîndul națiunilor lumii.Cu deosebită considerație aducem un respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția sa deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, a programelor de dezvoltare economică și socială a țării, la înflorirea științei, învăță- mintului și culturii românești.Urmind pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, închinate slujirii cu nețărmurit devotament și abnegație a intereselor patriei și partidului, comuniștii, întregul personal muncitor din Curtea Superioa

ră de Control Financiar se angajează, in fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să nu precupețească nici un efort, să muncească cu dăruire patriotică și răspundere revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce le revin din orientările și indicațiile dumneavoastră de inestimabilă valoare, pentru creșterea contribuției organelor de control financiar la aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar, a principiilor autoconducerii, autoges-, tiunii și autofinanțării, creșterea eficienței economice și apărarea proprietății socialiste, la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Toți cei ce-și fac datoria sub faldurile mîndrului Tricolor, uniți în^ cuget, și simțire cu întreaga națiune, se arată în telegrama CONSILIULUI POLITIC SUPERIOR AL ARMATEI, își exprimă în unanimitate nemărginita bucurie și profunda satisfacție față de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stiihate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și vă adresează, cu acest înălțător prilej, cele mai alese și respectuoase felicitări, urări fierbinți de sănătate deplină, multă putere de muncă și viață îndelungată spre binele- și propășirea poporului român, a patriei noastre socialiste.Ne manifestăm, totodată, deplina adeziune și mindrie patriotică față de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră Congresului — document programatic de excepțională 
• Cu sentimente de aleasă recunoștință, comuniștii, toți oamenii muncii 

adresează din adincul inimilor cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in înalta învestitură de secretar 
general al partidului

• Unanimă adeziune a întregului partid și popor la istoricele documente 
adoptate de marele forum comunist, angajamentul ferm de a acționa cu răspundere 
și devotament desăvirșit pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor adoptate de Congres, 
pentru asigurarea progresului neîntrerupt al societății noastre socialiste

valoare teoretică și practică —, sinteză strălucită a drumului parcurs în revoluția și construcția socialistă .din patria noastră, cu multiple semnificații pentru prezentul și viitorul României. Ne facem o datorie de conștiință din a sublinia contribuția dumneavoastră determinantă, hotărî- toare . privind deschiderile revoluționare, înnoitoâre in planul gin- dirii și practicii social-politice și economice, fundamentarea strălucită a doctrinei militare naționale, mărețele ctitorii înălțate după Congresul al IX-lea al partidului, puternica dezvoltare a științei, culturii și în- vățămintului românesc.Cu acest prilej, dorim să exprimăm cele mai profunde sentimente de stimă, prețuire și recunoștință față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu — eminentă personalitate a vieții științifice, savant de largă recunoaștere internațională, care, permanent, alături de dumneavoastră, desfășoară o susținută activitate dăruită progresului neîntrerupt al României socialiste, înfloririi fără precedent a patrimoniului spiritual național.In acest moment de referință. Consiliul Politic Superior al Armatei; consiliile politice și comitetele de partid, comuniștii, întregul personal vă încredințează, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului, că vom acționa cu dăruire și elan revoluționar, în spiritul cerințelor formulate de dumneavoastră în Raportul la Congres.Realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, desfășurat în atmosfera generală de vibrantă și u- nanimă adeziune sărbătorească a tuturor comuniștilor, sub semnul unității depline a întregului popor în jurul partidului, constituie un eveniment de cea mai m<jre însemnătate, care dă garanția înaintării neabătute a României socialiste pe drumul victorios și luminos al comunismului in patria noastră, al progresului și civilizației, al bunăstării întregului popor, colaborării și păcii în lume — se arată în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI SILVICULTURII.în aceste momente înălțătoare, de profundă emulație, gîndurile noastre se indreaptâ către dumneavoastră, erou între eroii neamului, care, cu înflăcărat și consecvent spirit revoluționar, v-ați pus întreaga viață și energie în slujba nobilei cauze a ridicării continue a poporului român pe tot mai înalte trepte de civilizație socialistă, deschizînd larg, impetuos și pentru totdeauna drumul spre orizonturile apropiate ale comunismului. cea mai dreaptă și umană dintre toate societățile.Toți oamenii muncii din unitățile Ministerului Silviculturii, asemenea întregului popor, vă dorim din suflet multă sănătate pentru înfăptuirea neabătută a politicii Partidului Comunist Român și ne angajăm să cinstim realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general ai partidului cu profund devotament, cu noi fapte de muncă, să îndeplinim neabătut hotăririle adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, să traducem in viață neobosit prețioasele indicații, orientări și sarcini ce ni le-ați dat pentru mai buna gospodărire a pădurilor și a pajiștilor mon

tane, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1989 și întregul cincinal 1986—1990.Comuniștii, toți locuitorii județului Dîmbovița — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. — vă adresează, în aceste momente ce vor rămîne vii în conștiința întregii națiuni, un profund și respectuos omagiu și cele mai calde felicitări cu prilejul rein- vestirii dumneavoastră, conducătorul vizionar al procesului de înaintare a țării pd drumul socialismului și comunismului, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului — act politic de excepțională însemnătate, ce asigură înaintarea fermă a patriei pe noi culmi de progres și bunăstare.împreună cu întregul nostru partid, cu întreaga noastră națiune, ne exprimăm adeziunea totală față de Raportul prezentat marelui forum al comuniștilor români, Programul-Directivă și Tezele Congresului, ce definesc cu inegalabilă clarviziune științifică și realism obiectivele și linia politică generală a construirii socialismului în România în actuala etapă și în perspectivă, acestea constituind o nouă și strălucită contribuție la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare, a socialismului științific.Cu sentimente de aleasă stimă si recunoștință, relevăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului — anii eroici ai glorioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu" — s-a afirmat plenar unitatea de neclintit a națiu

nii în jurul partidului nostru comunist, s-a dezvoltat continuu democrația muncitorească-revoluționară, s-a consolidat proprietatea socialistă, toate acestea atestînd cu puterea de nezdruncinat a faptelor că succesele uriașe pe care România le-a obținut în toate domeniile construcției socialiste sint nemijlocit legate de neobosita activitate pe care o consacrați, cu exemplară dăruire, pentru împlinirea aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului român, pentru creșterea, tot mai puternică a prestigiului țării noastre în lume.Ne angajăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă urmăm cu credință in tot ceea ce gmdiți și întreprindeți, că vom face totul, urmind însuflețitorul dumneavoastră exemplu, pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XIV-lea.Cu cea mai aleasă stimă și vie gratitudine, cu sentimentul împlinirii voinței unanime a partidului și poporului de a vă reînvesti în fruntea partidului nostru comunist și a destinelor țării, se arată în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI COMERȚULUI INTERIOR, vă adresăm cele mai călduroase felicitări și urări fierbinți de multă sănătate, viață îndelungată, imensă putere de muncă creatoare, pentru a ne conduce și mai departe, cu înalt spirit vizionar și cutezanță comunistă, spre binele și fericirea neamului românesc, în deplină independență economică și politică a patriei, într-o lume a păcii, prieteniei si înțelegerii.Documente politice de excepțională valoare teoretică și practică, Raportul și Cuvintarea de încheiere la Congresul al XIV-lea al partidului reliefează pregnant și cu marea autoritate a personalității dumneavoastră politice grandioasele succese ale poporului român, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, obținute în eroica perioadă inaugurată de Congresul al IX-lea.Comuniștii, toți oamenii muncii din industria alimentară, însuflețiți de sentimentele de fierbinte dragoste, profund respect și adincă recunoștință cu care vă înconjoară, împreună cu întregul partid și popor, se arată în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI INDUSTRIEI ALIMENTARE, vă adresează din adîncul inimii, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră, de către Congresul al XIV-lea al partidului, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Avem garanția că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, idealurile fundamentale ale poporului român, strălucit sintetizate in magistralul Raport prezentat la Congresul al XIV-lea, exemplu de abordare creatoare a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești in prezent și în perspectivă și ale vieții internaționale, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, vor fi infăptuite în mod exemplar, asigurînd înaintarea noastră hotârîtă spre viitorul comunist al României. Ne exprimăm totala noastră adeziune la strălucitul Raport prezentat în fața Congresului al XIV-lea, la toate documentele adop

tate de marele forum al comuniștilor români și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu răspundere și devotament nemărginit pentru a spori contribuția industriei alimentare la înfăptuirea neabătută a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIV-lea, spre continua înălțare și înflorire a României socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii din DIRECȚIA CENTRALA DE STATISTICA, dînd glas profundelor sentimente de satisfacție și nemărginită bucurie generate de istorica. hotărîre a Congresului al XIV- lea al partidului prin care se consfințește voința fermă a întregii națiuni de reînvestire a dumneavoastră — ilustru om politic și patriot înflăcărat — In funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, vă exprimăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, nemărginita recunoștință pentru modul în care ați conceput drumul glorios și strategia dezvoltării multilaterale a patriei.In aceste momente de emoționantă sărbătoare și aleasă trăire patriotică, aducem un omagiu fierbinte personalității dumneavoastră proeminente, ilustru strateg și ginditor revoluționar, luptător ferm și consecvent pentru triumful cauzei socialismului și comunismului, față de neobosita și rodnica activitate ce o desfășurați în fruntea partidului și statului pentru bunăstarea și fericirea întregii noastre națiuni, pentru înfăptuirea neabătută a mărețului Program de edificare a societății so

cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră, pentru triumful idealurilor de pace, colaborare și progres ale omenirii.Comuniștii, toți oamenii muncii din Direcția Centrală de Statistică, afirmindu-și puternic deplina adeziune la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, dau glas hotărîrii lor ferme de a acționa cu pasiune și abnegație revoluționară pentru realizarea exemplară a sarcinilor de înaltă răspundere ce le revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea al partidului, din prețioasele dumneavoastră orientări programatice și indicații, pentru perfecționarea întregii activități de statistică, corespunzător cerințelor de înaltă răspundere și exigență impuse de îndeplinirea mărețelor o- biective ale actualei etape de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CAl.ARAȘI AL P.C.R. se arată : în aceste momente solemne, de amplă efervescență politică și de intensă vibrație patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Călărași, asemenea întregului partid și popor, vă adresează din adincul inimilor cele mai călduroase și respectuoase felicitări cu prilejul reînvestirii de către Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru ginditor și militant revoluționar, proeminentă personalitate a lumii contemporane.■ Este o înaltă îndatorire* de conștiință pentru noi să ne afirmăm, asemenea întregii obști românești, sentimentele de fierbinte mindrie patriotică față de neobosita dumneavoastră activitate în fruntea partidului și statului, a destinelor naționale, datorită căreia poporul român a obținut, în anii marcați de Congresul al IX-lea al partidului, cele mai rodnice împliniri.Ne exprimăm, totodată, înalta și respectuoasa noastră prețuire și gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, militant de frunte al partidului și statului nostru care aduce o contribuție deosebită la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a țârii, Ia organizarea și modernizarea activității în toate sectoarele vieții economico-so- ciale, la progresul științei și tehnicii, al învățămîntului și culturii naționale, la împlinirea idealurilor de progres și pace ale omenirii.Afirmîndu-ne deplina aprobare față de politica internă și externă a partidului nostru comunist, dăm glas sentimentelor de gratitudine ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor pentru grija și atenția dumneavoastră permanente privind dezvoltarea economico-socială a județului Călărași, cu conștiința limpede că cel mai înalt omagiu pe care vi-1 putem adresa este munca neobosită pentru înfăptuirea fermă a planurilor și programelor in profil teritorial, creșterea contribuției colectivelor din industrie și agricultură, din toa

te ramurile economiei județului la necontenita propășire a patriei.In telegrama INSTITUTULUI CENTRAL DE FIZICA se arată : Aflîndu-ne încă sub profunda impresie a lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, Congresul marilor victorii socialiste ale partidului nostru, ale întregului popor, vă rugăm, cu profund respect, cu nețărmurită admirație și afecțiune, să ne îngăduiți să vă adresăm felicitările noastre fierbinți pentru reînvestirea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român.Este pentru noi o înaltă satisfacție faptul că, îndeplinind mandatul încredințat de toți comuniștii țării, de întregul popor, delegații la cel mai înalt forum al partidului au ho- tărît într-o impresionantă unanimitate că unica garanție a înaintării neabătute a patriei pe drumul luminos al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, garanție impusă cu neaesitate istorică de marile împliniri ale Epocii Nicolae Ceaușescu, o constituie conducerea neîntreruptă de către dumneavoastră a destinelor partidului și țării.Vă rugăm, totodată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne îngăduiți și cu acest înălțător prilej să vă încredințăm de hotărîrea neabătută a fizicienilor, a tuturor specialiștilor din domeniul fizicii și energiei nucleare de a-și multiplica eforturile pentru ca fizica să-și sporească și mai mult contribuția la progresul necontenit al economiei noastre na

ționale, să devină un factor fundamental al înaintării României pe noi și tot mai înalte culmi de bunăstare și civilizație socialistă.Comuniștii, oamenii muncii, toți cei cei trăim și muncim în sectorul , agricol Ilfov, exprimîndu-ne unanim totala satisfacție față de realegerea dumneavoastră de către Congresul al XIV-lea în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă adresăm din adîncul inimilor, în deplin consens cu întregul partid și popor, cele mai calde felicitări, asigurîn- du-vă că vom urma cu nețărmurită încredere însuflețitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, patriotismul înflăcărat, atitudinea revoluționară intransigentă ce vă caracterizează întreaga viață și activitate, se arată în telegrama COMITETULUI DE PARTID AL SECTORULUI AGRICOL ILFOV.Marile realizări istorice pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, viața înfloritoare a poporului român, prestigiul înalt de care se bucură România pe toate meridianele lumii, reprezintă rezultatul strălucit al contribuției dumneavoastră la elaborarea și înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, a prodigioasei activități depuse, în fruntea partidului și statului, pentru transpunerea ei în fapte, pentru dezvoltarea economiei, științei. învățămîntului și culturii, a democrației muncitorești-revoluționare, pentru intensificarea relațiilor internaționale ale României și soluționarea marilor probleme cu care se confruntă astăzi omenirea.Vă asigurăm, mult stimate și iubite conducător, de hotărîrea fermă a organizației de partid a sectorului agricol Ilfov de a realiza sarcinile prevăzute pentru actualul cincinal, în industria republicană pină la 23 August 1990, iar în agricultură să obținem producții medii la hectar de peste 10 000 kg la griu și orz, 5 000 kg la floarea-soarelui și soia, 35 000 kg porumb știuleți, 50 tone legume și 100 tone sfeclă de zahăr.Dînd expresie, încă o dată, legământului solemn de a vă urma cu aceeași hotărîre și abnegație în ț°t ceea ce faceți pentru înflorirea necontenită a patriei, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom milita cu toată energia și puterea noastră de muncă pentru a da viață magistralei dumneavoastră opere și concepții social-politice, hotărîrilor adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.In aceste momente înălțătoare, de vibrantă trăire patriotică, de puternică angajare revoluționară, comuniștii organizației APARATULUI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN își exprimă, în deplină unitate de cuget și simțire cu întregul nostru partid și popor, deplina adeziune, profunda satisfacție și imensa bucurie pentru realegerea dumneavoas- . tră în suprema funcție de secretar general al partidului și vă roagă respectuos să le permiteți a vă adresa, din adîncul inimilor, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de viață lungă și luminoasă, plină de mari satisfacții și împliniri în munca de înaltă răs

pundere ce o desfășurați, pentru a conduce cu strălucire și cutezanță scumpa noastră Românie pe drumul unor noi și mărețe înfăptuiri, al făuririi minunatului ei destin socialist și comunist. Comuniștii, întregul nostru popor sînt convinși că avîn- du-vă pe dumneavoastră în fruntea partidului și statului, energiile, aspirațiile și dorințele lor, de transformare și înnoire necontenită a societății, de ridicare a patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. își vor găsi deplina împlinire.Ne exprimăm profunda satisfacție pentru unanimitatea cu care Congresul a validat voința partidului și poporului de a vă avea pe mai departe în fruntea destinelor sale și vedem în unitatea de nezdruncinat a comuniștilor, a întregului popor în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu — manifestată și cu acest prilej — garanția mersului nostru înainte, neabătut pe calea socialismului și comunismului.Magistralul Raport pe care l-ați prezentat în marele forum comunist al țării — sinteză a realizărilor epocale obținute de poporul nostru, cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea, și, totodată, vast și riguros program de muncă și acțiune al tuturor comuniștilor, al întregii națiuni — ilustrează în modul cel mai strălucit dimensiunile personalității revoluționare, vasta experiență și remarcabilele dumneavoastră calități de genial strateg și eminent conducător al operei de edificare a socialismului pe pămîntul patriei, cu poporul și pentru popor.

Sub puternica impresie a mărețului eveniment din viața partidului și a țării, noi, comuniștii care ne desfășurăm activitatea in Aparatul Comitetului Central, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de angajamentul nostru solemn că vom face totul pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor și hotărîrilor adoptate de marele forum comunist și că, ur- mîndu-vă luminosul exemplu de muncă și dăruire revoluționară, vom acționa cu fermitate pentru perfecționarea continuă a Întregii noastre activități.Exprimăm, totodată, cu deosebit respect, aleasa stimă, profunda gratitudine și nemărginita recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de cea mai mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii noastre interne și externe, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii din țara noastră.Exprimîndu-ne, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, încă o dată adeziunea deplină la hotărîrile Congresului al XIV-lea, ne angajăm să acționăm neabătut ca activiști comuniști, revoluționari de profesie, să muncim și să luptăm fără preget, cu întreaga energie pentru a contribui la înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid, la dezvoltarea multilaterală și înaintarea spre comunism a scumpei noastre patrii.In aceste zile de aleasă sărbătoare și înaltă vibrație patriotică, de puternică afirmare a unității întregului popor in jurul gloriosului nostru partid, comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul DISPECERULUI E- NERGETIC NAȚIONAL, cu sentimente de inaltă prețuire, de profundă stimă și respect, vă adresează cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție politică a continuării neabătute a procesului revoluționar de ridicare a patriei pe noi trepte de civilizație socialistă și comunistă.Cu sentimente de profundă stimă și înaltă considerație, sub semnul aceluiași fierbinte omagiu, permiteți să dăm expresie nețărmuritei noastre gratitudini mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru. eminentă personalitate a vieții științifice, savant de renume mondial, pentru contribuția remarcabilă la,elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea continuă a științei, învățămîntului și culturii românești.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort In activitatea noastră, alături de toți energeticienii patriei, de a asigura economia națională cu energia necesară in condiții de siguranță In funcționarea Sistemului Energetic Național si vom acționa cu întreaga noastră pricepere pentru îndeplinirea exemplară a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIV-lea, pentru a ne spori,contribuția la dezvoltarea economico-socială a țării, la înflorirea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

In acest moment de profundă semnificație istorică și politică prilejuit de realegerea dumneavoastră de către marele forum al comuniștilor români în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, expresie a dorinței și voinței de neclintit a întregului popor, comuniștii, tot personalul muncitor din APARATUL CONSILIULUI DE STAT vă exprimă din adîncul inimilor sentimentele de înaltă stimă și prețuire, de nemărginită dragoste și vie recunoștință față de dumneavoastră, conducătorul vizionar al națiunii noastre socialiste, ctitor de țară nouă, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și gloria țării, pentru afirmarea ei cu demnitate și strălucire, liberă, independentă și suverană între națiunile lumii.Alături de întregul partid și popor, avem nestrămutata convingere că această opțiune istorică reprezintă chezășia sigură a înaintării noastre victorioase pe drumul construirii noii societăți, a transpunerii neabătute în viață a politicii partidului și statului consacrate progresului multilateral al patriei, înălțării sale pe noi trepte de civilizație și bunăstare.Mobilizați de înălțătorul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat, ilustru ginditor și consecvent militant revoluționar, care de șase decenii v-ați consacrat întreaga energie și forță creatoare cauzei progresului și prosperității poporului român, independenței și suveranității țării, socialismului și păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, vă încredințăm. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem ferm hotărîți să acționăm cu toată energia și întreaga noastră putere de muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din documentele adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. se arată: In aceste momente de înălțătoare semnificație istorică, de profundă vibrație patriotică, revoluționară, prilejuite de realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, ne alăturăm cu entuziasm și nemărginită bucurie glasului întregii națiuni, rugîndu-vă să primiți, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor plaiurilor gorjene, cele mai calde urări de viață lungă, multă sănătate, fericire și putere de muncă, pentru a conduce cu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară partidul, patria și poporul spre noi și remarcabile împliniri comuniste.Asemenea întregului popor, am fost părtași cu întreaga ființă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la desfășurarea lucrărilor marelui ■ forum comunist. Exprimindu-ne adeziunea inflăcărată la documentele de excepțională însemnătate ce au fost adoptate, reafirmăm, cu profundă recunoștință, înalta apreciere și aprobare entuziastă a Raportului prezentat de dumneavoastră în fața Congresului — document programatic de aleasă ținută științifică, de inestimabilă valoare teoretică și practică pentru construcția socialismului și comunismului în România.Puternic mobilizați de hotărîrile adoptate de Congresul al XIV-lea — Congresul marilor victorii socialiste — de înalta satisfacție de a avea, în continuare, în fruntea gloriosului nostru partid, pe cel mai iubit, stimat și prețuit fiu al poporului, ilustrul om politic, înflăcăratul patriot și internaționalistul consecvent, neobositul militant pentru înfăptuirea celor mai nobile năzuințe de bunăstare și progres ale întregii omeniri, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm că, strîns uniți în jurul partidului, vom acționa cu înaltă abnegație, cu pasiune revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor majore ce ne revin în actualul cincinal și în perspectivă, pentru a contribui la înflorirea și dezvoltarea multilaterală a patriei noastre dragi, România socialistă.In telegrama COMITETULUI DE PARTID AL SECTORULUI 4 BUCUREȘTI se arată: In acest moment, comuniștii, toți oamenii muncii din sectorul 4 al Capitalei își exprimă cu vibrant entuziasm satisfacția și bucuria pentru reînvestirea dumneavoastră, ilustru conducător de partid și țară, luptător ferm pentru triumful socialismului și comunismului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Reînvestirea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar.general al partidului, act de voință al întregului nostru partid și popor, reprezintă garanția sigură a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, a viitorului comunist al patriei, a înaintării neabătute a României spre înalte culmi de progres și civilizație.Ne exprimăm întreaga gratitudine față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția ta remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru progresul fără precedent al învățămîntului, științei și culturii românești.Puternic însuflețiți de mărețele victorii obținute de poporul român în anii construcției socialiste, pe deplin încrezători în luminoasele perspective deschise de documentele programatice adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din sectorul 4 al Capitalei vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu întreaga energie și capacitate creatoare pentru a încheia acest an cu rezultate deosebite în toate domenii-■ le și pregătirea tuturor condițiilor necesare îndeplinirii planului pe 1990, aducînd astfel prin noi fapte de muncă omagiul nostru fierbinte conducătorului iubit, personalității dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, spre binele și fericirea poporului român, spre gloria și înălțarea României socialiste.________ >
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O CUPRINZĂTOARE FRESCA
Atoți creatorii, adevărata inspirație trebuie să o poporul român, realiză- noastre socialiste, noi romane,

„Pentru sursă de reprezinte _ . rile societății Avem nevoie de noi poezii, de noi filme și piese teatru, lucrări muzicale sau artă plastică, care să contribuie prin înaltul lor mesaj de idei valoare artistică — la promovarea și afirmarea principiilor nobile ale umanismului socialist, la combaterea a tot ceea ce contravine gîn- dirii înaintate a epocii noastre, la creșterea generală a nivelului de cultură și civilizație al poporului". Desprinse din documentele adoptate de cel de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român, aceste cuvinte cuprind un adevăr deosebit de important, acela că toate marile realizări ale țării trebuie să iși aibă semnificații și rodnice corespondențe și pe planul artelor plastice. Succesele, marile izbinzi ale politicii economice și culturale susținute cu fermitate revoluționară de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, coincid intr-adevăr cu o dezvoltare fără precedent a activității artistice. Am aminti doar faptul că în fiecare județ al țării există astăzi filiale și cenacluri ale Uniunii Artiștilor Plastici, galerii de artă ; că in fiecare din aceste centre pulsează o intensă viață spirituală. Și dacă ar fi să aruncăm o privire retrospectivă asupra unora dintre cele mai deosebite realizări ale ultimilor ani nu putem să nu remarcăm prezența in toate marile manifestări ale artei românești a unui mare număr de artiști talentați, creatori specializați . in domeniile artelor monumentale, ale proiectării industriale sau în alte ramuri ale creației plastice, cum ar fi pictura, sculptura, grafica, artele decorative ; creatori care nu-și precupețesc eforturile pentru a da țării o artă de calitate, o artă angajată, făcută cu înțelegere față de legătura adîncă care trebuie să existe intre actul de cultură și nevoia de a forma și informa publicul căruia i se adresează. Și dacă ar fi să ne gindim doar la un exemplu concret ar trebui amintită creșterea, de la o ediție Ia alta, a numărului de participanți în ampla competiție a muncii și creației libere. Festivalul național „Cîntarea României". Limbajul cifrelor este in această privință deosebit de elocvent : in 1987, adică la începutul ultimei ediții a Festivalului național „Cîntarea României", numărul de formații ar
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PATRIEI SOCIALISTE
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Lucrare de Gheorghe lonițâ

DEPUTAT-CETĂȚENI
un dialog permanent, eficient,

tistice a ajuns la 165 094, iar acela al cercurilor de creație artistică la 60 465. Prezente in marile expoziții care au încheiat fiecare din edițiile de pină acum ale . Festivalului, inițiativă cu ample ecouri culturale a tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrările artiștilor profesioniști, dar și strădania creatorilor amatori, numeroase și valoroase creații folclorice au fixat cotele exacte ale creativității românești. O dată cu fiecare din aceste manifestări publicul iubitor de artă a înțeles că pictura, sculptura, grafica sau artele decorative sînt realități culturale active. Manifestarea liberă a talentelor ce înfloresc astăzi

pe teritoriul întregii Românii a adus astfel, concret, mărturia orientării întregii creații in direcția integrării ei complexe în dinamica vieții sociale. Succesele obținute în cadrul Festivalului național „Cîntarea ~ creat un afirmării cuprinsul premiilor amplele diferitele concursului grăitoare ale rîvnei artiștilor de a se afirma ca individualități adine integrate colectivității din care fac parte. Căci actul de creație implică

României", care a larg cadru organizatoric talentelor de pe întreg țării, numărul mare al obținute cu acest prilej, expoziții etape sînt organizate in ale desfășurării totodată dovezi

Lucrare de Eftimie Modîlcă Lucrare de Rodica Anca Marinescu

astăzi cunoașterea aprofundată și participarea activă la construcția noii societăți. Este un adevăr subliniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., în Raportul la Congres, reliefînd astfel datoria creatorilor de artă de a se situa mereu aproape de munca și viața poporului. Din acest punct de vedere va trebui să precizăm că multe din izbînzile artistice ale ultimilor ani se leagă tocmai de această atitudine deosebit de fertilă pe plan cultural. Importanța problematicii etico-sociale a timpului pe care il străbatem, succesele obținute de întregul nostru popor au influențat fără îndoială contemporană, așa cum monstrat-o atit de elocvent tea deosebită nu numai creația au de- calita- a unor lucrări, ci și a unor mari expoziții, cum a fost, de curind, cea dedicată celui de-al XIV-Iea forum al comuniștilor români.Ridicarea unor importante monumente menite să vorbească oamenilor României de astăzi și de miine despre valoarea socială și morală a luptei înaintașilor se înscrie în traseele ample și durabile ale aceleiași generoase îndrumări culturale. In ultimii ani mai ales au fost dăltuite in piatră, turnate în bronz sau plăsmuite din culoare chipurile unor eroi îndrăgiți ai poporului. Sint imagini care ridică la nivelul simbolurilor suferințele și izbînzile celor care n-au precupețit nimic pentru binele neamului lor. Meritul acestor actualizări a conștiinței istoriei, capabile să contureze amplu chipul adevărat al țării revine secretarului general al partidului, care, cu nețărmurită dragoste față de istoria neamului, 
a atras atenția asupra faptului că trecutul nostru de glorie poate și ’ trebuie să fie un exemplu pentru contemporani, că libertatea și independența sint rodul luptelor de veacuri, ale muncii și izbînzilor obținute de poporul român in construcția socialistă. . Tot ce este mai lucid și mai angajat în arta românească a răspuns acestor cerințe. Imagini ale permanenței noastre pe pămîntul românesc, mo-

numentele închinate lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, . Avram Iancu, Unirii, Victoriei împotriva fascismului și victoriilor orînduirii noastre socialiste, pentru a da cîteva exemple doar, sint tot atîtea încercări de a da răspunsuri unor exigențe concrete, de a restitui viețuirii noastre în istorie sensul și demnitatea.în sălile Dalles, expoziția dedicată celui de-al XIV-Iea Congres al partidului, amplă manifestare a forței creatoare a artiștilor români, a pus în valoare ideile generoase aflate la baza întregii politici culturale actuale. Expoziția a subliniat, prin numeroase lucrări, marele dialog cu poporul, dialog care a devenit una din practicile directe ale activității secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Conturind într-o semnificativă sinteză imaginea creativității contemporane, expoziția a ilustrat capacitatea permanent vie a pictorilor, sculptorilor și graficienilor de a crea forme culturale originale. Așa cum a evidențiat această amplă manifestare, una din frumoasele tradiții ale picturii românești este-și aceea care constă în dezvăluirea cu sensibilitate a implicațiilor artistice ale realităților percepute cotidian în forme care să demonstreze calități de investigare sensibilă, de multe ori lirică, a acestor realități. Cunos- cînd îndeaproape tradițiile, istoria, cultura, felul de viață, aspirațiile oamenilor, pictorii au dat formă artistică, au clădit în substanța unică a lucrărilor multe din realitățile care dau astăzi României un contur distinct. Iar lucrările și-au aflat cu adevărat rostul în momentul în care, răspunzînd unor superioare exigențe de ordinul calității, au reușit să clintească inerții, să modeleze conștiințe. Se află, aici, încă una din ideile fundamentale ale politicii noastre culturale, exprimate cu fermitate, în spiritul continuității acesteia, în dezbaterile și documentele marelui forum comunist recent încheiat. în realizările importante ale ultimilor ani, multe dintre ele prezente în această cuprinzătoare expoziție colectivă, a putut fi urmărită, concret, orientarea creației contemporane spre impactul cu realitățile politice, economice, sociale ale țării. Fascinați de patosul constructiv al oamenilor, pictorii au fost atrași de frumusețea noului peisaj românesc, de impunătorul efort constructiv desfășurat astăzi la nivelul întregii țări. Și, dacă ar fi să alegem doar cîteva din numeroasele exemple care s-ar putea da, am aminti imaginea portului Constanța, a Transfăgărășanului, noul aspect al Orșovei sau Bicazu- lui, aspectul monumental al unui șantier naval sau al platformei de foraj marin, al construcțiilor hidroenergetice. Imaginile noului București, impunătoarea realizare a metroului bucureștean, noul aspect al Dîmboviței sau amenajarea complexă a rîului Argeș se alătură realizărilor menționate pentru a sublinia și mai mult amploarea efortului constructiv contemporan. Imaginile satului românesc, imaginile rodului bogat al ogoarelor larg desfășurate în spațiu, aurul toamnei contemporane și bogăția lui implicită, frumusețea peisajului tradițional s-au alăturat, pe sime- zele expozițiilor, altor realizări care au ridicat, la nivel simbolic, manifestări spirituale ale poporului. Ne gindim Ia imagini sărbătorești, imagini ale obiceiurilor folclorice, dar și Ia adevărate alegorii destinate tinereții, luptei pentru pace și libertate. Sînt realizări care, trasînd o parte din vasta frescă a patriei socialiste, ilustrează preocuparea de a edifica o artă cu adinei înțelesuri sociale, o artă care să cuprindă semnificațiile majore ale vieții noastre sociale, ale istoriei de luptă și muncă a poporului român.
Marina PREUTU

(Urmare din pag. I)— Studiez, în continuare, cu mare atenție Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele forum al comuniștilor, document de inestimabilă valoare, ce intră în istorie ca o contribuție de excepție la tezaurul gîndirii universale, al teoriei și practicii construirii socialismului. Și ca mine procedează milioane și milioane de oameni ai muncii din patria noastră. De fapt, in acest document magistral este relevată construcția noastră ca oameni noi, capabili să făurească, în mod conștient, istorie nouă, prin propriile lor forțe, prin propria lor competență, pe care in continuare și-o construiesc cu tenacitate. Iată, de exemplu, în 1965, prin înființarea întreprinderii de aluminiu, o anumită parte din a- vuția națională, în valoare de cîteva sute de milioane de lei, a fost •încredințată spre gospodărire, sub formă de mașini și utilaje, instalații, clădiri și toate celelalte, unui colectiv de oameni, atunci, în jur de 1 000. Eram și eu unul dintre aceștia. Din mers am învățat industrie modernă ; învățăm și* a- cum, cu și mai multă hotărîre. De-a lungul timpului am dezvoltat această proprietate încredințată, am dublat-o, am triplat-o, astfel că acum depășește trei miliarde lei și produce înzecit mai mult. Aceasta ne-a permis să furnizăm an de an economiei naționale și la export cantități tot mai mari de aluminiu primar și aliaje din aluminiu. în cinstea Congresului am înfăptuit sarcinile de plan pe 4 ani ; acum, după încheierea lucrărilor marelui forum al comu- niștrilor ne-am propus, mobilizm- du-ne întreaga competență tehnică și științifică, să producem în plus, față de plan, cîteva mii de tone de aluminiu. Producînd mai mult, cișțigăm mai mult și realizăm beneficii cu atit mai mari, din care o anumită parte o folosim pentru dezvoltare, pentru modernizarea producției, în continuare. Sint, a- cestea, fapte de muncă însuflețite, care au la bază tocmai tripla noastră calitate de proprietari, producători și beneficiari și care, pentru cei 5 200 de oameni ai muncii din unitatea noastră, constituie un cadru dintre cele mai fertile pentru manifestarea potentelor creatoare, de afirmare a personalității fiecăruia.

Ne declara loan Gh. Țocu, șeful fermei nr. 2 a Cooperativei Agricole de Producție Averești, județul Neamț :— Și’ noi, oamenii ogoarelor, am fost în zilele Congresului, cu gîndul și fapta, alături de cei ce ne-au reprezentat în marele forum comunist, desprinzînd din luminoasele pagini ale Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu mărețele înfăptuiri obținute sub conducerea partidului, dar mai ales minunatele perspective care se deschid în continuare și agriculturii, ramură de bază, ce va cunoaște o permanentă înflorire. Ca fiu de țăran, care lucrez de cînd mă știu pămîntul, am fost părtaș la

a ceea ce năzuim în viitor se află grija permanentă a partidului, a iubitului nostru conducător pentru dezvoltarea marii producții agricole, potrivit cerințelor noii revoluții agrare, producție întemeiată pe proprietatea socialistă, care și-a dovedit și-și dovedește trăinicia. Acest lucru s-a răsfrînt asupra oamenilor, i-a propulsat în spațiul unor preocupări științifice și tehnice privind practicarea unei agriculturi intensive, de mare randament, modernă. Așa că ei înșiși au trebuit să se construiască și să se reconstruiască tot in funcție de exigențele unei astfel de agriculturi, să-și crească permanent competența profesională. Pornind, de

fruntașă, comunista Emilia Tu- șinean :— Am citit cu multă atenție și, mărturisesc, cu multă bucurie și emoție magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a Congresului. Și mai mult ca oricînd, împreună cu tovarășele mele de muncă, împreună cu toți oamenii acestei țări, mă simt participantă la marile împliniri din patria noastră. Pentru că azi, în România, noi muncim cu adevărat pentru noi, sintem și proprietarii, și producătorii, și beneficiarii a ceea ce realizăm. în această certitudine ce-și are izvorul în proprietatea socialistă stă forța noastră. Ascultînd

această lună, va fi a unor recorduri. * Este răspunsul nostru direct, exprimat în valori ale muncii, la ideile de mare valoare și la perspectivele pe care le-a e- laborat și statornicit ca program de activitate pentru națiunea noastră recentul Congres. Un răspuns care înseamnă participare sporită la efortul dezvoltării. Iar dezvoltarea este, la noi, tot ceva foarte concret. Curind, in cincinalul viitor, urmează să intre în producție o nouă capacitate. Care va:. însemna dezvoltarea și modernizarea producției. Si un mare număr. de noi locuri de muncă.București. Impresionantă este devenirea Capitalei noastre. Nici
FAPTELE - EXAMENUL COMPETENTEI ACTIVITĂȚII UE FIECARE ZItoate prefacerile pe care le-a adus socialismul în viața satului și a locuitorilor lui, bucurîndu-mă de fiecare nouă izbîndă în bătălia pentru recolte mari și stabile. Desigur, drumul parcurs nu a fost deloc ușor. îmi aduc aminte că, la început, in 1962, cînd a luat ființă cooperativa noastră, nu aveam nici de unele, iar agricultura o practicam așa cum învățasem din bătrini, empiric, uitîndu-ne după soare. Eram insă încrezători și plini de speranță că și această zonă deluroasă, cu soluri frămîn- tate, poate deveni productivă, poate fi schimbată prin vrerea noastră, așa cum auzisem că se întim- plase în foarte multe locuri din țară. Ei bine, lucrurile chiar așa s-au petrecut. Prin condițiile create de partidul și statul nostru, prin strădaniile cooperatorilor am reușit să ajungem la rezultate la care nici nu îndrăzneam să ne gindim în urmă cu 30 de ani. Voi apela, iată, la cîteva cifre. De pe cele 1 370 hectare de teren arabil am obținut în acest an producții record la grîu și orz, am înregistrat la sfecla de zahăr peste 100 de tone la hectar, iar la porumb știu- leți 22 de tona Zootehnia a devenit și ea un sector puternic, numă- rînd în prezent 1 000 de bovine și 1 500 ovine. Acestea sînt faptele. Este o realitate cu care ne mîn- drim. Și ne este limpede că la baza a tot ceea ce am realizat și

datoria hotărlri XIV-Iea tot mai mai efi-
la această realitate, avem ca, in lumina istoricelor adoptate de Congresul al al partidului, să lucrăm bine pămîntul, să aplicămcient cuceririle științei, pentru ca pină în pragul mileniului III producțiile agricole să fie an de an producții record, producții stabile.Sintem la Toplița — una dintre sutele de temelii în al IX-lea, recompuse tecturale, fierbinți Nouă esteNe oprim la întreprinderea de tricotaje. în holul de la intrare, în secții și ateliere, chemări particularizează spirit ce domnește aici, zilele de după încheierea celui de-al XIV-Iea „Săptămină record in producție", „Produse mai multe, calitate superioară". Prin permanenta preocupare de reînnoire a producției, prin strădania continua de a-și o- nora contractele la export (peste 84 Ia sută din producție este destinată exportului) la termen și în condiții ireproșabile, colectivul a- cestei unități este racordat la intensitatea sporită a activității generale din țară de trecere neintir- ziată Ia înfăptuirea marilor obiective stabilite de Congres. Ne este explicat acest fapt de muncitoarea

localități reînălțate din anii de după Congresul cu bulevarde șl cartiere în moderne linii arhi- cu încă multe puncte ale perpetuei înnoiri, și industria orașului.

așa cum cere legea, cum cer

interesele obștiiLa Congresul al XIV-Iea al partidului, în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a subliniat din nou cerința dezvoltării democrației muncitorești-revoluționare, ca necesitate legică a făuririi cu succes a socialismului, a înfăptuirii consecvente a principiilor construcției noii societăți cu poporul și pentru popor. în acest cadru s-a cerut să se pună capăt cu hotărîre manifestărilor de birocratism și formalism, să se mute centrul de activitate al organismelor de stat în mijlocul oamenilor.Cum se știe, in sistemul democrației noastre socialiste, deputății în consiliile populare, ca reprezentanți aleși de mase in organele locale ale puterii de stat, ocupă un loc distinct, ei fiind chemați să militeze activ pentru soluționarea problemelor de muncă și viață ale celor ce i-au ales, să acționeze pentru aplicarea riguroasă a prevederilor legale in toate domeniile de activitate. Pornind de la aceste cerințe am solicitat opiniile unor deputați și cadre de răspundere de la Consiliul Popular al municipiului Craiova.— Tovarășe Constantin Dincă, vă rugăm să comentați următorul aspect : deși ați fost recomandat de primăria municipală ca unul dintre cei mai activi deputați ai Craiovei, am constatat, efectuînd un test, că, totuși, nu toți oamenii din circumscripția nr. 38 vă cunosc.— Sigur, sint și cetățeni care nu mă cunosc, cum nici eu nu cunosc pe fiecare din circumscripție.^ Firesc ar fi și eu parte, nu e teres, lucru, propice, care să faciliteze cunoașterea temeinică a oamenilor, a problemelor lor, contactul permanent deputat—cetățeni.— Concret, cum s-ar putea depăși acest „anonimat", pentru ca oamenii să se adreseze deputatului cu problemele care-i preocupă ?— Chestiunea nu e foarte simplă, dar nici complicată — a continuat ideea Iosif Ciobanu, deputat în circumscripția nr. 9. Ar trebui ca, în afara întîlnirilor periodice pe care le avem cu alegătorii, în cadrul adunărilor cetățenești, să se stabilească să se amenajeze în fiecare circumscripție un loc (la școală, la club sau la oricare instituție din zonă) unde deputatul să se poată întîlni cu cetățenii după un program dinainte stabilit : intr-o anumită zi, între anumite ore. Și acest program să fie afișat la toate scările de blocuri, în punctele de intensă circulație din cartier. Așa cum asociațiile de locatari, comitetele de cetățeni, birourile organizațiilor de bază din cartiere au un loc al lor unde-și desfășoară activitatea, la trebui să se cazul deputaților. Acum, ne cunosc ne opresc pe stradă, vin acasă sau la serviciu după Asta însă nu-i o soluție. Marea masă a cetățenilor nu au cum sa ne găsească, deciț dacă participă Ia acele adunări cetățenești care se desfășoară, cum spuneam, periodic. Dar oricît de dese ar fi aceste în- tîlniri, oricît de des ar fi ele convocate (în paranteză spus, nici n-ar fi de dorit să stăm mereu în adunări), este necesar să se aibă în vedere un lucru esențial : anume că nu în ședințe se rezolvă problemele, ci prin dialogul direct și permanent cu cetățenii. De altfel, mulți cetățeni preferă dialogul direct, de la om la om, or, neavînd cum să ia contact cu noi. merg în audiență la primărie, se adresează altor organe, cînd mare parte din probleme le-am putea rezolva noi, deputății. O să vă mire, dar neavînd cum să ne întîlnim in mod curent cu alegătorii, noi aflăm doleanțele lor nu din

ca toți să mă cunoască și ca să-i cunosc pe fiecare în Că nu se reușește acest lucru numai din vina lipsei de in- ci datorită unor procedee de unei organizări nu tocmai

feiprocedeze șicei ar în ce mai noi.

mobilizatoare starea de acum, in lucrărilor Congres.

cuvintele înflăcărate ale secretarului general al partidului, care au conturat amplul tablou al realităților patriei, al mărețelor noastre realizări socialiste, am cuprins cu gîndul orașul meu și întreprinderea la care lucrez și m-am simțit mîndră că și acestea se regăsesc pe fiecare din coordonatele dezvoltării țării. S-au construit mii de apartamente pentru oamenii muncii, s-au deschis școli și grădinițe noi, s-a dat în folosință un modern spital cu policlinică, s-au dat în folosință spații comerciale, urmează a se inaugura un nou modern centru de creație șitură. Toată astea pentru că s-a produs o puternică dezvoltare industrială a orașului. în ultimii doi ani, la Combinatul de Exploatare și Prelucrare a Lemnului s-au pus în funcțiune 20 de noi capacități de producție, în urmă cu vreo 10 ani și-a deschis porțile fabrica de încălțăminte, iar cu cinci ani mai înainte — întreprinderea noastră de tricotaje.— Vorbiți-ne despre ce se în- tîmplă în aceste zile la dumneavoastră in fabrică.— Cum vedeți, se muncește de zor. în curind, un lot de 10 000 de produse va pleca la export către un partener foarte pretențios. în secția tricotaje, unde lucrez și eu, am produs peste plan, de Ia începutul lunii pină azi, 927 de tricoturi. Această săptămină, de fapt

cei mai tineri locuitori al săi nu-și mai recunosc obișnuitele trasee. Bucureștiul este un oraș nou. Cu zeci de noi și parcuri rașuliii tat mulți dintre noi cit „ne încurca' construcția metroului. Tot la timpul trecut vorbim de amenajarea Dîmboviței. Și sînt încă multe exemplele devenirii orașului care, practic, s-a înălțat sub ochii noștri.Spațiul urban al Capitalei și-a incorporat într-o firească îngemănare, pe baza planului de modernizare și sistematizare, conceput și elaborat sub directa îndrumare a secretarului genera! al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. noi edificii social-culturale cu arhitectură modernă, străzi noi, cvartale de locuințe, spitale și policlinici și multe alte edificii, care conferă Capitalei dimensiunile monumentale ale unei adevărate metropole, demnă de epoca de aur, Epoca Nicolae Ceaușescu.Un loc important între noile construcții îl ocupă complexele ’comerciale agroălimentare. Practic, în toate marile cartiere muncitorești, în toate zonele orașului. în Crîn- gași, Floreasca, Cotroceni, Panteli- mon, Aviației, Unirii s-au construit noi și moderne complexe ce însumează sute de mii de metri pă- trați de spații comerciale, menite să asigure o firească aproviziona-

bulevarde noi, cu cartiere înnoite din temelii, cu noi. Ritmurile devenirii o- sînt trepidante. Am și ui-

re a locuitorilor Capitalei. într-un viitor apropiat, vor fi finalizate noi mari complexe agroalimentare în zonele Timpuri Noi, Pieptănari, Lujerului și altele.Stadiul cel mai. avansat de e- xecuție îl înregistrează Complexul comercial Lujerului, situat la confluența a două mari cartiere — Militari și Drumul Taberei. O construcție cu dimensiuni impresionante, care s-a înălțat într-un timp record de la cota „minus 10“, de la fundații, pină sus, la a- proape 30 metri, pe cupolă. Se lucrează intr-un ritm alert, parcă mai grăbit acum, în zilele de după Congresul care i-a stabilit țării — și Capitalei sale, desigur — perspectiva unor și mai impunătoare dezvoltări. Discutăm pe tema a- ceasta cu inginerul Vintilă Măxi- noiu, șeful brigăzii 3 din A.C.M.-7.— Adevăratul examen montarea cupolei, care are metru de peste 42 metri și buia să aibă abatere mai mare de 5 mm la montaj. Totul s-a centrat la fix. Măsurătorile au arătat o abatere de doar 3 mm. Asta consider că spune totul despre calitatea construcției. Am dedicat a- cest succes Congresului partidului. Acum ne luptăm cu termenele. Cum vedeți, lucrăm din plin. La finisări, la montaje, la instalații. Angajamentul nostru este limpede: să predăm complexul în avans.— Tot ce ne-ați spus pină aici, tovarășe inginer, ne vorbește despre o anume stare de spirit a colectivului dumneavoastră de constructori...— Da. Starea de comunistă responsabilitate față de împlinirile pentru care muncește și de care se bucură întregul nostru popor. Și starea de conștientă asumare a părții de efort ce ne revine din atit de bogatele programe și perspective pe care i le-a stabilit țării noastre Congresul al XIV-Iea al partidului. Satisfacție pentru ce am izbutit pină acum, efort sporit pentru viitoarele împliniri — o relație firească, un sentiment o- menesc, posibil numai în condițiile construcției socialiste. Teza construcției „cu poporul și pentru popor 1“ mi se pare că spune totul despre ceea ce ce realizăm practic
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cadrula fost un dia- nu tre-

dorim și ceea noi, românii...
corespondenții

contactul direct cu ei, cum ar fi firesc, ci, invers, prin intermediul primăriei, al scrisorilor adresate altor organe.— Primăria noastră — ne spunea tovarășa Elena Pădeanu, secretar al comitetului executiv al popular municipal consiliului iși ocupă acum o mare parte din timp cu audiențele și scrisorile cetățenilor, deși după ce le triem constatăm că majoritatea puteau fi rezolvate în cadrul circumscripțiilor de către deputați. Fără îndoială, fiecare cetățean are dreptul să se adreseze unde dorește, nu există nici o îngrădire în acest sens, dar pentru economia de timp a cetățeanului și pentru o rezolvare cit mai operativă ar fi de preferat ca acesta să se adreseze mai întîi deputatului și numai după ce el n-a fost in măsură să rezolve problemele să se apeleze la primărie. în definitiv, circumscripțiile electorale sînt un fel de miniprimării ale localităților, iar deputății ar trebui să fie adevărații „primari" ai acestor circumscripții.— Cunoașterea preocupărilor obștii nu credeți că este îngreunată și de faptul că mulți dintre deputății locali nu locuiesc în circumscripțiile în care au fost aleși ?— Din pricini diverse, unii deputați au candidat în alte circumscripții decît în cele în care locuiesc, ori după ce au fost aleși și-au schimbat domiciliul, incit s-a ajuns în situația — intr-adevăr nefirească — ca unii purtători ai mandatului obștii să aibă domiciliul în alt colț al localității, îngreunînd și pe această cale dialogul cetățean-deputat. Pentru viitoarele alegeri va trebui să punem capăt cu desăvîrșire acestei anomalii. Trebuie . să redimeiisio- năm circumscripțiile, pentru a nu mai exista diferențe de mărime atit de sensibile ca în prezent. în legătură cu acest aspect consider oportun ca, la nivelul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, să se studieze dimensiunile optime ale unei circumscripții, urmînd ca, în funcție de a- ceste dimensiuni, să se stabilească numărul de circumscripții din fiecare localitate. Și dacă vrem ca munca obștească pe care o desfășoară deputății să fie cu folos, ar trebui analizată și posibilitatea creării timpului material pentru ca acești împuterniciți ai obștii să se poată ocupa de rezolvarea problemelor cetățenilor. Cum programul instituțiilor publice la care ei trebuie să se deplaseze coincide, de regulă, cu programul lor de la serviciu, s-ar putea* prevedea o anumită zi pe lună în care deputății să se dedice în totalitate, activităților obștești.— Cel mai important lucru pentru activitatea deputatului este însă eficiența acesteia.— Este într-adevăr foarte bine să se găsească un cadru cit mai adecvat pentru ca deputății să poată dialoga cu cetățenii, in forme cit mai variate și cu cit mai mulți dintre ei — ne spunea Victor Rădulescu, deputat în circumscripția nr. 29. Dar pentru ca deputatul să contribuie efectiv la soluționarea problemelor mai este nevoie și de altceva. Cu unele rare excepții, nu cred că există deputat care, o dată investit cu mandatul obștii, să nu dorească să facă ceva util in circumscripția sa. Acolo unde apar excepții, ele trebuie, fără îndoială, eliminate, prin revocarea deputaților inactivi, așa cuțn prevede, de altfel, legea : nu să se aștepte pină la următoarele alegeri. Cei dornici și hotăriți insă să facă treabă trebuie ajutați. Nu cum se întimplă acum, cind nici măcar nu avem o legitimație de deputat. Personal, am vrut să merg la o întreprindere să discut la conducere probleme din circumscripție, dar n-am putut trece nici măcar de portar, neavînd un act autentificat care să ateste calitatea mea de deputat.— Cine are o funcție, e director, inginer-șef, se descurcă pină la urmă, nici nu-i trebuie legitimație de deputat — ne spunea Elena Călin, deputată în 56. Plus că altfel instituția la care mine insă, ca muncitoare, nu numai accesul în întreprinderi și instituții este mai dificil, dar și posibilitățile de rezolvare a problemelor sint mai reduse. Un deputat-director încearcă mai întîi să rezolve problemele în întreprinderea sa sau apelează la un alt coleg, director în altă întreprindere. Eu neavînd asemenea posibilități îmi rezum, de regulă, preocupările la aspecte gospodărești. In alte chestiuni nu mă prea amestec pentru că mă depășesc ; cel mult le sesizez primăriei, fără a putea să mă implic direct în soluționarea lor. Ar trebui ca toți deputății — indiferent de funcție — să se bucure de o atenție sporită din partea instituțiilor la care se adresează. Să se înțeleagă că nu venim pentru interesele noastre personale, ci reprezentăm interesele miilor de cetățeni care ne-au ales. Ca cetățean, dacă scriu în condica unui magazin, conducătorul unității, conform, legii, este obligat in 48 de ore să-mi comunice măsurile luate. Aceeași grijă, — chiar poate mai mare — este necesar să se manifeste față de problemele sesizate de deputați. Instituțiile publice, toate unitățile de interes cetățenesc — din domeniul comercial, sanitar, de gospodărie comunală, de întreținere a fondului locativ etc. — ar trebui să aibă în permanență ușile deschise pentru toți deputății, o dată cu obligația de a lua in seamă cele sesizate de aceștia ; pentru a nu se ajunge în situația ca problemele să se acumuleze, să se amplifice între timp, așteptîndu-se sesiunile consiliului popular — care, după cum se știe, se țin trimestrial....în dialogurile purtate și cu alți deputați și locuitori ai municipiului Craiova a fost pusă în evidență, pe lingă problematica prezentată mai sus, cerința întăririi rolului întîlnirilor dintre deputați și cetățeni pentru a se conferi acestora un caracter util, eficient. Pentru aceasta, la respectivele întîlniri ar trebui să participe factori de decizie din sistemul administrației locale — și nu oameni lipsiți de competența necesară — incit problemele să-și găsească o soluționare operativă, iar cetățenii să capete încredere și interes pentru în- tilnirile lor cu deputății. Numai în acest mod dialogul deputat—cetățeni poate deveni cu adevărat un dialog eficient, permanent, așa cum cere legea, cum cer interesele obștii.

circumscripția nr. este sprijinit de apelează. Pentru

Mihai IONESCU
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Mesaie de felicitare stals tmiW 
Nicolae Oeaossi cu prileiul realegerii 
in funcția de secretar general al P.C.R.

Domnului ELIAS HRAOUI
Președintele Republicii Libaneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu fericita ocazie a realegerii dumneavoastră, în unanimitate, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, la cel de-al XIV-lea Congres al său, pentru o nouă perioadă de cinci ani, am deosebita plăcere de a vă transmite, în numele guvernului și poporului Republicii Liberia, precum și al meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată.îmi exprim încrederea că și în perioada următoare relațiile dintre țările noastre se vor întări în continuare și vor cuprinde noi domenii deȘirile noastre se vor întări în continuare și vor cuprinde noi domenii cooperare. Doresc ca toate eforturile dumneavoastră dedicate înfloririi dezvoltării României să fie încununate de succese tot mai mari.Primiți, vă rog, asigurarea celei mai înalte considerațiuni. Cu sinceritate,

Dr. SAMUEL KANYON DOE
Președintele Republicii Liberia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaRealegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, la încheierea lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, ne oferă minunatul prilej să vă adresăm dumneavoastră și poporului român prieten sincerele noastre felicitări și cele mai bune urări pentru progresul c'ontinuu și prosperitatea țării dumneavoastră.De asemenea, îmi face plăcere să folosesc acest prilej pentru a vă asigura că bunele relații de cooperare și prietenie existente vor cunoaște în anii viitori o dezvoltare continuă în avantajul reciproc al popoarelor noastre.Primiți înaltele și sincerele noastre considerațiuni.

General Lt OMAR HASSAN AHMED AL BASHIR
Președintele Consiliului Comandamentului

Revoluției de Salvare Națională
Republica Sudan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, am plăcerea să vă adresez felicitările Partidului Comunist Tunisian.Sînt convins că România socialistă, care nu a încetat să acționeze pentru pacea mondială, pentru prietenie și cooperare intre popoare, va folosi cele mai bune modalități pentru realizarea hotărîrilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român menite să perfecționeze in continuare mecanismul democratic în cadrul partidului și al societății românești, pentru bunăstarea și prosperitatea întregului popor român.Cu salutările noastre frățești,

MOHAMED HARMEL
Secretar general al Partidului Comunist Tunisian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul încheierii cu succes a lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și realegerii -dumneavoastră în funcția de secretar general, îmi face deosebită plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări tovărășești, în numele meu și al tovarășilor mei din Comitetul Central, al tuturor luptătorilor din cadrul Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei, in numele poporului palestinian și Revoluției palestiniene.Urăm succese tot mai mari Partidului Comunist Român, dumneavoastră personal pentru transpunerea în viață, a hotărîrilor Congresului al XIV-lea privind construcția socialistă în România și ne exprimăm convingerea că, in colaborare cu celelalte țări socialiste, veți acționa pentru» salvgardarea socialismului, a păcii și securității internaționale.Vă îmbrățișăm și vă exprimăm sentimentele noastre de solidaritate tovărășească.

NAYEF HAWATMEH
Secretar general al Comitetului Central 

al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei

Cu prilejul alegerii dumneavoastră tn funcția de președinte al Republicii Libaneze vă adresez sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes deplin în funcția de mare responsabilitate ce v-a fost încredințată.îmi exprim șl cu acest prilej convingerea că, prin realizarea reconcilierii naționale și a unității tuturor forțelor politice și sociale, indiferent de orientările lor ideologice, confesionale sau de altă natură, se vor asigura pacea, independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială ale Libanului. •Sînt încredințat că relațiile de prietenie șl colaborare dintre România și Liban se vor dezvolta în continuare, in interesul popoarelor român și libanez, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica zileiCu prilejul încheierii misiunii sale in țara noastră, ambasadorul R.P. Polone, Jerzy Wozniak, a oferit, marți, o recepție.Au participat Ion Radu, viceprim- ministru al guvernului, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice, ălți membri ai corpului diplomatic.
★La cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc, marți, „Gala filmului albanez", organizată cu

prilejul celei de-a 45-a aniversări a Zilei eliberării Albaniei și a victoriei revoluției populare.La spectacol au luat parte membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, sociației Cineaștilor, oameni de și cultură.Au fost prezențl Piro Vito, basadorul Albaniei Ia București, de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră.
A- artăam-șefi(Agerpres)
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19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărîrile 

marelui forum al comuniștilor 
români 1

19,30 Congresul al XIV-lea — Con
gresul marilor victorii socialiste. 
Prodigioasa activitate a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — contri
buție hotărîtoare la progresul 
multilateral a! României so
cialiste. Documentar

19,55 Trăim decenii de Împliniri mărețe 
• Versuri și cintece patriotice, 
revoluționare

20.25 Hotărîrile Congresului al XIV- 
lea al partidului — mobilizator 
program de muncă pentru între
gul nostru popor

20,45 File de glorioasă Istorie. Partidul 
Comunist Român — continuatorul 
celor mai Înaintate tradiții de 
luptă ale poporului pentru uni
tate, independență șl progres. 
Documentar

21,05 Documentele adoptate de Con
gresul al XIV-lea — strălucit
program de acțiune revoluționară 
pentru tineret, pentru Întreaga
națiune

21.25 Imagini din R.P.S. Albania
21,40 Te cîntăm, iubită țară !. Muzică 

ușoară românească
21,50 Telejurnal.
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Administrația de Stat Loto-Pronosport informeazăîn seria acțiunilor cu caracter aparte care prefațează marile trageri ocazionate de trecerea intr-un nou an (tragerea extraordinară Loto și, respectiv, Pronoexpres) se înscrie și tragerea excepțională Pronoexpres programată să aibă loc duminică, 3 decembrie 1989. Se extrag nu mai puțin de 42 de numere, în cadrul a 6 extrageri „independente"; cu posibilitatea de a se ciștiga și cu 3 numere din 8 și, respectiv, 6 extrase. In ceea ce privește paleta de

ciștiguri, aceasta este deosebit bogată și variată, ținînd seama faptul că se atribuie autoturisme „Dacia 1 300", excursii peste hotare și însemnate sume de bani, de valori fixe și variabile. De reținut că biletele in valoare de 25 de lei participă Ia toate extragerile și, implicit, au acces la toate cele 13 categorii de ciștiguri. Ultima zi pentru depunerea biletelor cu numerele favorite este sîmbătă, 2 decembrie.

de de

vremea
pentru in-Prognoza meteorologică 

tervalul 29 noiembrie, ora 20 — 2 de
cembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
ii rece, deosebit de rece noaptea și 
dimineața in prima parte. a intervalu
lui, apoi se va Încălzi ușor.. Cerul va 
fi variabil. Trecător, va ninge slab pe 
alocuri în nordul și nord-estul țării. 
Vintul va sufla' slab pînă la moderat.

cu unele Intensificări !n zona de mun
te la Începutul Intervalului, cu viteze 
de pînă la 70—90 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, in 
primele nopți, între minus 15 și minus 5 
grade, mai coborîte în depresiuni și 
zonele subcarpatice, apoi intre minus 
12 și minus 2 grade, izolat mai ridi
cate pînă la zero și plus 1 grad, iar 
temperaturile maxime se vor situa în- 

- tre minus 5 și plus 5 grade, local , mai 
ridicate pînă la 9—10 grade în zonele 
deluroase. Dimineața,. pe alocuri, ceață 
cu depunere de chiciură îndeosebi in 
zonele joase.
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Pentru aprovizionarea populației pe timpul iernii

Stocuri îndestulătoare
de legume și fructein de această legume

MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ

A R.S.F. IUGOSLAVIA
Tovarășului IANEZ DRNOVȘEK

Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative IugoslaviaIn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor iugoslave, cordiale felicitări și urări de noi succese in edificarea socialismului în Iugoslavia vecină și prietenă, cu ocazia aniversării a 44 de ani de la proclamarea Republicii și a 46

BELGRADde ani de la sesiunea Consiliului Antifascist de Eliberare Națională.Pornind de la importanța înțelegerilor bilaterale la nivel înalt, îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și Iugoslavia se vor adinei și consolida în continuare, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului, securității, colaborării și păcii în Balcani, în Europa șl în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MILAN PANCEVSKI
Președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia BELGRADStimate tovarășe Pancevski,Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a proclamării Republicii și al celei de-a 46-a aniversări a sesiunii Consiliului Antifascist de Eliberare Națională, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor și personal, vă oamenilor muncii români, precum și al meu adresez dumneavoastră, Comitetului Central

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, comuniștilor șt oamenilor muncii calde felicitări și urări cordiale de noi succese in edificarea socialismului.Sint pe deplin convins că prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre cele două țări socialiste vecine vor cunoaște și în viitor o evoluție ascendentă, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMEConstantin Dăscălescu,Tovarășul prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului Ante Markovici, președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, o telegramă cU prilejul sărbătorii naționale a acestei țări, prin care îi adresează calde felici-
★Cu prilejul Zilei naționale a R.S.F. Iugoslavia, președintele Marii A- dunări Naționale, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Adunării R.S.F. Iugoslavia, Slobodan Gligorievici. Cu a- ceeași ocazie, ministrul afacerilor externe, Ion Stoian, a trimis o telegramă de felicitare secretarului fe-

RECEPȚIE /tări și urări de succes fn dezvoltarea socialistă a patriei. In telegramă se exprimă convingerea că guvernele celor două țări vor acționa pentru dezvoltarea pe multiple relațiilor slavia, în tre.
Cu prilejul Zilei naționale

planuri a dintre România și Iugo- interesul popoarelor noas-
★deral pentru afacerile externe al R.S.F.I., Budimir Loncear.Au trimis, de asemenea, telegrame de felicitare unor instituții și organizații din Iugoslavia, instituții centrale și organizații de masă și obștești similare din țara noastră.

* R.S.F. Iugoslavia, ambasadorul acestei țări la București, Boro Denkov, a oferit marți o recepție.Au participat tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de superiori, ziariști.Au luat plomatice membri ai corpului diplomatic.
partid, generali și ofițeri oameni de cultură și artă.

alți parte șefi de misiuni di- acreditați în țara noastră.(Agerpres) (Agerpres)

Ca în fiecare an, și toamnă întreprinderile și fructe s-au preocupat ca, in paralel cu livrarea în magazine a mărfurilor necesare populației pentru consumul curent, să pregătească în depozite și silozuri acele mente care se pot păstra aprovizionare pe timpul Este vorba, în principal, de ceapă, rădăcinoase, varză, mere și alte produse în stare naturală sau semiindustrializată. Păstrarea legumelor și fructelor în depozite și silozuri de mare capacitate, dotate cu instalații speciale — în comparație cu aceeași operațiune făcută de fiecare cetățean în condiții improvizate (in cămări sau pe balcoane) — are avantajul că permite menținerea mai bună a calității produselor, evitarea degradării lor.Din informațiile primite din județe rezultă că recoltele bogate ale acestui an au permis ca absolut toate întreprinderile de legume și fructe să stocheze pentru iarnă cantități cu mult peste nivelul anului trecut, cantități în măsură să acopere necesarul magazinelor pînă la viitoarea recoltă.Care este situația concretă a stocurilor pentru iarnă ? In CAPITALA, din datele ce ne-au fost puse la dispoziție de consiliul popular municipal, rezultă că, de anul trecut, în depozitele se află în prezent cu 30 la mai mulți cartofi, mult mai te rădăcinoase și produse industrializate. La aceste te acțiunea de insilozare continuă ; la fel și la mere. La ceapă, cantitatea planificată mare decît anul a fost depășită a putea prelua de produse, întreprinderile de gume și fructe și-au mărit în a- cest an capacitatea de depozitare prin amenajări 'de spații suplimentare. De menționat este și măsura luată de primăria Capitalei de a obliga unitățile de consum colectiv (cantine, cantine-restaurant, cea mai mare parte din restaurante) de a-și constitui propriile rezerve de produse, pentru a nu mai apela pe timpul sezonului rece la stocurile din depozitele I.L.F. (care să fie folosite in exclusivitate pentru aprovizionarea magazinelor). Astfel, pînă la ora actuală aproape toate cantinele și restaurantele bucureș- tene au în cămările proprii rezerve de 2—3 ori mai mari față de anul trecut cu unele categorii de legume si fructe în stare proaspătă ori semiindustrializate (varză murată, gogoșari la borcan, gogonele în saramură etc.).Pentru a impulsiona livrările de produse de Ia furnizorii din țară, întreprinderile de legume și fructe din Capitală au trimis la fața locului delegați care urmăresc respectarea graficelor și calitatea mărfu-

sorti- pentru iernii, cartofi,

față I.L.F. sută mul- semi- sortimen-pentru siloz (mai trecut cu 156 tone) substanțial. Pentru cantități mai mari le-

rilor. Să mai notăm nai, comandamentul tuit la nivelul municipiului București analizează mersul însilozărilor, pentru încadrarea în prevederile din programul de autoconducere și autoaprovizionare.In județul DÎMBOVIȚA, spațiile de păstrare — pregătite din timp, reparate, dezinfectate — sînt în prezent pline cu produse de sezon, e- chipe speciale de tehnicieni urmărind zilnic, prin aparate de sură și control, condițiile de tiare, respectarea parametrilor temperatură și umiditate din care încăpere a depozitelor. Cantitățile stocate depășesc la toate sortimentele realizările de anul trecut, produsele puse la adăpost fiind de bună calitate. De altfel, volumul mare al producției agricole din acest an a făcut necesară mărirea capacității de insilozare cu aproape 50 la sută, prin darea în folosință a unui nou depozit la Găești. Un merit al legumicultorilor dîmbovițeni — recu- noscuți pentru tradiția lor în cultura cartofilor timpurii — este și faptul că 1989 este primul an în care, prin aplicarea fermă a principiului autoaprovizionării, au i să-și constituie din producție prie întregul stoc de cartofi toamnă.O comparație cu realizările anul trecut pune în evidență tul că, in acest an, și unitățile consum colectiv din județul Dîmbovița sînt mai bine pregătite. In silozurile cantinelor și unităților de alimentație publică există la actuală cantități de 1,5—2 ori mari de cartofi, legume proaspete și semiindustrializate, fructe, iar acțiunea de constituire a stocurilor pentru iarnă nu s-a încheiat. Preocupări deosebite au manifestat în această privință consiliile oamenilor muncii și comitetele de sindicat de la Combinatul Siderurgic și întreprinderea de Utilaj Petrolier Tîrgoviște, întreprinderea Electro- centrale Doicești (unde au fost create noi spații de depozitare). Schela de Producție Petrolieră și întreprinderea „Automecanica" Mo- reni. Este de reținut că unele unități, printre care întreprinderea Antrepriză de Construcții și Montaie Metalurgice. Combinatul Siderurgic Tîrgoviște și Schela de Producție Petrolieră Viforîta, și-au asigurat o parte din aceste produse din propriile grădini de legume sau de pe terenuri închiriate.Asigurarea cantităților de legume și fructe necesare bunei aprovizionări a populației pe timp de iarnă constituie o preocupare de prim ordin și pentru organele locale de partid și de stat din județul BACĂU. „Recolta bună din această toamnă ne dă posibilitatea să însi- lozăm întreagă cantitate prevăzută în programul local de autoaprovizio-

că, săptămî- special consti-

mă- păs- de fie-

reușit pro- l dede fap- de
ora mai

nare — ne spunea tovarășul Constantin Toma, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean. Au fost organizate silozuri în toate orașele și centrele muncitorești pentru a evita transportul în timpul iernii și eventualele deficiențe în aprovizionarea ritmică a populației".La întreprinderea de Legume și Fructe, principalul „magaziner" al județului, aflăm că a fost însilo- zată pînă acum o cantitate de cartofi de două ori mai mare decit anul trecut, iar la rădăcinoase, varză și mere acțiunea este încă in desfășurare. Pentru a face față volumului mare de produse, o parte din recolta de varză a fost însilozată

'în fermele specializate ale asociațiilor legumicole din Răcăciuni, Hemeiuși, Traian, Sascut și din alte centre. La fel s-a procedat și cu producția de mere, gceasta fiind depozitată, în bună parte, în spatiile existente in fermele producătoare. De notat și faptul că, pe lingă legumele în stare proaspătă, în depozitele I.L.F. din județ, în cele ale cantinelor-restaurant și ale unităților de alimentație publică au fost înmagazinate cantități suficiente de legume semiindustrializate....Se poate spune că, practic, în toate județele există condiții pentru ca în timpul iernii magazinele de legume și fructe să ofere cantități îndestulătoare de produse cumpărătorilor. Este important acum ca, o dată cu încheierea acțiunii de depozitare — acțiune ce se cere accelerată în acele județe cu ritmuri mai lente, numim aici județele Maramureș, Mehedinți, Teleorman și Giurgiu — să se urmărească cu toată îneît să-și orice
atenția condițiile de păstrare, tot ce s-a pus la adăpost mențină calitatea, evitîndu-se degradare.

Reporterii și corespondenții 
„Scînteii"

în istoria popoarelor Iugoslaviei, ziua de 29 noiembrie evocă evenimente de o importanță crucială : cu 46 de ani în urmă, reprezentanții popoarelor iugoslave, sosiți direct de pe cîmpurile de luptă împotriva ocupanților fasciști, se întruneau in localitatea Iaițe din Bosnia, în cadrul celei de-a doua sesiuni a Vecei Populare Antifasciste, pentru a proclama crearea noii Iugoslavii, stat democratic, și a alege Consiliul Antifascist de Eliberare Națională, ca for suprem executiv al puterii populare instaurate în zonele eliberate. Deciziile istorice ale acestui neobișnuit „narlament al partizanilor" dădeau glas năzuințelor de veacuri ale popoarelor iugoslave de a fi deplin stăpîne pe propria lor soartă, de a trăi libere, în frăție, egale în drepturi, într-o patrie reclădită din temelii. Printr-o semnificativă coincidență, doi ani mai tîrziu, în a-< ceeași zi de noiembrie, Adunarea Constituantă, întrunită In Belgradul eliberat, a abolit monarhia și a hotărît crearea Republicii Populare ■ Federative Iugoslavia, ca o comunitate de popoare libere, înfrățite în lupta pentru renașterea țării și făurirea unui destin istoric radical nou.Atacat și dezmembrat de către fascism, statul iugoslav a reușit totuși, prin voința și jertfa multora dintre cei mai buni fii ai săi, să renască, precum pasărea Fenix, din propria cenușă. Așa cum aveau să demonstreze foarte curînd evenimentele, crahul regatului iugoslav nu a însemnat insă și renunțarea popoarelor la lupta pentru libertate și independență națională. Această luptă s-a purtat în condiții deosebit de dificile, cînd incapacitatea forțelor politice burgheze de a organiza o rezistență eficientă împotriva agresiunii a determinat o rapidă izolare a acestora. In genere, evenimentele dramatice din Iugoslavia acelor ani rămîn și azi un îndemn la reflecții asupra unui adevăr confirmat în atîtea alte ocazii : anume că politica de concesii nu face decît să încurajeze fascismul și că singura atitudine justă în fața manifestărilor fasciste de

orice fel este combaterea lor cu intransigență.Unit și puternic pe plan organizatoric, înarmat cu un program revoluționar și antifascist, partidul comunist a fost singura forță politică ce a reprezentat interesele de clasă ale proletariatului și, totodată, interesele generale unitare ale tuturor popoarelor Iugoslaviei, singurul partid a cărui arie de activitate și influență cuprindea întreg teritoriul iugoslav. Prin hotărîrile adoptate acum 46 de ani se consfințea, în fapt, victoria istorică obținută de popoarele iugoslave.In anii puterii oamenilor muncii, popoarele Iugoslaviei, reconstruind țara distrusă de război, au înfăptuit profunde transformări revoluționare. Invingind numeroase greutăți, interne și internaționale, popoarele țării vecine au obținut realizări de seamă in dezvoltarea forțelor de producție, în crearea unei industrii puternice, în pro- ■ jfulsarea întregii economii, ceea ce și-a găsit expresia în sporirea de circa 7 ori a venitului național. Succese însemnate s-au înregistrat in dezvoltarea științei și tehnicii, a învățămintului și culturii, a ocrotirii sănătății populației.Totodată, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia s-a afirmat ca un factor activ al vieții internaționale, desfășurînd o amplă activitate in cadrul mișcării de nealiniere și al „Grupului celor 77" pentru o politică de dezvoltare liberă, independentă a fiecărui popor, de pace și colaborare în lume.în acest an, popoarele Iugoslaviei Intimpină sărbătoarea națională cu noi realizări în pregătirea celui de-al XIV-lea Congres al Uniunii Comuniștilor, care va trasa orientări de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea pe mai departe a tuturor republicilor și regiunilor țării. Factorii de conducere iugoslavi subliniază că premisele de bază ale depășirii dificultăților e- conomice existente constau în dinamizarea producției, în primul rind a celei destinate exportului, restructurarea economiei, sporirea eficienței în toate sectoarele. Pro-

cesul zează rînd întărirea unității și răspunderii comuniștilor în lupta pentru valorificarea mai deplină a potențialului creat și consolidarea realizărilor obținute în edificarea, noii orinduiri, pentru perfecționarea e- conomiei și a conducerii acesteia, pentru întărirea unității și coeziunii sociale, a colaborării generale în vederea înaintării cu succes a țării pe calea de dezvoltare aleasă cu 46 de ani în urmă.Aniversarea de astăzi constituie, totodată, un prilej de a evoca dezvoltarea raporturilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și Iugoslavia, dintre popoarele celor două țări socialiste vecine. Aceste relații au ca temelie trainică deplina egalitate în drepturi, principiile independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Dezvoltarea puternică, de-a lungul anilor, a legăturilor de prietenie și colaborare româno-iugoslave este indisolubil legată de intilnirile și convorbirile între conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. Vizitele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în R.S.F. Iugoslavia, ca și vizitele întreprinse de conducătorii de partid și de stat ai Iugoslaviei în țara noastră au dus la înțelegeri de natură să deschidă noi perspective pentru colaborarea multilaterală româno-iugoslavă, în domeniile politic, economic, tehni- co-științific și cultural. România și Iugoslavia au conlucrat și conlucrează, de asemenea, pe arena internațională, acționînd pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecină- . tăți și colaborării multilaterale, pentru înfăptuirea securității europene, pentru creșterea rolului statelor mici și mijlocii în viața internațională. Dezvoltarea, în continuare, a bunelor raporturi româno- iugoslave corespunde intereselor popoarelor ambelor țări, cauzei generale a socialismului și păcii.

perfecționării activității vi- și sfera politică, în primul

(Urmare din pag. I)lități, de la realizările obținute și de la neîmpliniri, înseamnă a lăsa nefolosite tocmai principalele resurse de care el dispune.Aflate in continuă interdependență cu munca in folosul societății, cu răspunderile dintr-un moment sau altul cu privire la dezvoltarea generală a tării; fiecare colectivitate și totalitatea membrilor ce o alcătuiesc au îndatorirea să se adapteze fără încetare la condiții noi, la cerințe noi, prin competență în muncă, prin gîndire și acțiune creatoare. Competenta profesională este principala „carte de vizită" a fiecărui colectiv și a fiecărui om al muncii. Sint competent ? Sint competitiv ? Iată întrebări pe care omul, în societatea noastră, in orice loc de muncă s-ar afla, este dator să și le adreseze lui insuși. Iar astfel de întrebări constituie un fapt esențial pentru dialogul fiecăruia cu el însuși, dar și cu societatea. *Din această perspectivă, devine absolut necesar să fie înscrise, pe traiectoria procesului autocunoaș- terii, al autoanalizei, momente de reflecție profundă .asupra competenței și competitivității ca fundamente ale relației directe a fiecăruia cu locul său de muncă. Tot așa cum devine absolut necesar să fie raportate aspirațiile la realizări, vorbele la fapte.In societatea noastră, proprietatea socialistă, a întregului popor și cooperatistă, constituie baza trainică a progresului • multilateral al tării. Deci avuția națională reprezintă nu numai rodul muncii întregului popor. ci și proprietatea sa. Iar statului socialist, ca reprezentant al poporului, îi a administra de a veghea dărită, să nutărească și să se dezvolte fără încetare. La rindul lor, oamenii mun-

cii — In calitate de proprietari, producători și beneficiari — poartă direct răspunderea pentru modul în care este gospodărită proprietatea socialistă, atît cea a întregului popor, cît și cea cooperatistă. Documentele Congresului al XIV-lea, relevind rolul activității politico-educative în dezvoltarea spiritului revoluționar de răspundere al colectivelor muncitorești, al oamenilor muncii din toate domeniile vieții economico- sociale, situează in prim-nlan răspunderea față de proprietatea socialistă. Această răspundere — fie că se referă la organismele societății, Ia instituțiile centrale, la uni-

gospodărirea proprietății socialiste, in deplin consens cu exigențele e- tapei actuale a edificării noii orîn- duiri sociale și ale viitorului. Din această perspectivă, se acordă o însemnătate deosebită problemelor e- ficienței și rentabilității, in condițiile creșterii accentuate a productivității muncii și ale generalizării noii calități. Este limpede, prin urmare, că intr-un moment în care, la nivelul întregii noastre societăți, dobîn- desc o importanță deosebită problemele legate de valorificarea superioară a resurselor țării, mai cu seamă în activitatea de export, acțiunile ideologice și politico-educative

Proprietatea socialistă constituie temelia trainică a democrației mun- citorești-revoluționare. Pentru că numai pe o astfel de bază pot fi asigurate cu adevărat condiții egale, de muncă și de viață, tuturor fiilor patriei. Sint elocvente, în această privință, dreptul la muncă, asigurat tuturor cetățenilor țării in raport cu pregătirea și aptitudinile lor, cu răspunderea față de îndatoririle sociale; accesul liber la învățătură, la știință, la cultură, garantat de legi și înfăptuit in practica vieții economi- co-sociale ; condiționarea veniturilor numai și numai de cantitatea și calitatea muncii fiecăruia. Și sint e-
RĂSPUNDEREA ÎN MUNCĂ

revine răspunderea de această proprietate, ca să fie bine gospo- fie risipită, să se în-

tățile economice și sociale, fie la oamenii muncii, la cetățenii țării — nu este facultativă. Ea are caracter obligatoriu. Atit Constituția, cît și numeroase alte legi prevăd această obligativitate. Proprietatea socialistă se înscrie intre valorile fundamentale apărate de normele de drept. Așa cum se relevă in Raportul la Congresul al XIV-lea, de cea mai mare importanță este „necesitatea unei juste înțelegeri a cerinței întăririi continue a proprietății întregului popor și a proprietății cooperatiste — ca bază trainică a făuririi cu dezvoltare făurire a mului".Aceste nanță în XIV-leaca obiective ale muncii politico-ideo- logice. De cea mai mare însemnătate, în acest sens, este faptul că se prevăd importante răspunderi în

succes a programelor de economico-socială, de socialismului și comunis-cerințe subliniate cu preg- documentele Congresului al se cer a fi activ integrate

trebuie să stimuleze munca de înaltă calitate și competitivitate. Azi, întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste depind în mod fundamental de eficiența economică, de productivitatea și calitatea muncii. In același timp, nivelul de viață al poporului, veniturile oamenilor muncii sint în strînsă interdependență cu eficiența și rentabilitatea, cu respectarea ordinii și disciplinei in producție, in toate sectoarele de activitate, cu ridicarea necontenită a pregătirii profesionale, cu valorificarea integrală a potențialului de creativitate de care dispun unitățile economice, instituțiile științifice și de învățămint, cu participarea activă, responsabilă a fiecărui colectiv la buna gospodărire a părții din proprietatea socialistă ce ii este încredințată.Viața arată că rezultatele bune obținute in gospodărirea și valorificarea proprietății socialiste se întemeiază pe o conștiință politică înaintată și pe solide convingeri morale.

locvente, in același timp, condițiile create pentru implicarea directă a tuturor cetățenilor patriei in viața politică, in activitatea de conducere a societății.Democrația presupune creșterea răspunderii față de societate. Este de neconceput azi, în societatea noastră, participarea la decizie a unor cetățeni care nu au pregătirea necesară pentru a înțelege, pentru a interpreta corect fenomenele politice, economice și sociale. Pentru că n-ar putea contribui la bunul mers al lucrurilor opinia celui ce nu reușește să analizeze problemele de la locul lui de muncă in raport cu o- biectivele aflate, în actuala etapă, în fața întregii țări.necesar ca generală, muncii ori era ti ce să liză adincăterea și înțelegerea lor, pe convingerea că soluția ce se adoptă este

Este firesc, este acordul dat in adunarea în consiliul oamenilor in alte organisme demo- se întemeieze pe o ana- a realităților, pe cunoaș-

lntr-adevăr cea mai bună. Iar pentru aceasta se cer pregătire, competență, cunoaștere, un efort continuu de temeinică pregătire multilaterală, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XIV-lea. Pentru că fiecare participant la activitatea unui organism colectiv de conducere are propriile lui răspunderi, conducerea colectivă nefiind paravanul după care să se ascundă cei ce nu-și îndeplinesc sarcinile individuale. Dar, în același timp, se desprind, din conținutul documentelor Congresului al XIV-lea, noi îndatoriri ce revin organelor colective de conducere, da a căror activitate depind în mare măsură și producția fizică, și calitatea, și productivitatea, și eficiența. Este limpede faptul că activitatea a- cestora trebuie să exprime gîndirea și inițiativa colectivelor care le-au ales, în deplină concordanță cu o- biectivele stabilite de partid la nivelul întregii țări, să asigure participarea cu înaltă răspundere a tuturor oamenilor muncii la exemplară a planului, a cinilor.Exercitarea dreptului pare la conducere, egal pentru toți cetățenii patriei, pentru toți oamenii muncii, depinde în bună măsură de modul in care fiecare își înțelege îndatoririle, în care își onorează răspunderile cetățenești. A perfecționa democrația muncitotească-re- voluționară înseamnă, în primul rînd, a întări răspunderile poporului, a face efectivă și rodnică participarea lui la conducere, a ridica pa trepte tot mai înalte, așa cum cer partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea desfășurată pentru îndeplinirea cutezătoarelor programe de ridicare a României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.

îndeplinirea tuturor sarde partici-

Adrian VAS1LESCU
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Raportul tmrarăsuliii Nicolae Ceausescu la Coniresul al XIV-Iea 
- analiză realistă, Mei si propuneri constructive pentru afirmarea
unui curs nnn, cu adevărat democratic, in viata internațională

ÎNCREDERE nestrămutată in triumful 
CAUZEI SOCIALISMULUI, PĂCII

ȘI INDEPENDENȚEI POPOARELOR

Sub semnul relațiilor prietenești 
româno-iordaniene

(Urmare din pag. I)pectârii dreptului imprescriptibil al fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării econoinico-sociale oferă, neîndoios, Încă o dată, dovada aceleiași consecvențe exemplare care i-a atras politicii externe românești o unanimă și bine meritată recunoaștere.In condițiile cînd. In ciuda acordului cu privire lâ rachetele cu rază medie de acțiune din Europa, a tratativelor de dezarmare care se desfășoară pe plan bi sau multilateral, continuă nestînjenit experiențele atomice, se produc noi arme nucleare și se acționează pentru perfecționarea celor existente, cînd se mențin intacte stocurile de arme chimice și de alte arme de distrugere in masă, are o deosebită rezonantă internațională sublinerea făcută în Raport în sensul că primejdia războiului nuclear nu numai că nu dispare, dar chiar se accentuează, ceea ce face ca problema fundamentală a epocii noastre să rămină înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare. Tocmai pentru înlăturarea acestei uriașe primejdii, pentru asigurarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la viață, la pace, România propune renunțarea de către țările celor două alianțe politico-militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — ia orice proiecte de modernizare a armelor nucleare și încheierea unui acord general, care să prevadă eliminarea totală a acestor arme pină in anul 2000. In mod deosebit, ținind seama că în Europa se află cel mai mare arsenal de arme nucleare — ca de altfel și chimice, și convenționale —, țara noastră propune realizarea unui acord, cu participarea tuturor statelor europene, care să stabilească eliminarea, intr-un timp cit mai scurt, pină în 1995, a tuturor armelor nucleare de pe continent. Aceeași atitudine de profundă responsabilitate față de destinele omenirii își găsește expresia și în propunerile privind realizarea de acorduri corespunzătoare pentru lichidarea armelor chimice, ca și pentru reducerea la un nivel cit mai scăzut a armamentelor convenționale — astfel încît să se limiteze la maximum posibilitatea unei agresiuni împotriva vreunei țări —, concomitent cu reducerea radicală a cheltuielilor militare.
De la înalta tribună a Congresului. secretarul general al partidului a adresat, în numele salvării civilizației europene, chemarea ca Europa să-și asume răspunderea față de ea însăși și față de întreaga lume și să acționeze pentru dezarmare, pentru renunțarea la șantajul nuclear, în general la șantajul militar, pentru încheierea de înțelegeri acceptabile tuturor popoarelor, în spiritul coexistentei pașnice.Sub nici un motiv însă, necesitatea reală, obiectivă a coexistenței pașnice nu poate deschide calea punerii în discuție a orînduirii sociale dintr-o țară sau alta. „Trebuie să se înțeleagă bine, se subliniază limpede în Raport, că existența în lume a statelor cu orînduiri sociale diferite reprezintă rezultatul dezvoltării istorice și trebuie găsită calea conlucrării și conviețuirii pașnice, respec- tind dreptul fiecărui popor de a-șl alege orinduirea pe care o dorește".

I

I

1
SUB PREȘEDINȚIA LUI MIHAIL GORBACIOV, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., la Moscova a avut loc ședința Comisiei Constituționale care a hotărît crearea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului noii constituții a U.R.S.S.I CONVORBIRI LA BERLIN. La Berlin au avut loc convorbiri in-

Itre Egon Krenz, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, și Herbert Mies, președintele Partidului ComunistI German. Cu acest prilej s-a e-• fectuat un schimb de informații în legătură cu activitatea actuală| a celor două partide.PLENARA EXTRAORDINARĂ1 A C.C. AL P.C. DIN SLOVACIA.La Bratislava s-au desfășurat lu-1 crările plenarei extraordinare a C.C. al P.C. din Slovacia, care —I analizînd probleme ale situației din I R.S. Slovacă — a hotărît convocarea Congresului extraordinar al| P.C. din Slovacia la 20 ianuarie 1990 — relatează agenția C.T.K., PLENARA CC. AL PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII. LaI Brazzaville se desfășoară lucrările plenarei C.C. al Partidului Con-I golez al Muncii, care examinează sarcinile prevăzute In cel de-al doilea plan cincinal (1990—1994) de
1 dezvoltare a economiei R.P. Congo. La plenară a luat cuvîntul Denis Sassou-Nguesso, președintele ' C.C. al P.C.M., președintele R.P. Congo.I SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI SOCIALIST MUN-> CITORESC SPANIOL (P.S.M.S.),Felipe Gonzalez, a fost desemnat1 candidat la funcția de președinteal guvernului. După ce șeful statu

Acest principiu are o însemnătate deosebită mai ales în momentul actual, cind cercurile reacționare, imperialiste, încercînd să abată atenția de la racilele profunde din propriile. țări, desfășoară o intensă activitate de defăimare a socialismului, de destabilizare și subminare a unor țări socialiste, își întețesc tentativele de aliniere a acestor țări la principiile de organizare a capitalismului, prin cele mai diverse mijloace — de la presiuni, constringeri și amenințări pină la făgăduieli de „ajutor" financiar. Asemenea încercări, care au mai avut loc și în trecut, sint însă sortite eșecului. Dezvoltarea pe calea socialistă a unui mare grup de țări, dorința și a altor state de a trece pe această cale constituie o legitate obiectivă și nu poate fi, in nici un fel, oprită prin forță.Este de arzătoare actualitate, in a- cest sens, ideea, puternic reafirmată in Raport, a edificării unei Europe unite, bazată pe respectarea neabătută a diversității orînduirilor sociale. o Europă a colaborării neîngrădite a națiunilor independente și suverane, care să-și asigure dezvoltarea așa cum o doresc, fără amestec din afară. In vederea înfăptuirii acestui mare deziderat, acum, cînd a trecut o jumătate de veac de la declanșarea celui de-al -doilea război mondial și în perspectiva apropiatei împliniri a 45 de ani de la încheierea sa, capătă o importanță deosebită aprecierea secretarului general al partidului, atît în Raport, cit și la una din întâlnirile cu conducători ai delegațiilor străine, cu privire la necesitatea de a nu se uita învățămintele istoriei, de a nu se trece cu vederea că tocmai politica de concesii, lipsa de unitate a forțelor antifasciste, progresiste, democratice, a popoarelor din Europa au încurajat, de fapt, Germania hitle- ristă să dezlănțuie cel de-al doilea război mondial, urmărind să-și asigure dominația asupra lumii, tot așa cum nu trebuie uitat nici un moment că acordul dintre Germania hitleristă și Uniunea Sovietică nu a înlăturat pericolul de război. Pornind de la aceste realități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat cerința adoptării unei poziții clare, fără echivoc, de condamnare și a- nulare a tuturor acordurilor încheiate cu Germania hitleristă, de anulare a consecințelor decurgînd din aceste acorduri și dictate, trecîn- du-se, în același timp, la negocieri între statele interesate, în scopul încheierii tratatelor de pace, care să lichideze cu desăvirșire urmările marii conflagrații,' creindu-se, astfel, bazele juridice ale stabilității pe continent. In opinia României, a- ceasta nu trebuie însă să ducă la schimbări în Europa, iar existența celor două state germane trebuie să continue să fie o realitate a Europei de astăzi și de miine.Lecțiile trecutului iși păstrează actualitatea neștirbită și pentru prezent și pentru viitor. Așa cum arăta secretarul general al partidului, o- menirea este foarte atentă la realizarea unui eventual nou acord între S.U.A. și Uniunea Sovietică in dauna altor popoare, lucru care preocupă, , de altfel, in prezent,. multe state. Trebuie să se înțeleagă bine, a subliniat t o v a r ă ș‘u 1 Nicolae Ceaușescu, că problemele mondiale, inclusiv problemele nu

lui spaniol, regele Juan Carlos I, a înaintat propunerea parlamentului, Felix Pons, președintele camerei, superioare a organului legislativ. Congresul Deputaților, a anunțat că dezbaterile în legătură cu investirea lui Felipe Gonzalez ca șef ai guvernului se vor desfășura în zilele de 4 și 5 decembrie. P.S.M.S. a obținut 175 din cele 350 de locuri ale Congresului Deputaților in cadrul alegerilor generale desfășurate la 29 octombrie.APRECIERI. Luind cuvintul la Kabul, președintele Afganistanului, Najibullah, a făcut aprecieri pozitive în legătură cu hotărirea comandanților Unor detașamente ale opoziției armate de a înceta operațiunile militare împotriva guvernului legal. La procesul de reconciliere națională, a arătat el, au aderat, numai in ultimele trei luni, aproximativ 24 000 de foști luptători împotriva puterii populare, reuniți in 74 de detașamente. în aceeași perioadă, 113 grupări de opoziție, cu un efectiv de aproape 30 000 de oameni au semnat acorduri de încetare a focului.
CONFERINȚA ECOLOGICA. La 

Kuala Lumpur și-a început lucră
rile prima Conferință asiatică pen
tru prevenirea și controlul poluării 
cu substanțe toxice, la care iau 
parte delegații din 20 de țări și re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale.COMISIE INTERAFRICANA. La Dakar și-a început luni activitatea Comisia interafricană pentru soluționarea divergențelor dintre Senegal și Mauritania, Creată din inițiativa Organizației Unității Africane (O.U.A.), comisia este formată din reprezentanți ai Egiptului, 

cleare, nu se pot soluționa numai de două puteri, că toate statele și popoarele sint interesate in soluționarea lor.Mai mult ca oricind, complexitatea și multitudinea problemelor care confruntă lumea de astăzi impun ca o necesitate obiectivă participarea activă la soluționarea lor a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orinduire socială, Raportul sco- țînd în evidență în mod special cerința participării active a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, care alcătuiesc covirșitoarea majoritate a omenirii, asigurindu-se astfel democratizarea reală, efectivă a vieții internaționale.Asigurarea unui curs stabil In viața internațională impune ca o componentă inseparabilă soluționarea reală a problemelor subdezvoltării, reducerea și lichidarea decalajelor, a situației intolerabile și absurde în care țările sărace au ajuns să finanțeze, în diferite forme, țările bogate, inclusiv prin dobinzile cămătărești plătite la creditele acordate, sprijinirea eforturilor statelor in curs de dezvoltare in vederea realizării unei economii proprii independente, edificarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe egalitate și avantaj reciproc.
Raportul prezentat Ia Congres pune pregnant în evidență dezvoltarea legăturilor de colaborare și solidaritate ale partidului nostru cu celelalte partide comuniste și muncitorești, cu toate forțele progresiste. Congresul a dat expresie voinței partidului de întărire a solidarității și conlucrării cu partidele comuniste și muncitorești, de închegare a unei unități noi, care să excludă amestecul în treburile interne, poziția de comandă a unor partide și să se bazeze pe respectul neabătut al independenței fiecărui partid, al dreptului de a-și elabora linia politică, strategia, corespunzător realităților din țara respectivă — In împrejurările situației complexe și marilor schimbări care au ioc în lume aceasta constituind o necesitate obiectivă în vederea, unor rezolvări în interesul progresului economico-social.ș al socialismului și păcii. în mod deosebit, prin glasul secretarului general. Partidul Comunist Român s-a pronunțat, atît în Raport, cît și în cuvintările rostite la intilnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii delegațiilor unor partide comuniste și muncitorești, socialiste, social-de- mocrate și democratice din diverse continente și zone ale lumii, pentru organizarea de întîlniri, sub diferite forme, inclusiv pentru organizarea de conferințe continentale și regionale, a unei conferințe internaționale, in vederea discutării în comun a problemelor ce preocupă întreaga mișcare comunistă și muncitorească, întreaga omenire, și a găsi formele cele mai bune' de colaborare și solidaritate.Hotăririle istorice ale Congresului al XIV-Iea oferă certitudinea că nobila cauză a socialismului, marile idealuri ale păcii și securității, ale independenței și libertății popoarelor vor avea și de acum înainte în Partidul Comunist Român, în secretarul său general un reazem de nădejde.

Romulus CAPLESCU

Nigerului, Nigeriei, Togo, Tunisiei și Zimbabwe și are ca sarcină găsirea căilor de reglementare pașnică a diferendului respectiv. După convorbirile pe care le va avea cu autoritățile senegaleze, delegația va pleca, peste două zile, la Nouakchott, unde va negocia cu guvernul mauritanian.
PREMIERA CHIRURGICALA. In 

Statele Unite a fost realizat pri
mul transplant de ficat de la un 
donator aflat in viață. In cadrul 
unei intervenții chirurgicale, care 
a durat 14 ore, un colectiv de chi
rurgi de la Universitatea din Chi
cago au preluat un fragment de 
ficat de la o femeie de 29 de ani și 
l-au implantat fiicei acesteia, in 
virstă de aproape doi ani. Inter
venția a reușit, iar fragmentul de 
ficat implantat funcționează normal.CATASTROFĂ AERIANA. In cprsul unei catastrofe aeriene care a avut loc pe ruta Bogota — Caii — și care, in opinia unor observatori, a fost cauzată de un a- tentat terorist — 107 persoane și-au pierdut viața. Avionul — un Boeing 727 — s-a prăbușit în flăcări lingă localitatea Canoa, la circa 10 km de capitala Columbiei.

ZIUA INTERNAȚIONALA DE 
LUPTA ÎMPOTRIVA S.I.D.A. va fi 
marcată la 1 decembrie, conside
rată o nouă etapă in eforturile 
Organizației Mondiale a Sănătății 
de combatere a acestei maladii. 
O.M.S. a luat această decizie ca 
urmare a creșterii alarmante a nu
mărului de bolnavi sau de persoa
ne purtătoare ale virusului S.I.D.A., 
subliniind că sint necesare eforturi 
mai susținute de a se pune stavilă 
proliferării maladiei in anii ’90. 
Un raport al O.M.S., dat publicită
ții la Geneva, indică faptul că la 
începutul lunii octombrie in lume 
eraw înregistrate oficial 182 463 de 
cazuri de S.I.D.A., insă se esti
mează că numărul real al bolnavi
lor este de circa 600 000. De ase
menea, se apreciază că există in 
jur de 10 milioane de persoane in
fectate cu virusul S.I.D.A.

DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ SUPREMA A TUTUROR 
POPOARELOR

• Noi luări de poziție Împotriva bazelor americane din 
Filipine • Apel la abandonarea „războiului stelelor” • Pro
teste împotriva „vizitării" porturilor japoneze de către sub
marinele atomice • O noua experiență franceză ridică la 111 
numărul total al exploziilor nucleare din Pacificul de sudMANILA 23 Agerpres). — Ca urmare a perpetuării situației periculoase create de existența bazelor militare americane pe teritoriul Fi- lipinelor, in această țară continuă campania națională de strîngere a 1 milion de semnături — acțiune semnificativă a puternicului front ce se pronunțași acționează efectiv pentru ca pe pămîntul arhipelagului să nu mai existe nici arme, nici forțe armate străine. Agențiile de presă subliniază că la această campanie își aduc contribuția numeroase grupări obștești, membri ai forumului suprem legislativ, diverse forțe politice care militează pentru apărarea suveranității naționale și pentru anularea acordului dintre Filipine și S.U.A. cu privire la bazele militare. Acțiunile acestor largi forțe sociale se desfășoară și ca urinare a îngrijorării față de perspectivele continuării prezentei militare americane în Filipine și după anul 1991, cînd ar urma să expire termenul de valabilitate al acordului cu privire la bazele mili-, tare.Totodată, In Filipine a luat ființă organizația „Oamenii muncii filipi- nezi împotriva bazelor militare", care reunește în rindurile ei peste un milion de cetățeni ai acestei țări. La adunarea de constituire a noii organizații obștești s-a subliniat că prezența bazelor S.U.A. este un obstacol serios în calea dezvoltării economiei naționale și afectează suveranitatea țării.LISABONA 28 (Agerpres). — Organizația „Medicii portughezi pentru prevenirea unui război nuclear" (AMPRGN) a cerut medicilor din toată lumea să avertizeze popoarele asupra consecințelor unei catastrofe nucleare. într-un apel dat publici
Președintele Ciprului se pronunță In favoarea oricăror 
măsuri menite să ducă la sporirea încrederii interciprioteNICOSIA 28 (Agerpres). — într-o conferință de presă, președintele Ciprului, Gheorghios Vassiliou, a declarat ziariștilor turco-ciprioți prezenți că este dispus să aprobe orice măsuri menite să ducă la sporirea încrederii intre cele două populații, opunîndu-se, în același timp, recunoașterii statu-quo-ului divizării insulei — transmite agenția C.N.A.
ORIENTUL MIJLOCIU
• îngrijorare la Națiunile Unite • Demersuri diplomatice 
pentru aplicarea acordului de la Taii • Guvernul libanez 
de uniune națională a numit un nou comandant-șef al 
armatei • Strateqia palestiniană de pace $1 mijloacele de 
sprijinire a ei pe aqenda de lucru a viitoarei conierințe a 

miniștrilor arabi ai atacerilor externeNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres) — într-un raport înaintat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat îngrijorarea in legătură cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. Referindu-se la situația din Liban, secretarul general al organizației mondiale a arătat că in mai multe rinduri, în Ultimul an. Consiliul de Securitate și-a reafirmat sprijinul față de eforturile îndreptate spre restabilirea unității, independenței, suveranității și integrității teritoriale ale acestei țări. în ceea ce privește soluționarea conflictului arabo-israelian, Jăvier Perez de Cuellar a apreciat că se impun eforturi conjugate ale statelor lumii îni vederea inițierii procesului de negocieri, care să ducă la o pace justă și durabilă în regiune.AMMAN 28 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a efectuat , o scurtă vizită la Amman, unde a avut convorbiri cu primul-ministru al Iordaniei, Sharif Zaid Ibn Shaker. Au fost discutate in special ultimele evoluții ale situației pe plan arăb și modalitățile de întărire a solidarității arabe. Au fost abordate, de asemenea, căile de facilitare a aplicării acordului de la Taif privind Libanul, pentru sprijinirea eforturilor de reconciliere națională din Liban.în continuare, Chedli Klibi vizitează Egiptul.BEIRUT 28 (Agerpres). — Guvernul libanez de uniune națională s-a reunit marți, sub conducerea președintelui țării, Elias Hraoui, în xlocalitatea Chtaura,.' situată la est de Beirut, pentru a examina o serie , de probleme organizatorice. Cabine
DIN PRESA STRĂINĂ 

„Practici care amintesc de comportamentul 
vechililor de pe marile moșii"

Proteste in Ecuador față de politica intervenționistă a S.U.A.
Declarațiile ambasadorului ame

rican, Richard Holwill, intr-un. in
terviu dat revistei „Vistazo", din 
Quito, au fost „insolente", a su
bliniat o oficialitate ecuadoriană.

Efrain Alvarez, președintele 
Tribunalului pentru garantarea 
Constituției, a constatat că amba
sadorii S.U.A. in America Latină 
acționează și vorbesc „ca și cum 
ar fi vechili numiți pentru a ad
ministra moșiile".

In interviu, Holwill a vorbit des
pre situația internă in Ecuador, 
investiții străine, naționalizarea în
treprinderilor economice și rolul 
forțelor armate in dezvoltarea e- 
conomică din această țară.

Holwill a atacat Congresul ecua- 
dorian, calificindu-l ca „infantil" 
și asemănind dezvăluirile acestuia 
cu privire la activitatea subversi
vă a C.I.Ă. (Agenția Centrală de 
Informații a S.U.A.) cu „încercări
le unui copil de a descoperi -bau- 
bau—ul sub pat".

Ministrul de externe interimar 
al Ecuadorului, Mario Aleman, a 
calificat declarațiile ambasadoru
lui american drept „păreri neferi

tății, cu prilejul primei reuniuni a organizației, desfășurată în localitatea Sesimbra, lingă Lisabona, s-a cerut, de asemenea, ca Portugalia să nu participe la programul american „Inițiativa pentru Apărare Strategică". Fondurile cheltuite pentru armamentele nucleare ar trebui afectate pentru protejarea mediului înconjurător, se relevă în apel.TOKIO 28 (Agerpres). — Intrarea unui submarin atomic american in rada portului japonez Yokohama — unde se află amplasată o bază a forțelor maritime militare ale S.U.A. — a fost intimpinată cu vii proteste de militanții japonezi pentru pace. Locuitorii orașului Yokohama au cerut retragerea submarinelor atomice din apele teritoriale nipone și desființarea bazelor militare ale S.U.A. amplasate pe teritoriul Japoniei. în cursul acestui an, alte 26 de submarine atomice americane au „vizitat" portul Yokohama.PARIS 28 (Agerpres). — Franța a efectuat a opta și cea mai puternică experiență nucleară subterană din acest an în atolul Fangataufa din zona Pacificului de sud, forța exploziei fiind de 90 kilotone.Noua Zeelandă, Australia și alte state din regiune au protestat In repetate rinduri față de continuarea experiențelor nucleare franceze, care au început în 1975 șl totalizează, în prezent, 111 explozii. Ministrul de externe neozeelandez, Geoffrey palmer, a condamnat această nouă experiență și a cerut guvernului Franței să pună capăt testelor atomice, subliniind, totodată, necesitatea denuclearizării zonei, transmit agențiile Efe și A.D.N.

Pe această linie șl în conformitate cu rezoluția O.N.U., el a cerut conducătorilor turco-ciprioți să deschidă orașul Famagusta, permițin- du-se, astfel, reîntoarcerea locuitorilor legitimi ai acestuia Ia casele lor. Rezoluția menționată prevede trecerea acestui oraș sub administrația O.N.U..

tul a anunțat demiterea lui Michel Aoun din funcția de comandant-șef al armatei regulate libaneze și înlocuirea lui cu generalul Emile Lahoud, informează agenția MENA.Guvernul a analizat, de asemenea, ultimele evoluții din țară.TUNIS 28 (Agerpres) — Președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, a primit pe ambasadorii țărilor arabe acreditați la Tunis. Cu acest prilej au fost discutate probleme legate de o strategie palestiniană de pace. Yasser Arafat a abordat și probleme legate de viitoarea conferință a miniștrilor arabi ai afacerilor externe, destinată să examineze strategia palestiniană de pace și mijloacele de sprijinire a ei, Ambasadorii arabi au fost, totodată, informați despre ultimele evoluții ale situației politice din Orientul Mijlociu și mai ales despre situația din teritoriile ocupate, in contextul intensificării represiunii forțelor de ocupație — relatează agenția WAFA.în ajunul „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian", populația din Cisiordania și Gaza a participat marți la o grevă generală de protest față de menținerea prezenței forțelor israeliene de ocupație. Mii de persoane au răspuns apelului la grevă lansat de conducerea unificată a revoltei. Magazinele au fost închise, iar transporturile publice s-au întrerupt — informează agenția China Nouă.Șe precizează, .totodată, că militarii forțelor israeliene de ocupație și-au intensificat acțiunile in regiune, declanșind raiduri în mai multe localități. în Gaza doi adolescenți palestinieni au fost răniți.(Agerpres)

cite, deplasate și contrare practici
lor și cutumelor diplomatice".

Fostul vicepreședinte al țării, 
Leon Roldos, a spus că, după pă
rerea majorității ecuadorienilor, 
declarațiile au fost „impertinente 
și nediplomati.ee".

La rîndul său, Juan Cardenas 
Espinoza, deputat din partea 
Mișcării Populare Democrate, a 
denunțat declarațiile ambasadorului 
ca fiind „o farsă nefericită". El 
a spus că opiniile lui Holwill dez
văluie politica intervenționistă a 
„colosului" american in Ecuador 
pentru a garanta desfacerea în 
continuare, la prețuri mici, a ma
teriilor prime ale acestei țări. 
„Ceea ce urmăresc Statele Unite 
printr-o serie de amenințări este 
să împiedice ca țări, ca ale noastre 
să nu pericliteze privilegiile mo
nopolurilor și interesele Statelor 
Unite în America Latină, pe care 
doresc să o mențină ca producător 
permanent de materii prime și să 
perpetueze starea de subdezvolta
re a țării noastre" — a spus 
Cardenas Espinoza.

Donație de carte românească
AMMAN 28 (Agerpres). — La 

Universitatea iordaniană din Am
man a avut loc ceremonia donării 
unui set de cărți cuprinzlnd opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, lucrări 
științifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
De asemenea, au fost donate volu
me prezentind istoria, geografia șl 
dezvoltarea economico-socială și 
politică a României, politica pro-

Un principiu fundamental subliniat în dezbaterile O.N.U.

Nimeni nu-și poate aroga dreptul de a interveni, 
sub nici un motiv, în treburile altui statNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Luind cuvintul în cadrul dezbaterilor care se desfășoară în Comitetul nr. 3 al Adunării Generale a O.N.U., reprezentantul permanent al Chinei la Națiunile Unite a subliniat că principiul neamestecului în afacerile interne ale altor țări trebuie să fie aplicat și în cazul drepturilor omului. După cum transmite agenția China Nouă, vorbitorul a evocat rezoluții și alte documente Internaționale care statuează dreptul inalienabil al statelor de a-și alege și practica sistemul politic, economic, social și cultural pe care îl doresc, fără nici un fel de opreliști din partea altui stat, faptul că nici un stat nu are dreptul să Intervină direct sau indirect — sub nici un motiv — in afacerile interne sau externe ale altui stat. Reprezentantul chinez a relevat că, sub pretextul preocupării față de drepturile omului, unii

încheierea Congresului P.C. din Marea BritanieLONDRA 28 (Agerpres). — La Londra s-au încheiat lucrările celui de-al 41-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie. Cei peste 350 de delegați au dezbătut sarcinile comuniștilor britanici in actuala etapă. O atenție deosebită in cadrul dezbaterilor a fost acordată
Reluarea comunicațiilor maritime 

între Argentina și Marea BritanieBUENOS AIRES 28 (Agerpres) — în capitala Argentinei s-a anunțat oficial că guvernul țării a hotărît reluarea activităților pe liniile maritime pentru transporturile de pasageri și mărfuri cu Marea Britanie. Aceste activități fuseseră întrerupte ca urmare a conflictului armat din 1982, izbucnit între cele două țări in
Solidaritate deplină cu cauza dreaptă 

a poporului palestinianîn decursul luptei grele șl îndelungate pentru recunoașterea dreptului său inalienabil la autodeterminare, poporul palestinian s-a bucurat întotdeauna de sprijinul forțelor progresiste de pretutindeni, care s-au pronunțat cu consecvență în favoarea împlinirii idealului său național. Una dintre multiplele inițiative întreprinse în acest sens o constituie „Ziua internațională de solidaritate cu poporul palestinian". Instituită printr-o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. din decembrie 1977, printre ai cărei • coautori s-a numărat și România, această, zi, marcată In fiecare an la 29 noiembrie. constituie de fiecare dată un prilej .de a. atrage atenția asupra situației grave din Orientul Mijlociu, a necesității de a se acționa tot mai energic pe plan internațional .pentru realizarea unei reglementări politice globale, juste și durabile, In cadrul căreia să-și găsească rezolvarea și problema palestiniană, problemă ce reprezintă un element fundamental al soluționării conflictului din zonă.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate militantă cu popoarele arabe, cu toate popoarele care luptă pentru a fi stăpine pe propriile destine. România socialistă s-a situat in permanență de partea cauzei drepte a poporului palestinian, căruia i-a acordat un sprijin multilateral — politic, diplomatic și material — aducindu-și, totodată, o importantă contribuție îa afirmarea drepturilor acestuia pe plan internațional. România a fost printre primele țări care au recunoscut Organizația pentru Eliberarea Palestinei, la București funcționind de mulți ani o reprezentanță a O.E.P. Poporul român a salutat, de asemenea, cu căldură proclamarea, la 15 noiembrie 1988, a Statului Palestina. în Raportul prezentat lâ Congresul al XIV-Iea al Partidului Comunist Român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Doresc și în acest cadru să reafirm hotărirea României de a acționa cu toate forțele sale pentru o soluție politică in Orientul Mijlociu, pentru realizarea unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu participarea tuturor părților interesate, precum și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate. Considerăm că este in interesul atit al statului palestinian, cit și al Israelului de a se ajunge cît mai repede la tratative, aceasta constituind singura cale pentru o pace justă și dreaptă. Pentru că aici se găsește șeful noului stat palestinian, aș dori să-l asigur de deplina solidaritate in 

la Universitatea din Amman
movată in țara noastră In domeni
ile științei, tehnicii, precum și cărți 
de literatură și artă.

La ceremonie au participat ca
dre didactica și un mare număr de 
studenți.

Mulțumind pentru donația ofe
rită, președintele universității, prof, 
dr. Mohmoud Al Samra, a subliniat 
că acest gest prietenesc exprimă 
dorința de extindere a raporturi
lor de cooperare rodnică statorni
cite intre Iordania și România.

formulează critici nejustificate la adresa sistemelor politice și a ideologiilor altor țări, exercită presiuni și instituie sancțiuni sau blocade împotriva unei țări, Sub simplul motiv că nu le place un anumit eveniment din țara respectivă. Ba, mai mult, sint sprijinite fățiș forțele antiguvernamentale și criminali urmăriți de justiție pentru activitățile lor de calomniere sau subminare a propriului guvern.Referindu-se Ia acuzațiile formulate în ultimul timp împotriva Chinei de unii delegați occidentali, reprezentantul chinez a apreciat că scopul urmărit de aceștia este găsirea de pretexte pentru un amestec grdsolan în afacerile interne ale R.P. Chineze, angajîndu-se in activități subversive, in încercarea de a schimba sistemul socialist din China. Ca atare, aceste țări trebuie condamnate, și nu China — a apreciat vOrbitoruL 

problemelor asigurării păcii și eliminării pericolului de război, activizării comuniștilor in organizațiile an tirăzboinice din Marea Britanie.în ultima zi a lucrărilor au fost alese organele de conducere ale partidului.

problema Insulelor Malvine (Falkland). Reluarea comunicațiilor maritime argentiniano-engleze este apreciată de ambele părți ca un pas important pe calea restabilirii unei colaborări bilaterale reciproc avantajoase — menționează agenția T.A.S.S.

lupta pentru independența poporului său !".Poziția principială a României, consecvența cu care ea a acționat Întotdeauna in vederea unei soluții politice în Orientul Mijlociu, care să asigure poporului palestinian dreptul la autodeterminare, la existența unui stat propriu, independent, precum și securitatea și integritatea tuturor statelor din zonă, se bucură de stima și prețuirea poporului palestinian, a întregii lumi arabe. O mărturie a acestei aprecieri o constituie cuvintele de caldă recunoștință exprimate, in repetate rinduri, la adresa conducătorului partidului și statului nostru, a României socialiste de către președintele Comitetului Executiv al O.E.P., YASSER ARAFAT, „Doresc să subliniez —declara liderul palestinian — că președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care a evidențiat — pentru prima oară în lume — 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".Evoluțiile din Orientul Mijlociu vin să confirme întru totul justețea poziției țării noastre, faptul că astăzi mai mult ca oricînd se impune intensificarea eforturilor întregii comunități mondiale in vederea soluționării stărilor conflictuale din a- ceastă parte a lumii. Revolta poporului palestinian continuă, urmînd să intre în curînd in cel de-al treilea an. Periodic apar noi semne de încordare. Toate acestea au făcut ca în ultima vreme să se înmulțească tot mai mult demersurile și propunerile In sprijinul reglementării problemelor zonei pe calea tratativelor. Este semnificativ că, o dată cu intensificarea activității diplomatice, s-a amplificat și curentul în favoarea convocării unei conferințe internaționale de pace. Statul palestinian și-a ciștigat un binemeritat prestigiu, numărul țărilor care l-au recunoscut ridicindu-se la 105.Cu prilejul „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian", România socialistă își reafirmă sentimentele de caldă prietenie față de poporul palestinian, exprimindu-și hotărirea de a-i acorda în continuare întregul sprijin în lupta pentru afirmarea drepturilor sale naționale legitime.
Nicolae N. LUPU
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