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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Stimați tovarăși,Aceasta este prima ședință a Comitetului Politic Executiv, după încheierea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român și după alegerea Comitetului Central al partidului și a Comitetului Politic Executiv. De aceea, pe ordinea de zi am înscris primul punct legat. de măsurile necesare în vederea înfăptuirii hotăririlor Congresului al XIV-lea al partidului.Așa cum am discutat in Congres, este necesar să tragem toate concluziile din larga dezbatere care a avut loc în partid, cu întregul popor, in Congres, cu privire la înfăptuirea neabătută a hotărîrilor adoptate și a Programu- lui-Directivă privind dezvoltarea viitoare a României și făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Congresul a aprobat în unanimitate activitatea din trecut, dar a a- doptat — tot în deplină unanimitate — programul și Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea partidului în deceniul următor.Programul este cunoscut. Desigur, ne așteaptă o muncă foarte intensă pentru a stabili cele mai bune măsuri în vederea înfăptuirii lui.în primul rind, aș dori să încep cu necesitatea de a perfecționa și îmbunătăți activitatea Comitetului Central, a Comitetului Politic Executiv. a Biroului Permanent și a Secretariatului, a organelor și organizațiilor de partid, precum și de a îmbunătăți activitatea organelor de stat, a tuturor organismelor democrației muncitorești-revolutio- nare.Așa cum s-a subliniat în Congres, esențială este. acum, activitatea de organizare și întărire a răspunderii.' a ordinii' ?: disciplinei. în vederea aplicării neabătute a legilor și a hotărîrilor de partid. $i trebuie să începem cu Comitetul Politic Executiv ! Este necesar să tragem toate concluziile cu privire la modul în care s-a desfășurat. în trecut. activitatea Corhitetului. Politic Executiv, din problemele . ridicate, și in cadrul dezbaterilor, și în Congreș pentru a face astfel încît. Comitetul Politic Executiv, Biroul Permanent, Secretariatul să-și îndeplinească în condiții rpai bune rolul pe care îl au.Vreau să spun foarte deschis că. în activitatea din trecut, s-au manifestat multe lipsuri — și legate de modul in care Comitetul Politic Executiv a pregătit și a adoptat unele măsuri, dar. mai cu seamă, de modul in care s-a acționat pentru realizarea lor.Cred că trebuie să asigurăm o mai bună pregătire a măsurilor și hotărîrilor Comitetului Politic Executiv, printr-o cunoaștere temeinică a realităților, pentru ca toate măsurile să corespundă situației din țara noastră, capacității materiale, forței partidului și poporului nostru. Să asigurăm deci ctț realmente Comitetul Central și — între plenare — Comitetul Politic Executiv să-și îndeplinească rolul de organe colective, care să dezbată și să adopte hotăririle prin care să se asigure realizarea in cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare. în acest scop, este necesar să aplicăm ferm prevederile statutului privind consultarea permanentă a comuniștilor, a organelor de partid locale, a întregului partid și a întregului popor asupra problemelor celor mai importante ce vor fi adoptate.Nu trebuie să adoptăm nici o hotărîre cu caracter de orientări generale, care să nu fie dezbătută, in prealabil, cu toate organizațiile și organele de partid, în întregul partid.Aceasta a fost și trebuie să fie una din preocupările permanente aie activității noastre — ca parte integrantă a democrației interne de partid, a democrației generale din țara noastră ! Dar, o dată cu aceasta, trebuie să crească și răspunderea directă a fiecărui membru al Comitetului Politic Executiv în realizarea, în cele mai bune condiții, a tuturor hotărîrilor, in aplicarea legilor țării. Nu trebuie să se considere că adoptarea in colectiv a hotăririlor epuizează răspunderea și obligațiile membrilor Comitetului Politic Executiv și. în mod corespunzător, a celorlalte organe de partid, inclusiv a Comitetului Central al partidului. Adoptarea hotăririlor nu constituie decit primul pas — ca să mă exprim așa — pentru realizarea lor in viață. Trebuie să acționăm și ca organ colectiv, dar trebuie ca fiecare să poarte și direct răspunderea pentru un sector sau altul de activitate, Aceasțg, desigur, fără însă a însemna că nu trebuie ca fiecare să aibă și privirea de ansamblu asupra îndeplinirii hotăririlor de partid și de stat. Ocupîndu-se să răspundă de un domeniu, fiecare nu trebuie să uite că răspunde și de modul in care — pe ansamblu — se aplică toate hotăririle !

Și aici trebuie să spunem că lucrurile n-au mers cum trebuie. Iată de ce insist mțilt asupra acestui lucru și vreau să discutăm acum, la inceputul activității Comitetului Politic Executiv, ales după Congres, că trebuie să avem neapărat în vedere o creștere a răspunderii generale a membrilor Comitetului Politic Executiv, dar și a celorlalte organ® de partid.Consider că trebuie să aplicăm mai ferm prevederile ca, periodic, fiecare să raporteze in fața Comitetului Politic Executiv, în fața Comitetului Central despre activitatea pe care o desfășoară într-un sector sau altul. Nu am aplicat prea bine acest principiu foarte important al muncii de partid, al muncii generale pentru aplicarea hotărîrilor 1 în acest cadru, doresc să atrag atenția și asupra poziției critice și, mai cu seamă, autocritice, avînd în vedere că nu putem spune că s-au folosit din plin, în trecut, critica și autocritica — metode importante de lucru pentru perfecționarea continuă a activității noastre.Pornind de la aceasta, este necesar ca, în mod corespunzător, să se tragă concluzii privind îmbunătățirea activității tuturor organelor de stat. Statutul nostru conține, și în această direcție, prevederi foarte clare! Organele de partid nu înlocuiesc guvernul, nu înlocuiesc Consiliu] de Stat, nu înlocuiesc conducerile ministerelor. Desigur, comuniștii care lucrează în aceste organe sint răspunzători în fața partidului pentru modul cum își îndeplinesc sarcinile încredințate, dar guvernul. Consiliul de Stat, conducerile ministerelor poartă răspunderea directă pentru felul cum își îndeplinesc obligațiile. Prevederile Constituției, și Jegilc-qpoas- tre sint — și ele — foarte clare in această privință! Trebuie să facem astfel încît organele noastre de stat, comuniștii, membrii de partid care lucrează in conducerea diferitelor domenii să asigure buna desfășurare a activității în toate organele de stat, pentru respectarea fermă a principiului muncii colective in Consiliul de Miniștri, în. consiliile de conducere ale tuturor ministerelor. Respectarea acestui principiu trebuie să fie urmărită cu cea mai mare strictețe ! Nu înseamnă muncă colectivă organizarea a tot felul de ședințe, cere nu duc la nimic bun, ci dezbaterea problemelor și adoptarea hotărîrilor de către guvern, de către Consiliul de Stat, de celelalte organe, așa cum prevăd legile. Vreau să spun deschis că nu putem spune că guvernul și ministerele lucrează așa cum ar trebui in această privință ! Sint multe, multe probleme care nu sint serios dezbătute, nu se stabilesc măsuri și nu se urmărește realizarea lor. Cu ușurință se iau tot felul de angajamente, se fac tot felul de promisiuni, dar — după aceea — nu se urmărește și nu se asigură realizarea lor în viață !Este neapărat necesar să punem ordine deplină in stilul de muncă al guvernului, al ministerelor, al tuturor organelor noastre de stat, desigur, în mod corespunzător, și în activitatea tuturor organismelor democrației noastre munci torești-revoluționare.Plecînd de aici, este absolut necesar să asigurăm perfecționarea activității la comitetele județene de partid, orășenești, comunale, Ia consiliile populare, in centrale, in consiliile oamenilor muncii. Avem un sistem foarte larg de organe democratice, care asigură o largă participare a maselor populare, a întregului popor la adoptarea tuturor hotăririlor, la realizarea • lor în viață.Trebuie să realizăm însă în viață prevederile legilor noastre prin buna funcționare a acestor organisme ! Ș.i viața a demonstrat că acolo unde aceste organe lucrează așa cum trebuie, avem și rezultate bune, chiar foarte bune !Trebuie să întărim legătura și consultarea permanentă a maselor populare, a oamenilor muncii, a întregului popor. în toate problemele. privind dezvoltarea econo- mico-socială și ridicarea nivelului genera! al patriei .noastre.tn acest sens, trebuie să avem în vedere și creșterea răspunderii Marii Adunări Naționale, a comisiilor Marii Adunări Naționale, care — în conformitate cu legile — au un rol activ în controlul îndeplinirii legilor de către guvern și de către toate organele de stat.Mă refer Ia aceste probleme de organizare, de stil și metode de muncă, de creștere a răspunderii în toate domeniile, pentru că aceasta trebuie să fie una din concluziile principale ale dezbaterii ne care am aVut-o în partid, în Congres și una din măsurile principale în ce privește perfecționarea și buna organizare a întregii noastre activități.Trebuie să adoptăm o poziție mai fermă față de sectoarele sau de cadrele care nu-și îndeplinesc

în mod corespunzător obligațiile și îndatoririle. Am mai spus, nu o dată, am spus și in.Congres, critica și autocritica nu trebuie să devină o recunoaștere formală a lipsurilor ; folosirea lor este valabilă numai în măsura în care duce la lichidarea greșelilor, a lipsurilor, la îmbunătățirea rapidă a întregii activități ! Trebuie să judecăm activitatea fiecăruia după rezultate.' după muncă, nu după angajamente și declarații 1Acestea ar fi. foarte pe scurt, citeva considerente generale cu privire la problema perfecționării muncii organelor centrale de partid și de stat, începi nd cu Comitetul Central, cu Comitetul Politic Executiv. Așa cum am spus, va trebui să tragem toate concluziile pentru activitatea noastră viitoare. Avem multe, multe lucruri de îmbunătățit !Va fi necesar să organizăm, in această lună, plenara Comitetului Central — atit pentru dezbaterea problemelor generale, pentru formarea comisiilor pe probleme ale Comitetului Central, cit și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea realizării în viață a hotăririlor Congresului.Este necesar să aducem unele îmbunătățiri organizatorice privind creșterea răspunderii Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie. a Comitetului de Stat al Planificării și a aparatului financiar- bancar în urmărirea sau în asigurarea realizării în cele mai bune condiții a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socia- lă. Noi am mai discutat despre aceste probleme, dar se impun măsuri și de ordin organizatoric pentru 6 bună realizare a acestor obiective. ,,A vei?) yn.. sistem foarte larg, tte organisme de control. Dar ele nu asigură, din păcate, un control corespunzător și măsuri ferme pentru înlăturarea unor stări de lucruri negative. Cred că va fi necesar să ne propunem ca, in cel mai scurt timp, să aducem îmbunătățiri in funcționarea întregului sistem al organismelor de control, incepînd cu Controlul Muncitoresc și Curtea de Control Financiar, printr-o u- nificare și o coordonare comună a tuturor organismelor de control.Numărul foarte mare de organisme, pe care le avem în momentul de față ar trebui să asigure.o bună funcționare a controlului și o cunoaștere permanentă‘ a realității, o intervenție efectivă în soluționarea problemelor, tn acest sens, va trebui să constituim o comisie a Comitetului Politic Executiv care, în două sâptămini, să ne propună soluții pentru mai buna organizare a tuturor organismelor de control. De asemenea, aceeași comisie' să ne propună. împreună cu guvernul, măsuri privind creșterea rolului Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, al Comitetului de Stat al Planificării și al organelor financiare in realizarea în bune condiții a prevederilor planului. în ce privește controlul, aș sublinia numai că, i,n acest cadru.. va trebui să avem în vedere și prevederile Constituției și ale le- . gilor privind rolul Marii Adunări Naționale și al comisiilor permanente. care au răspunderi, foarte mari în toate domeniile !De asemenea, avind in vedere o serie de probleme apărute în domeniul funcționării comerțului și bunei aprovizionări a populației, va trebui să analizăm in mod deosebit sistemul actual de control și de asigurare a bunei funcționări a aparatului din acest sector. Tn controlul general să avem in vedere și Controlul Muncitoresc, care trebuie să constituie o parte a controlului general, a participării mâ- selor populare lâ controlul tuturor’ sectoarelor de activitate. /La ordinea de zi sint prevăzute o serie de probleme privind planul de dezvoltare economică. Aș dori să atrag atenția asupra necesității definitivării, în luna decembrie, a programelor de organizare, de specializare și modernizare a producției.Am considerat necesar să reluăm mult mai serios și să completăm programul nostru privind specializarea in producție, avind în vedere că unele sectoare au renunțat, de fapt, la orientările pe care îe-jam avut și au mers' la fărîmi- țarea diferitelor activități, ceea ce. a dus și la slăbirea calității, și la creșterea cheltuielilor de producție. Or, și cu prilejul vizitei recente pe care am efectuat-o la întreprinderea „23 August1* am constatat că este foarte necesar să mergem la o specializare, pe diferite subansamble, ceea ce duce la creșterea calității, reducerea cheltuielilor, lă creșterea productivității muncii. Cred că nu mai este nevoie să subliniez că producția mare, de serie, duce și la specializarea ca- — drelor, la perfecționarea controlului. la rezultate deosebite in producție. Trebuie deei să înscriem în programul nostru de modernizare și organizare și problema spe

cializării tuturor sectoarelor de activitate !Consider că trebuie, neapărat, ca in cursul acestei luni sa încheiem, in general, definitivarea tuturor acestor programe, urmind i ca anul viitor să fie un an hotărî- tor pe linia modernizării, a bunei organizări și specializări a producției.în acest cadru, aș atrage atenția asupra necesității întocmirii unui program special de modernizare a industriei alimentare și de organizare mai bună — în raport cu necesitățile populației — a rețelei ! comerciale. Să revedem și să îmbunătățim programul de dezvoltare a producției bunurilor de larg consum, in general, ca și programul privind serviciile. Va trebui ca anul viitor; să aplicăm ferm măsurile prevăzute pentru aceste domenii și să realizăm cea mai mare parte a lor. Am în vedere nu un program de lungă durată, ț ci un program pe baza căruia — în maximum 2 ani — să rezolvăm problemele din aceste sectoare.în toate domeniile trebuie să trecem cu toată hotărîrea la aplicarea principiilor autoconducerii, autogestiunii, autofinanțării, în conformitate cu .legile pe care le avem.Consider că este necesar ca, în cursul lunii decembrie, să asigurăm dezbaterea în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază o hotărîrilor Congresului, a Directivelor, a Rezoluției, pentru a trece la stabilirea măsurilor de realizare în viață a tuturor hotăririlor și, in mod corespunzător, în a doua parte a lunii, sau cel mai tîrziu in prima parte a lunii ianuarie, să aibă loc adună- l rile cu activat pertid în toate ' jtidețere. * ' .în mod corespunzător, va trebui să elaborăm măsurile necesare privind activitatea politico-educativă de ridicare a conștiinței și creș- terea combativității revoluționare în toate domeniile.Să îmbunătățim, totodată, activitatea în domeniul relațiilor in- ■ ternaționale. Atrag în mod deosebit atenția asupra, relațiilor cu țările socialiste, cu țările in curs, de dezvoltare, desigur și cu țările capitaliste dezvoltate — conform cu orientările generale ale politicii noastre. în mod deosebit, doresc să subliniez relațiile cu țările in curs de dezvoltare. Să.' acordăm un sprijin mai larg și să extindem colaborarea cu aceste țări, inclusiv sub formă de burse și în învățămîntul general, și în cel de formare a cadrelor superioare, inclusiv în domeniul științelor politice și sociale.In conformitate cu hotăririle a- doptate de Congres, practic pentru toate domeniile, trebuie să elaborăm programe de măsuri care să fie prezentate in mod corespunzător organelor de partid, după ce, desigur, ele au fost dezbătute in organele de stat, in celelalte organisme, spre a fi definitivate, așa cum am discutat și cum prevăd principiile muncii noastre și democrației muncitorești-revolu- ționare.Trebuie să/avem în vedere că, în primăvară, vom avea alegerile pentru Marea Adunare Națională. De asemenea. Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a stabilit deja ca. io februarie, să aibă loc Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste. Va trebui deci să elaborăm programe de măsuri in cursul acestei luni, in toște domeniile, privind desfășurarea in cele mai bune condiții a tuturor activităților. Sînt foarte multe probleme ! tn centrul atenției trebuie să rămînă insă înfăptuirea programelor de dezvoltare econo- mico-socială, realizarea planului pe acest an in cele mai bune condiții. a planului pe anul viitor, pregătirea temeinică a noului cincinal, a programelor de dezvoltare economico-socială — pe comune, pe orașe, pe județe, care, de asemenea, vor trebui să constituie obiective principale ale dezbaterilor organizațiilor de partid, precum și in perioada pregătirii alegerilor pentru Marea Adunare Națională.Aș dori, incă o dată, să repet că eu consider necesar ca membrii Comitetului Politic Executiv să-și spună părerea asupra tuturor acestor probleme și să discutăm cum să perfecționăm activitatea noastră. Pentru că trebuie, ■ neapărat, să lucrăm mai bine, să avem rezultate mai bune ! Dacă fiecare va lucra în domeniul său așa cum trebuie, atunci vom e- llmina multe, multe greutăți, chiar și o serie de ședințe inutile, iar lucrurile vor merge și mai bine !Eu cred că Comitetul Politic Executiv este destul de cuprinzător ca să poată, realmente, să-și îndeplinească in bune condiții rolul incredințat de Comitetul Central, să răspundă încrederii partidului și poporului. Să acționăm în acest spirit, tovarăși ! (Vii aplauze).

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ol Partidului Comunist Român, a avut loc, vineri, 1 decembrie, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. ol P.C.R.La primul punct de pe ordinea de zi, Comitetul Politic Executiv o examinat și stabilit MASURI CU PRIVIRE LA APLICAREA HOTĂRiRILOR CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R.In legătură cu aceste probleme a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului. (Cuvintarea se publică separat).Pe marginea orientărilor și indicațiilor cuprinse in cuvintarea secretarului general al partidului, in cadrul ședinței au luat cuvintul tovarășii Manea Mănescu, Constantin Dăscălescu, Gheorghe Radulescu, Elena Ceaușescu, Emil Bobu, Constantin Olteanu, Ion Dincă, Ling Ciobanu, Barbu Petrescu, Ion Radu, Gheorghe Oprea, losif Szasz, Ludovic Fazekaș.in unanimitate, Comitetul Politic Executiv a aprobat ideile, orientările , și indicațiile cuprinse in cuvintarea secretarului general al partidului.Membrii Comitetului Politic Executiv au adus, și cu ocest prilej, un vibrant omagiu secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția sa esențială la elaborarea și fundamentarea planurilor și programelor de dezvoltare socialistă a țării, lă creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, la afirmarea tot mai puternică a României in lume ca stat liber, independent și suveran.Mulțumind pentru indicațiile deosebit de prețioase primite din partea secretarului general al partidului, in vederea moi bunei organizări a activității consacrate înfăptuirii neabătute a hotăririlor Congresului al XIV-lea, membrii Comitetului Politic Executiv s-au angajat sâ facă totul, atit fiecare în domeniul său de activitate, cit și in Comitetul Politic Executiv - ca organ colectiv - pentru a-și îndeplini cu intreaga răspundere, in spirit revoluționar importantele sarcini ce le revin în transpu-. nerea exemplară in viață a istoricelor documente adoptate de marele forum al comuniștilor români, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In continuare A FOST ALES, IN UNANIMITATE, Bl ROUL PERMANENT AL COMITETULUI POLITIC EXECUTIV format din tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, tovarășul Constantin Dăscălescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Gheorghe Rădulescu, Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Ion Dincă.in cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a analizat apoi măsurile ce trebuie întreprinse pentru ÎNDEPLINIREA INTEGRALA A PLANULUI PE LUNA DECEM- BRIE Șl PE ÎNTREGUL AN 1989.Pornind de la sarcinile deosebite prevăzute pentru această ultimă lună a anului, Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor să acționeze cu cea mai mare fermitate, mobilizind toate forțele pentru înfăptuirea integrala a planului pe decembrie și pe intregul an. S-a indicat sâ se acorde cea mai mare atenție folosirii depline a capacităților, a forței de muncă și a timpului de lucru, a tuturor resurselor de care dispune economia națională, intăririi disciplinei tehnologice și de plan, a ordinii și o spiritului de răspundere, in toate domeniile, în vederea realizării nivelurilor de producție stabilite. In mod deosebit s-o insistat asupra necesității înfăptuirii in întregime a exportului, asigurindu-se executarea, vămuirea și livrarea întregului fond de marfă prevăzut in contracte.In centrul preocupărilor va trebui să se situeze aplicarea fermă a programelor privind organizarea »și mo- dernftăreo proceselor de producție, ridicarea calității‘produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, încadrarea strictă in normele aprobate, creșterea mai accentuată a productivității și a eficienței economice.S-a subliniat că îndeplinirea planului pe luna decembrie și pe intregul an trebuie să stea, zi de zi, in atenția conducerilor ministerelor și unităților economice, a organelor și organizațiilor de partid, in vederea soluționării operative a problemelor de care depinde realizarea tuturor prevederilor de plan.Apreciindu-se că sînt asigurate toate premisele pentru infâptuirea integrală a planului, Comitetul Politic Executiv a exprimat convingerea că oamenii muncii vor acționa, cu exigență și răspundere, pentru a încheia cu rezultate cit mai bune acest an, pentru trecerea cu succes la înfăptuirea obiectivelor prevăzute pentru 1990, ultimul an al actualului cincinal.Comitetul Politic Executiv a examinot PROGRAMUL CU PRIVIRE LA RENTABILIZAREA TUTUROR ÎNTREPRINDERILOR Șl A PRODUSELOR.Din datele prezentate rezultă că, deși, in general, se asigură rentabilitatea planificată, moi sint întreprinderi o căror situație economico-financiară se menține nesatisfăcătoare, ca urmare a faptului că nu au fost aduse

la îndeplinire, in totalitate, măsurile prevăzute in acest scop.Ținindu-se seama de această situație, s-a cerut să se acționeze cu hotărîre pentru ca, în cursul lunii decembrie, să se asigure rentabilizarea tuturor produselor, a activităților și unităților economice.Comitetul Politic Executiv a analizat PROGRAMUL DE LICHIDARE A STOCURILOR SUPRANORMATIVE.S-a subliniat că deși s-a înregistrat o reducere a stocurilor supranormative, ele continuă sâ se mențină la un nivel ridicat. Avindu-se in vedere acest lucru, s-a indicat să se acționeze pentru lichidarea stocurilor supranormative, prin livrarea și folosirea în consum a materiilor prime și materialelor, a produselor finite aflate in stoc, pentru încadrarea în normele și normativele aprobate, precum și pentru prevenirea formării de noi stocuri.Comitetul Politic Executiv a analizat, în continuare, RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A ROMÂNIEI IN ANUL 1990.Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere aportului hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu Io elaborarea - pe baze profund științifice, în deplină concordanță cu interesele, cerințele și posibilitățile reâle ale țării - a proiectului de plan, relevind că sub conducerea și îndrumarea directă ale secretarului general al partidului s-a desfășurat intreaga activitate de fundamentare și stabilire a obiectivelor de dezvoltare a României in anul viitor, ele fiind analizate în mai multe etape, pe ansamblul economiei, pe ramuri, ministere și în profil teritorial.Proiectul de plan pe 1990 a fost elaborat pe baza nivelurilor aprobate de Plenara C.C. al P.C.R, din 27-28 iunie, Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din iulie o.c. și a Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului.Prevederile pe anul viitor reflectă concepția revoluționară și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu privind realizarea unei creșteri economice de tip intensiv, ridicarea eficienței în toate domeniile, valorificarea cu randamente superioare a potențialului productiv al țării, a resurselor materiale și energetice, extinderea schimburilor externe și a cooperării economice internaționale, sporirea venitului național, a bunăstării întregului popor.Comitetul Politic Executiv a hotărit ca proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socialâ a României în anul 1990, căruia i s-au adus anumite corecturi in raport cu realizările din acest an, sâ fie definitivat și apoi prezentat spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale.Comitetul Politic Executiv a examinat, de asemenea, PROIECTUL PLANULUI FINANCIAR CENTRALIZAT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE Șl PROIECTUL BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1990 și a hotărit să fie definitivate și apoi prezentate spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale.in continuare, Comitetul Politic Executiv a examinat și stabilit UN PROGRAM DE LUCRU PRIVIND DEFINITIVAREA Șl DEZBATEREA PROIECTULUI DE PLAN CINCINAL PE PERIOADA 1991-1995.In cadrul ședinței,' la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, Comitetul Politic Executiv a aprobat MAJORAREA CU 10 LA SUTA A TUTUROR BURSELOR CE SE ACORDA STUDENȚILOR Șl ELEVILOR. INCLUSIV CELOR DIN ȘCOLILE PROFESIONALE. De asemenea, Comitetul Politic Executiv a aprobat propunerea secretarului general al partidului ca TOTI STUDENȚII, FII DE MUNCITORI Șl TÂRANI COOPERATORI, CARE URMEAZA CURSURILE DE ZI, SA PRIMEASCĂ BURSE, INDIFERENT DE VENITURILE PĂRINȚILOR. ...................................................  ,Ădoptincî aceste măsuri, Comitetul Politic Executiv a subliniat că ele constituie o nouă și elocventă expresie a grijii și preocupării deosebite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru a asigura tineretului, o dată cu dezvoltarea generplâ a țării, condiții tot mai bune de viață și de invățătură.in continuarea ședinței, Comitetul Politic Executiv o adoptat UNELE HOTARlRI PRIVIND ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU.In spiritul hotăririlor Congresului, al XIV-lea, Comitetul Politic Executiv, subliniind necesitatea și utilitatea organizării unor conferințe regionale și a unei conferințe internaționale, in vederea discutării in comun a problemelor ce preocupă țările socialiste, mișcarea comunistă, partidele comuniste și muncitorești, a dat mandat secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționeze, împreună cu alte partide și forțe revoluționare, pentru a se aiunge, cit mai curînd, la convocarea unei asemenea conferințe internaționale.Comitetul Politic Executiv a stabilit CONVOCAREA PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN IN ZIUA DE 12 DECEMBRIE 1989.Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, probleme curente ale activității de partid și de stat.
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul IndieiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, pe Nathu Ram Verma, ambasadorul Republicii India, in legătură cu încheierea misiunii sale in țara noastră.Ambasadorul indian a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu, Consi liului de Stat și guvernului român calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat in indeplinirea misiunii sale în România.
Ambasadorul SuedieiTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele. Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, pe ambasadorul Suediei, Sven G. Linder, in vizită de rămas bun, cu oca

zia încheierii misiunii sale in țara noastră.Ambasadorul, suedez a exprimat calde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu, Consiliului de
Stat și guvernului român pentru sprijinul ce i-a fost acordat în indeplinirea misiunii sale în țara noastră.
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IMPRIM PIWGRnMELBR HE HEZUOLTnRt A PAIRIEI MOPTAB DE CONGRESUL AL XIV LEA AL PARTIDULUI

PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE PE ACEST AN
Șl PREGĂTIREA TEMEINICĂ A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

Calitatea produselor pentru export
- hotărită de calitatea muncii oamenilorCa șl în anii trecuți, anul acesta producția pentru export are la Combinatul de Prelucrare a Lemnului din Pitești o pondere ridicată, unitatea ocupînd in acest domeniu unul din locurile fruntașe în cadrul Centralei de Prelucrare a Lemnului. Buna apreciere de care se bucură produsele de aici — peste 150 tipuri de mobilier — în 35 țări și 80 firme de pe toate continentele a făcut ca în 1989 exportul să crească cu 20 la șută față de realizările anului trecut, el reprezentînd circa 60 la sută din totalul producției realizate. Rezultatele obținute se datorează în primul rînd măsurilor tehnice și organizatorice adoptate, experienței cîștigate, ceea ce a imprimat producției o mai mare mobilitate, unitatea puțind asimila în fabricație, în timp record, orice tip de mobilier solicitat de parteneri. „De un real folos, ne spune inginera Liliana Bărbulescu# șefa biroului export, se dovedește testarea permanentă a preferințelor partenerilor de peste hotare, prin participarea la numeroase tîrguri internaționale de la Paris, Lyon, Koln. In plus, la dispoziția firmelor se află în permanență diferite prototipuri de mobilier — dormitoare, holuri, mic mobilier, piese de artizanat — gradul de înnoire a producției fiind în prezent de peste 60 la sută.Toate acestea au fost posibile și datorită preocupărilor colectivului de aici pentru modernizarea unor fluxuri tehnologice de bază și mai ales formării unor oameni destoinici, bine pregătiți profesional atît în do- nieniul prelucrării lemnului, cît și al creației. Să-i numim pe cîțiva dintre aceștia : arhitecții Anda Domni- șanu și Constantin Potolea, în crearea de noi tipuri de mobilier, inginerul Gheorghe Iosub, în producerea de mobilă din lemn de rășinoase.— Mulțl tineri — ne spune inginerul Ion Pietrăreanu — talentați în sculptură provin din școala noastră de specialitate. Alții își șlefuiesc talentul în atelierul de prototipuri.

întreprinderea de Motoare Diesel din Capitalâ : aspect de muncă din secția de producție subansamble motoare Foto : E. DichiscanuUna din condițiile creșterii producțiilor zootehnice, a efectivelor și îmbunătățirii raselor de animale — cerință de importanță majoră subliniată în documentele Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român — este repartizarea echilibrată în teritoriu a efectivelor de taurine și ovine spre a se folosi în totalitate resursele de furaje existente în toate zonele, atît la cîmpie, dar mai ales la deal și munte. Rezultatele obținute în ultimii ani în județul Dîmbovița demonstrează că, în ansamblu, s-a acționat cu seriozitate în vederea punerii în valoare a resurselor de furaje existente aici. Pentru argumentare, vom arăta doar faptul că față de anul 1984, in acest an numărul bovinelor a crescut cu 11 000 de capete, iar cel al ovinelor cu 17 000, sporind, in același timp, și producțiile animaliere. Evidențiind acest salt, se cuvine arătat ca pozitiv faptul că sporuri însemnate de efective s-au înregistrat, cu precădere, in zonele colinare. Iar dacă sint încă pășuni și finețe insuficient folosite sau neîngrijite, aceasta demonstrează că mai sint multe de făcut pentru exploatarea lor corespunzătoare.. Dezbaterea de față iși propune să pună în evidență măsurile ce se întreprind în continuare pentru mai buna valorificare a acestor mari rezerve de creștere a efectivelor și producțiilor zootehnice în unitățile agricole din județul Dîmbovița.
Redacția : Pornind de la Crevedia, din plină cîmpie, spre dealurile Voi- neștilor și Runcului, iar de aici ur- cînd spre înălțimile munților Bu- cegi, relieful județului Dîmbovița prezintă o configurație care răspunde din plin tocmai acestei cerințe prin faptul că oferă în toate zonele, și cu deosebire in cele colinare, condiții favorabile creșterii celor două specii de animale. Cum sînt și cum vor fi folosite aceste condiții pentru a se obține mai multă carne, lapte și lină ?Ion Burlacu, director cu producția zootehnică la direcția agricolă: A existat, într-adevăr, în anii tre- cuți o tendință de a se concentra taurinele și ovinele la șes, mai ales în ce privește prima specie. Două au fost motivele, aș zice parțial întemeiate. Primul : cantitățile mari de furaje grosiere existente în a- ceste zone ; al doilea : apropierea Capitalei, zonă mare consumatoare de produse lactate proaspete. Consider necesar să arăt că, din cauză că nu s-au luat la timp măsurile corespunzătoare pentru a se asigura în unitățile din sud furajele necesare, că a fost neglijată creșterea animalelor în zona colinară, s-a creat un dezechilibru, ajungîndu-se la situații în care unele unități cu suprafețe reduse de pajiști situate la cîmpie să fie nevoite să cumpere fin din comunele de deal și munte cu cheltuieli foarte mari, în loc ca. așa cUm e normal, surplusul de fin. apărut la deal, să fie folosit a- colo unde se produce. Datorită re- orientării spre dezvoltarea zootehniei, cu deosebire la deal și munte, în ultimii cinci ani, în zonele colinare s-au înregistrat la taurine creșteri ale efectivelor de 12 la sută, față de patru la sută la șes, iar ovinele, practic, au fost „urcate" la deal. Numărul acestora a crescut în zonele colinare cu 26 000 și a scă- 

Printre aceștia se numără și tînărul Șerban Boțochină, care e un adevărat talent, pe care îl sprijinim să-și îmbogățească cunoștințele teoretice și practice. Am dat acest exemplu întrucît rezultatele bune obținute în fabricarea mobilei, predominantă la export, se datorează atît mașinilor și utilajelor din > dotare, cît și pregătirii profesionale a oamenilor, îndemînării lor. De fapt, măsurile tehnico-organizatorice întreprinse — și care și-au probat eficiența — sînt tot creația oamenilor, astfel că angajamentul colectivului
La Combinatul 

de Prelucrare a Lemnului 
din Pitești

de a realiza sarcinile de plan la export pînă la Congresul partidului a fost nu numai îndeplinit, ci. și depășit. Acum am început și producția primelor loturi cu termene de livrare în anul viitor, cind avem sarcini superioare celor de acum.De la tovarășa Ecaterina Luca, secretara comitetului de partid, aflăm că forțele combinatului sint puternic mobilizate pentru noi și importante succese în muncă. Pentru întărirea răspunderii în muncă a oamenilor din întreprindere s-au întreprins noi acțiuni printre care : generalizarea acordului global, care implică sarcini sporite pentru realizarea în condiții de înaltă calitate a producției pentru export, instruirea practică la locul de muncă a personalului muncitor ș.a. Un accent deosebit se pune și pe stimularea oamenilor care realizează produse pentru export. De exemplu, in baza Legii 15, in zece luni retribuția celor care realizează producția pentru export a fost mai mare cu 15 la sută, concretizată lunar in 300—400 lei pe fiecare om al muncii.

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI - IN PRIMUL RiND IN ZONELE COLINARE
--------------------------------------------------------In unități agricole din județul Dîmbovița-----------------------------------------------------------zut Ia șes cu aproape 10 000. Aș dori să precizez că acesta este doar un început, că vom continua cu echilibrarea efectivelor pînă ce vom a- junge la încărcătura optimă în fiecare unitate și localitate.

Redacția : Privit strict matematic, raportul pajiști-efective reflectă gradul de preocupare a organelor agricole, a consiliilor populare pentru folosirea condițiilor din zona colinară. Ce măsuri se vor întreprinde spre a popula cu animale golurile alpine ?Ilie Teodorescu, inspector principal, Inspectoratul silvic județean: Suprafețele de pășuni și finețe sînt cite sint. Nu avem cum să le mărim, dar ca să le sporim fertilitatea e și posibil, și necesar. De aceea, primul și cel mai important obiectiv pe care-1 avem in vedere este creșterea productivității pajiștilor. Sint pajiști, în zona colinară, unde se obțin sub zece tone de masă-verde la hectar, după cum sînt și altele unde se realizează 20 de tone și chiar mai mult. Aș dori să arăt că la ora actuală avem încă mari suprafețe slab productive, unde pe 100 de hectare nu se poate asigura iarba pentru mai mult de 30—40 de taurine sau 100 de oi. Dacă nu se va întreprinde tot ce e necesar pentru a le aduce și a le menține la potențialul productiv optim, urcarea la deal și munte a animalelor ar fi ineficientă intrucit ar însemna să

Perspective în același domeniu ?Inginera Maria Chirițescu, șefa biroului proiectare, precizează cî- teva date și direcții de acțiune. în anul viitor exportul va deține o pondere destul de ridicată — de 70 la sută — planul fiind acoperit la ora actuală cu comenzi în proporție de 75 la sută. Ca atare, ș-a început să se și acționeze pentru reînnoirea producției, prin crearea unui număr de 200 modele noi de mobilier, tipizarea unui număr mai mare de produse, astfel ca același produs, cu mici modificări de ornamentație, să fie oferit pe mai multe piețe deodată, obținîndu-se în felul acesta o productivitate mai mare cu 20 pînă la 30 la sută. De asemenea, un accent mai mare se pune pe sporirea gradului de prelucrare a lemnului, pentru creșterea cu 15—20 la sută a valorii acestuia, folosirea lemnului de fag și frasin. Din ansamblul de măsuri luate mai reținem cîteva : mecanizarea unor operații mari consumatoare de manoperă, modernizarea unor utilaje din dotarea .secțiilor de mobilă, reorganizarea unor fluxuri tehnologice din sectorul de finisaj, valorificarea ștraifurilor provenite din toate secțiile combinatului. Multe din măsurile evidențiate, așa cum am desprins din discuțiile cu specialiștii unității, vor conduce la o valorificare și o calitate superioare a produselor realizate. De exemplu, deși in 1990 producția este mai mare față de 1985, consumul de masă lemnoasă se va diminua cu 17 la sută.Din cele relatate se poate aprecia că oamenii muncii de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului din Pitești sînt ferm hotărîți să-și pună în valoare întreaga pricepere și capacitate profesională pentru a onora ritmic, integral toate. comenzile și contractele încheiate, pentru a-și îndeplini exemplar, așa cum s-au angajat, sarcinile de plan asumate.
Gheorghe CÎRSTEAcorespondentul „Scînteii"

Ie plimbăm fără folos pe pajiști. Aici este principala rezervă de creștere a producțiilor animaliere și aici acționăm.Dumitru Buzescu, directorul întreprinderii județene de pajiști: Desigur, pe suprafețele slab productive trebuie aplicat un complex de lucrări la care participă întreprinderea noastră, întreprinderea pentru Execuția și Exploatarea Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare, ocoalele silvice, unitățile agricole și toți crescătorii de animale. Aș putea spune că în această privință s-au înregistrat unele progrese. Cooperăm bine cu unitățile specializate la realizarea unor lucrări de combatere a e- roziunii solului, la captarea izvoarelor de coastă, la regularizarea unor 

văi, la nivelări, fixarea terenurilor, suprainsămînțări sau fertilizări. Unde apar problemele ? Statul face cheltuieli, dar fără participarea celor direct interesați rezultatele nu sînt cele așteptate. Poate nu este cea mai fericită formulă că nu cel ce deține terenul, respectiv inspectoratul silvic, nici cel ce execută lucrările de îmbunătățiri a pajiștilor îl exploatează. Cred că aici se rupe firul. Dai în primire inspectoratului silvic , lucrarea bine făcută, acesta o Închiriază unităților de producție, dar nu are posibilitatea de intreținere și control, iar cei ce o exploatează nu respectă întotdeauna tehnologia. Nu peste tot consiliile populare, unitățile agricole mobilizează forțele din localitățile respective pentru curățirea pajiștilor de mărăcini, distrugerea mușuroaielor și a pilcurilor de arboret, ceea ce îngreunează efectuarea lucrărilor. Mai ' mult, uneori nu execută lucrări simple de protecție și consolidare, ca pină ce . intrăm noi să prevină alunecările de teren. După ce acestea se produc, e foarte greu și foarte scump ca să readuci in circuit terenurile degradate. Pînă acum am executat lucrări de îmbunătățire a pajiștilor pe mai mult de o treime din suprafața a- cestora. Noi avem o capacitate de execuție anuală de 2 000—2 500 de hectare, care poate crește în condițiile unei participări largi la muncă a locuitorilor de la sate. Or, sînt destule cazurile cind se așteaptă

FireȘte că nu din descrie pasionantele unui cunoscut personaj mitologic sînt desprinse versurile „Iar TELE- MAC al nostru colindă azi prin lume. / în tehnica modernă ne-am făurit un nume". La fel insă ca fiul lui Ulise, care a plecat, călăuzit de zeița înțelepciunii, artelor, științei și meșteșugurilor, Palas Atena, să cutreiere Pămîntul, și TELEMAC, cel evocat în acel vers, a pornit în lumea largă însoțit de știința, înțelepciunea și arta unui nou meșteșug — cel al constructorilor de macarale tot mai performante. Altfel spus, numele de Telemac nu este altceva decît contopirea unor părți din cuvintele telescopic și macara, spre a desemna Un tip modern de mașină de ridicat hidraulică, dotată cu braț telescopic. Realizatori : specialiștii întreprinderii de Reparații Ploiești, care au meritul de a fi elaborat a- ceastă macara „de la A la Z“, respectiv de la proiectare și pînă la produsul finit. De fapt, din priceperea, ingeniozitatea și migala oamenilor muncii de aici a rezultat nu numai acest produs original. Apreciate atît la noi in țară, cît și peste hotare sînt și o serie de alte instalații și utilaje de tehnică, de competitivitate ridicată.In brie an,

epopeea care aventuri ale

mare complexitate
aluna oetom- a acestui cu prilejul comemorării __ _ _ _două decenii de la înființarea Întreprinderii, moment jubiliar marcat și de poezia din care au fost extrase ____________________cele două versuri, compusă de un muncitor, s-a reconstituit drumul parcurs pentru depășirea condiției de unitate specializată exclusiv în exploatarea, întreținerea și repararea unor utilaje și instalații, fie ele oricît de complexe. Care este resortul care a permis efectuarea unui asemenea salt ?— Răspunsul cel mai exact îl dau faptele. Destinul nou al întreprinderii noastre se leagă inseparabil de inițiativa și activitatea susținută a oamenilor muncii, in frunte cu comuniștii, de a-și valorifica din plin potențialul de creativitate tehnică, afirmă ing. Gheorghe Iordache, directorul unității.Sint extrem de numeroase faptele, rezultatele care jalonează treptele afirmării acestei întreprinderi, cunoscută în prezent în țară și peste hotare nu numai pentru macaralele „tot-teren“, ci și pentru centralele de dozare și malaxare „CEDOMAL". Cu aceste utilaje s-a preparat cea mai mare parte din betoanele turnate în România în ultimii 20 de ani. Altfel spus, creatorii aeestor instalații au contribuit activ la dezvoltarea impetuoasă, în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, a activității de construcții din țara noastră. Totodată, centralele de dozare și malaxare a betonului au însoțit constructorii români la lucrările efectuate pe șantiere dintr-o serie de țări ale lumii.Una dintre realizările cu care se mîndrește în mod deosebit colectivul întreprinderii este cea dinții macara cu braț telescopic produsă la noi în țară, TELEMAC HT-125. Grație experienței acumulate în repararea și întreținerea unor instalații similare procurate din import, a fost nevoie de mai puțin de doi ani din momentul începerii proiectării și pină la omologarea acestui utilaj, in 1978. Macaraua a fost concepută cu subansamble produse de economia națională, cu excepția distribuitoarelor hidraulice monobloc șl a limi- tatorului de moment, provenite din import.•— Printr-o mobilizare exemplară am reușit însă, în foarte scurt timp, 

totul de la noi. Nu văd de ce n-ar executa unitățile înseși unele lucrări, cum ar fi supraînsămința- rea, însămînțarea sau fertilizarea. Aceasta ar grăbi ritmul lucrărilor, in avantaj comun. Foarte importantă, aș zice determinantă, pentru creșterea capacității productive a pajiștilor este menținerea lor în bună stare, sarcină ce revine unităților a- gricole, consiliilor populare, cetățenilor. Sînt situații în care suprafețele pe care s-au executat lucrări costisitoare, lăsate în părăsire, se degradează. Este necesar să se înțeleagă că iarba crește de la sine, dar numai atit cit îngrijesc oamenii pajiștea.Ilie Teodorescu: Noi sîntem deținătorii de drept ai pajiștilor. Nu de 

puține ori ni s-a semnalat că nu se respectă perioadele de pășunat. Deși se cunoaște din moși-strămoși că pină ce firul ierbii nu crește de un lat de palmă animalele nu trebuie scoase la pășune. Procedînd astfel, nu numai că animalele nu vor avea hrană suficientă, dar există pericolul de a se degrada pajiștea pentru întreg anul, cu consecințe pentru producțiile de lapte. Aici cred că este necesară intervenția organelor agricole, a consiliilor populare, care sint datoare să organizeze această activitate și să controleze modul în care se respectă cele stabilite.
Redacția ; Avînd în vedere că localitățile din zona colinară dețin 75 la sută din suprafața de pajiști naturale, dar numai 23 la sută din efectivele de bovine și 32 la sută din cele de ovine, se pune problema îmbunătățirii organizării pășunatului tocmai pentru a se crea un echilibru între zone și a se exploata mai bine aceste terenuri, dar și pentru a se asigura condiții de pășunat in localitățile de la șes.Ion Burlacu : Să luăm ca exemplu 12 unități : șase de la șes, șase din zona colinară. în comunele de șes Vișina, Potlogi, Cornățelu. Corbii Mari, Răcari și Băleni, care dețin 1 300 hectare de pajiști, există 26 500 taurine și 41 500 ovine, pe cind in comunele Moroieni. Fieni, Văleni, Runtu, Doicești și Văile Unite, care dețin 7 400 hectare de pajiști, există doar 9 000 bovine și 

să proiectăm și să executăm în întreprindere distribuitorul monobloc și limitatorul de moment, spune sub- inginerul Gheorghe Tîrșoagă, responsabil cu activitatea de invenții.A crescut apoi rapid gradul de integrare a produsului in întreprindere, izbutindu-se realizarea cilindrilor hidraulici, a cutiei de viteze, a re- ductorului de rotire, a troliului de sarcină etc. Ceea ce țin să precizeze specialiștii de aici este că efortul de integrare a fost încununat de succes datorită faptului că s-a reușit formarea unui valoros colectiv de muncitori și specialiști, capabil să rezolve probleme tehnice complexe atît în realizarea unor utilaje noi, multe in premieră în industria noastră, percum și în repararea macaralelor de mare capacitate provenite din țări cu tehnologie avansată.în întreprindere există o permanentă preocupare de îmbunătățire a calității și a fiabilității produselor. Demn de relevat apare și faptul că tot ce a fost conceput, proiectat și realizat aici este integrat in proporție de sută la sută în țară. S-a redus astfel considerabil efortul valutar al României. în acest sens, de reținut fie și numai faptul că a dis

valorificat pe deplin
părut astfel complet Importul de macarale pe pneuri. De altfel, șl in continuare, noile produse asimilate in fabricație, tot mai performante, se situează la nivelul celor mai bune realizări de pe plan mondial. Grăitor pentru ritmul cu care se promovează noul în această unitate este că, în aceste zile de după Congresul partidului, oamenii muncii de aici au programat să omologheze, in decurs de două săptămîni, nu mai puțin de trei noi produse de mare complexitate, respectiv două tipuri noi de centrale de dozare și malaxare a betonului și o macara pentru locuri înguste, o adevărată „bijuterie", complet automatizată. Cit privește noile centrale de beton, prima, care înlocuiește malaxarea cu amestec prin cădere cu cea prin amestec forțat, asigură realizarea șarjei de beton în numai un minut față de trei minute, în cazul precedentelor tipuri. A doua centrală, complet automatizată, lucrează asistată de un calculator. Operatorul acesteia desfășoară o muncă mai curînd caracteristică unui centru de calcul decit activității clasice de șantier. Totul se desfășoară automat: de la dozarea componentelor, prepararea betonului pînă la livrarea a- cestuia și întocmirea actului însoțitor al respectivei șarje, în care se menționează calitatea și toate componentele din rețetă.încercind să înțelegem mai care este și „rețeta" acumulării tinue de reușite în promovarea lui in producția acestei unități, ticipăm la una din ședințele de liză a planului de tehnică nouă. A- cestea au loc, fără nici o abatere de la regulă, în ziua de miercuri a fiecărei săptămîni. Participanți ? Membrii secției proiectare, ai celor două ateliere de proiectare uzinală, șefii secțiilor de producție, inginerul-șef, o serie de muncitori care manifestă preocupare și pasiune pentru promovarea noului. „Apetența" pentru progresul tehnic le-a fost dezvoltată prin cursurile de perfecționare, reciclare și policalificare din unitate. Impresionează operativitatea cu care sînt analizate, fază cu fază, principalele produse cuprinse în pla- 

bine con- nou- par- ana-

22 000 ovine. Disproporția este șl mai evidentă comparînd comunele Vișina, unde pe un hectar de pajiște ar trebui să pască 52 de taurine sau 40 de oi cu localitatea Fieni, unde aceeași suprafață ar reveni pentru o vacă sau două oi. Desigur, in localitățile de cîmpie există multe alte surse de furaje provenite din culturile in ogor propriu sau din produsele secundare. Necesitatea de a se acționa pentru asigurarea unor condiții optime de furajare in toate zonele continuă să fie in atenția noastră. Soluțiile vizează mai multe aspecte : organizarea pășunatului pe zone in cadrul județului, ințelegind prin aceasta toate formele de deplasare a animalelor din sud în zonele colinare și alpine în ferme cu carac

ter permanent, în stîne-tip etc., a- menajarea de pajiști cultivate de 40—50 hectare în toate unitățile de la cîmpie, folosirea la maximum a resurselor secundare, schimbarea destinației unor terenuri, orientarea amplasării viitoarelor ferme zootehnice. în această privință există experiențe bune, dar sînt și multe de făcut.Ion Ivănescu, inginer-șef al Cooperativei Agricole de Producție Văile Unite: In doi ani, intenționăm să triplăm numărul ovinelor. Creșteri importante de efective se vor înregistra și la ingrășătoria de taurine. Prin unificare, unitatea noastră dispune, pe lingă terenurile din zona de șes și de importante suprafețe de pajiști la deal (1 146 hectare), ceea ce a făcut să avem o încărcătură mică de animale — 188 de unități vită mare la 100 de hectare de pășuni. în plus, am contractat pe termen lung 210 hectare de pajiști pe muntele Ungureanu. Adăugind culturile furajere în ogor propriu, pajiștea cultivată de 50 de hectare, precum și nutrețurile de volum provenite de la cultură mare, se poate aprecia că dispunem de condiții bune atit pentru creșterea efectivelor, cit și a producțiilor. Am curățat, cu forte proprii, de mărăcini și tufișuri mare parte din suprafața de pajiști, dar aceasta nu ne mulțumește. Sînt necesare lucrări de combatere a eroziunii solului în- trucit, in unele zone, a apărut feno- 

nul tematic de tehnică nouă. în final, se propune efectuarea unor demersuri pe lingă centrala de resort pentru introducerea suplimentară in planul pe anul viitor a încă două instalații.— Niciodată nu așteptăm să fim „împinși" din spate la realizarea unui nou utilaj, ne spune ing. Cantor Norocel, șeful atelierului proiectare tehnologii.într-adevăr, pentru Identificarea necesităților prioritare din domeniul utilajelor specifice construcțiilor industriale, specialiștii acestei întreprinderi au abandonat de mult pasivitatea unor simpli executanți. Menținerea la zi, printr-o documentare metodică, cu cele mai noi realizări de profil din întreaga lume, a devenit un obicei bine înrădăcinat. Specialiștii care asigură activitatea de service comunică sistematic toate cerințele noi formulate de beneficiari. Totodată, la întreprinderea din de din lor . .treținere și exploatare a acestora, prilej folosit și pentru cunoașterea necesităților din sectorul construcții
Ploiești se organizează cursuri specializare a oamenilor muncii unitățile beneficiare ale utilaje- fabricate aici, privind buna în- aCestora,

»

lor industriale, Utile, în acest sens, se dovedesc și schimburile periodice de experiență organizate- cu întreprinderile cu profil asemănător de fabricație.Necesitățile de diversificare a producției de utilaje pentru prepararea betoanelor și pentru ridicat, formulate de beneficiari, adică de constructori. stau la originea creării mai multor produse inedite în economia națională. Este vorba, de exemplu, de „Telelift-250", o platformă mobilă de lucru la înălțime cu braț telescopic, utilaj care poate transporta in nacelă doi muncitori și o sarcină utilă de pînă la 250 kg. Acest utilaj iși dovedește utilitatea atît in cadrul lucrărilor de finisare din construcții, cit și la realizarea liniilor de tramvai. Tot ca un răspuns la cerințele exprese ale beneficiarilor este și o macara de gabarit redus, cu platformă de transport și manevrabilitate ridicată.— Multe, foarte multe idei, soluții constructive noi vin de la muncitorii din unitatea noastră, precizează ing. Qvidiu Vieru, de la secția proiectare. . . . ,,Despre „avantajul* de a se bucura, încă din faza de proiectare, de sprijinul forțelor direct productive țin să vorbească și alți specialiști. Intr-adevăr, muncitorul își dă mai bine seama decît omul de la planșetă de eventualele ale unui proiect, de care-i pot fi aduse.— Drumul scurt de produsul finit se explică tocmai prin faptul că utilajele noastre iau naștere, practic, concomitent cu proiectele, afirmă ing. Grigore Iosifescu, șeful atelierului montaj.La scurtarea acestui drum contribuie din plin și proiectanții din unitate. Deși secția de proiectare ține de un institut din Capitală, „îl simțim tot de-ai noștri", spun specialiștii ploieșteni. Firește că există avantajul că această secție ființează în cadrul întreprinderii, ceea ce permite ca îndreptarea unor imperfecțiuni să se facă fără nici o amînare. Proiectanții își merită însă calitatea „de-ai noștri", in primul rind pentru 

imperfecțiuni îmbunătățirilela proiect la

menul de alunecare a terenului. Consider că în prima urgență trebuie executate lucrări de îmbunătățiri funciare pe aceste suprafețe și pe cele în pericol de a se degrada. Alte suprafețe trebuie să fie supraînsă- mînțate sau însămințate, dar toate e necesar să fie fertilizate. Numai după aceasta putem vorbi de pășu- nat rațional, de iarbă bogată pe pajiștile noastre.Mihai Pușcașu, directorul I.A.S. Pucioasa: Ducem în munte in jur de 20 000 de oi. în fiecare an, înaintea deplasării turmelor, facem pregătiri pe terenurile respective. Avem adăposturi pentru vreme rea. însă nu putem spune că exploatăm cu maximum de randament această mare avuție pe care o reprezintă pajiștile 

montane, mai ales că In fiecare an efectivele cresc. Trebuie să facem mai mult, și noi, și întreprinderea de pajiști în ce privește creșterea fertilității. Dacă vrem Să realizăm producții superioare în condiții de eficiență ridicată, trebuie să facem și unele schimbări. O dată cu îmbunătățirea pajiștilor vom organiza întregul efectiv pe ferme și vom amenaja stîne-tip, cu toate Utilitățile pentru a crea condiții bune de muncă ciobanilor.Nicolae Istrătescu, primarul comunei Ludești : Și la noi efectivele au sporit, dar nu în raport cu condițiile naturale. Mai sînt destule familii care cresc puține animale sau deloc, preferind să vîndă fînul. Dacă adunăm zilele muncite, pentru două- trei coase pe an nu trebuie mai mult de cîteva săptămîni. Or, âceastă este pagubă atit pentru comună, cît și pentru deținătorii de terenuri. Am pus bazele unei asociații dp crescători de animale, prin care ii vom. antrena și pe cei ce nu dețin vaci și oi. Vom beneficia și noi de lucrările de îmbunătățire a pajiștilor pe care le execută întreprinderea de specialitate pe teritoriul nostru și la care participăm cu forțe sporite.Florin Neagu, șeful oficiului județean de reproducție: Mai ales pentru vacile cu lapte din unitățile situate la cimpie și care nu sint deplasate in tabere de vară la munte, programul județean prevede organizarea de pajiști cultivate de 30—50 hecta

nucă fac deseori operațiuni care intră in uzanțele multor confrați de-ai lor. Deși nu sint mulți la număr, ei urmăresc orice modificare din proiect pe fluxul productiv, mer- gînd cu noua piesă pînă la execuția care satisface pretențiile calitative cele mai ridicate.în uzină s-a format o școală, in care muncitorii, specialiștii din producție ajută la proiectare, iar proiectanții la bunul mers al producției, ne spune inginerul-șef Ion Paraschiv.Această îmbinare strînsă a eforturilor tuturor celor care concură la realizarea noilor produse explică și de ce este greu să obții in această unitate un răspuns net la întrebarea: Cui îi aparține ideea unei anumite soluții originale, de Înaltă eficiență?După ce au fost „pritocite" in comun, nu mai poți spune că ideile au pornit de la unul sau de la altul; ele sînt colective și exprimă atașamentul, opțiunea oamenilor față de dezvoltarea proprietății socialiste, afirmă maistrul Nicolae Pasat.Participarea largă șl activă a echipelor complexe de proiectanțl și executanți la diversificarea și modernizarea producției se reflectă limpede in rezulta- ' tele obținute,spre beneficiul • tuturor oameni-innii lor muncii. în-
IR-* I | I treprinderea ' își
11/11.1. realizează, lunăde lună, planul la toți indicatorii, clasîndu-se constant, în fiecare an, pe unul dintre primele ' ‘ trei locuri în întrecerea socialistă dintre unitățile Centralei de Mecanizare pentru Construcții Industriale. Ce-i drept, și dotarea cu mașini-unelte, standuri de probă, aparatură de virf a unității a crescut, de la înființare, de circa opt ori in activitatea de industrie și de nouă ori in cea de prestații de servicii. în prezent, aici se aplică cele mai moderne procedee de sudare, de prelucrare, inclusiv cu mașini cu comandă numerică de conturare și centre de prelucrări. S-au extins tehnologiile superioare de debitare (cu oxigaz, cu mașini semiautomate) și de forjare (in matrițe închise si semiînchise). La fel, tehnologiile de prelucrare la rece (pe mașini-unelte cu regim de lucru intensiv, semiautomate și automate, pe mașini specializate etc.) și cele de sudare prin procedee superioare (sub strat de, flux, în medii protectoare etc.). Măsurile de modernizare își fac simțit efectul. Astfel, s-au creat condiții ca în 1990 să șe realizeze o producție-marfă industrială cu 36 la Sută superioară celei din 1985 și o productivitate a muncii cu 43 la sută mai mare. în prezent, Întregul colectiv de oameni ai muncii din unitate, este preocupat de întocmirea programelor de modernizare și Organizare a proceselor de producție pentru anul viitor și pentru cincinalul 1991—1995.— Astfel înțelegem să transpunem în viață hotărîrile Congresului al XTV-lea, contribuind și noi cit mai substanțial la asigurarea unei baze trainice pentru dezvoltarea viitoare a patriei, afirmă maistrul Vasile Ispas, secretarul comitetului de partid din întreprindere.întrucît la stimularea șl valorificarea pontențialului de creativitate tehnică a tuturor oamenilor muncii își aduce o contribuție susținută comitetul de partid din unitate, toți comuniștii de aici, se poate afirma că există garanția atingerii ambițioaselor obiective stabilite.

Ioana DAJBU 
Ioan MARINESCU

re în apropierea sectoarelor zootehnice în toate unitățile. Adăugind terenurile ce vor fi însămințate în primăvară în cîteva unități, putem afirma că anul viitor acțiunea va fi încheiată la nivelul județului. Avem multe unități cooperatiste care folosesc pentru taurine, îndeosebi pentru tineretul de prăsilă, pajiștile din zonele, înalte; Pentru o cît mai bună exploatare a pajiștilor alpine se impune o organizare corespunzătoare a pășunatului. în primul rind, contractarea să se facă pe termen lung, Cu obligații precise pentru deținătorii de teren și .crescătorii de animale, în al doilea rind, să se respecte de către toate unitățile normele stabilite de stațiunea de cercetări privind creșterea ovinelor și taurinelor în zonele de deal și munte în tabere de vară și ferme specializate in funcție de specie și rasă.
Redacția : Cum șe implică cercetarea in creșterea efectivelor și îmbunătățirea raselor de animale în zonele de deal și munte ?Lucian Ispas, cercetător la Stațiunea pentrti Creșterea Ovinelor Bil- ciurești: Am pus la puncț un pfo- grațn de creștere stratificată a ovinelor pe diferite forme de relief, in funcție de rase. Vara deplasăm toate oile cu lină fină în zona de deal pînă la o altitudine de 800 de metri, cele cu lină semifină pînă la 1 500 de metri, iar cele cil lina aspră pînă la 2 000 de metri. în acest fel, fermele de bază de la șes, răminind libere de animale pe toată durata verii, întreagă producție de fîn, suculente șl grosiere o stringem și o depozităm pentru iarnă. Toamna animalele coboară după un program bine stabilit. Cele cu lină fină sînt aduse la fermele de bază, iar cele din zona montană la fermele din zona de deal, unde consumă întreaga cantitate de nutrețuri recoltată. Trebuie ' să recunoaștem că sprijinul acordat unităților agricole cooperatiste în ce privește îmbunătățirea raselor, de ovine nu a fost pe măsura posibilităților noastre, a exigențelor actuale. Dispunem de toate condițiile pentru a sprijini unitățile agricole în vederea extinderii raselor' de mare productivitate.’Problema mai bunei zonări a producției zootehnice în agricultura județului Dîmbovița este, desigur, mult mai complexă deCît a rezultat dir» opiniile exprimate de interlocutorii noștri. Rezolvarea ei corespunzătoare impune o. analiză . amplă din partea Organelor de specialitate, spre' a se putea ajunge Ia soluții cu eficiență practică imediată.

Lucian CIUBOTARU
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DEPLINĂ APROBARE, PROFUNDĂ SATISFACȚIE FAȚĂ DE REALEGEREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE (TUȘESCl ÎN FRUNTEA PARTIDULUI 

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL GIURGIU AL P.C.R. se arată : înmănunchind cele mai alese ginduri ale comuniștilor, ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste străvechi și glorioase meleaguri, vă rugăm să primiți din partea noastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul realegerii dumneavoastră in inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, sincere felicitări și urări de sănătate, ani mulți de viață și putere de muncă pentru a conduce și pe mai departe, in fruntea partidului și statului nostru, poporul român pe calea Îndeplinirii idealurilor cele mai scumpe, ridicarea României pe culmile luminoase ale comunismului.Urările ce le adresăm sint izvorite din inalta stimă și prețuire pe care vi le purtăm dumneavoastră, fiu credincios al partidului și poporului, patriot înflăcărat, revoluționar consecvent, care de peste șase decenii desfășurați o pilduitoare activitate revoluționară pentru triumful idealurilor de libertate și dreptate socială, pentru victoria socialismului pe păm intui patriei noastre.Strins uniți in jurul gloriosului nostru partid, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să slujim cu credință și devotament interesele supreme ale partidului și poporului, să transpunem in practică, cu exemplară dăruire, sarcinile ce ne revin din hotăririle Congresului al XIV-lea, contribuind astfel la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.COMITETUL COMUNAL DE PARTID IACOBENI. JUDEȚUL SUCEAVA, toți oamenii muncii care trăiesc și muncesc in această parte a țării, am luat cunoștință cu deosebită mindrie patriotică de conținutul Raportului prezentat de către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres ăl partidului. Marile realizări ale poporului nostru in anii construcției socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, pun în evidență forța șl capacitatea partidului nostru comunist de a conduce destinele poporului român, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, ctitor de geniu și strateg de excepție al României contemporane, pentru transformarea revoluționară a societății noastre și ridicarea ei pe noi trepte de dezvoltare, spre binele și fericirea națiunii intregi. Ne alăturăm întregului nostru popor, exprimindu-ne deplina satisfacție față de Hotă- rirea Congresului ai XIV-lea al partidului privind realegerea dumneavoastră in funcția supremă de secretar general al partidului, garanție sigură a înfăptuirii idealului întregului nostru popor — comunismul.în telegrama CONSILIULUI ZIARIȘTILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA se subliniază : în aceste momente Înălțătoare. de glorioasă istorie națională, de aleasă sărbătoare pentru întregul partid, pentru intreaga națiune, ziariștii României socialiste, asemenea tuturor fiilor patriei, dau glas imensei bucurii și deplinei satisfacții față de opțiunea unanimă a marelui forum democratic al comuniștilor români, Congresul al XIV-lea, in fapt opțiunea unanimă a întregului nostru popor, de a vă reinvesti în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. S-a Împlinit, astfel, vrerea întregii națiuni de a vă avea in fruntea ei, la cirma destinelor sale, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu, conducătorul înțelept, vizionar și cutezător, Erou intre eroii neamului, marele Erou al Păcii, personalitate proeminentă a lumii contemporane, luptător ferm, consecvent pentru făurirea pe străvechiul pămînt românesc a celei mai drepte și umane orinduiri din lume — orînduirea socialistă și comunistă.Folosindu-ne >și de acest prilej, dorim să dăm glas, totodată, sentimentelor noastre cele mai profunde de stimă, prețuire și' considerație față de tovarășa Elena Ceâușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională pentru contribuția sa deosebită, alături de dumneavoastră, la elaborarea și înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru rolul său decisiv in progresul neîntrerupt al științei și tehnicii, al înfloririi continue a invățămintului și culturii naționale, pentru aportul Inestimabil la ridicarea pe noi trepte a 'Conținutului și calității presei românești,Exprimind incă o dată profunda și entuziasta satisfacție a tuturor ziariștilor țării, nestrămutata noastră Încredere că reinvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al partidului, reprezintă chezășia mersului patriei mereu înainte, pe calea socialismului și comunismului, vă rugăm respectuos să primiți cela mai alese urări de sănătate și putere de muncă, de viață îndelungată, pentru ca, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, să ne conduceți cu clarviziune, eroism și patos revoluționar spre împlinirea aspirațiilor legitime ale poporului român, de fericire și pace, spre făurirea unei Românii mereu mai prospere, unei Românii socialiste, libere și independente, spre zorii de aur ai comunismului.Asemenea Întregului nostru partid și popor, oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA AGRICOLA DE STAT REDEA, județul Olt, au urmărit cu deplin interes și vie satisfacție magistralul Raport pe care l-ați prezentat înaltului forum al democrației muncitorești-revoluționare. document de excepțională însemnătate teoretică și practică, care prezintă amplul tablou al marilor înfăptuiri sociale ale patriei in anii con

strucției socialiste și unde sint trasate Sarcinile și directivele de acțiune ale noii etape de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Intr-o deplină unitate de cuget și simțire cu intreaga națiune, comuniștii, oamenii muncii de la întreprinderea agricolă de stat Redea iși exprimă unanima și entuziasta adeziune față de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele erou al victoriei socialiste, la Congresul al XIV-lea in suprema funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a înaintării victorioase a României pe calea construirii socialismului și comunismului.Vă asigurăm că și in continuare vom acționa cu răspundere și abnegație pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, aducin- du-ne astfel contribuția, alături de toți fiii patriei noastre, la înflorirea multilaterală a României socialiste.Comuniștii: studenții, cadrele didactice și ceilalți oameni ai muncii din INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI au primit cu vie satisfacție și înaltă mindrie patriotică hotărirea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, care, intr-o unanimitate de gihd și acțiune comunistă, in concordanță cu voința întregii națiuni române, a hotărit realegerea dumneavoastră, 
• Unanimă convingere că actul politic al reinvestirii tovarășului Nicolae Ceaușescu 

in suprema funcție de secretar general al partidului reprezintă garanția fermă 
a continuității procesului de făurire a socialismului cu poporul și pentru popor, a 
înaintării României pe calea socialismului și comunismului.

• Tezele, ideile și orientările formulate in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
- program de luptă și de muncă al partidului, al întregului popor în vederea ridicării 
neabătute a României la un nou stadiu superior al dezvoltării sale socialiste.

• Angajamentul solemn al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor de a 
acționa cu toate forțele, in spirit revoluționar, sub conducerea gloriosului nostru 
partid, pentru realizarea minunatelor obiective de dezvoltare economico-socială a 
patriei stabilite de marele forum al comuniștilor români.

mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Conștienți și mindri de înfăptuirile istorice obținute de poporul român, sub conducerea partidului, îndeosebi in cei 24 de ani de cind la conducerea destinelor națiunii române vă aflați dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, vedem în acest act politic înțelegerea deplină a faptului că numai avindu-vă in frunte vom izbuti să realizăm marele vis al partidului șl poporului nostru — construirea societății socialiste și comuniste..Am urmărit, toți cei care învățăm și muncim in Institutul de mine, Raportul prezentat la deschiderea lucrărilor Congresului, model de a- naliză profund științifică a stadiului dezvoltării socialismului in patria noastră, magistrală prefigurare a viitorului societății românești, a- preciind, alături de întregul popor, contribuția de inestimabilă valoare teoretică și practică pe care o aduceți la fundamentarea și elaborarea politicii partidului și statului nostru. a strategiei dezvoltării necontenite a țării, elaborarea planurilor și programelor prin care se eșalonează, cu rigoare științifică, procesul amplu și complex de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră și înaintare a României spre comunism.Comuniștii, toți oamenii muncii de la CENTRUL DIJ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI PENTRU TEHNOLOGIA ALUMINIULUI, alături de cei ce muncesc pe târimul științei și tehnologiei, am trăit cu vibrante sentimente de emoție și profund a- tașament momentele înălțătoare in care marele forum al comuniștilor, Congresul al XIV-lea, a hotărit, in- tr-o deplină unanimitate, realegerea dumneavoastră in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Cu această ocazie aducem un respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru aportul de cea mai mare însemnătate Ia elaborarea și aplicarea in practică a programelor prin care cercetarea științifică, in strinsă legătură cu producția, aduce o confi-!- buție tot mai importantă la realizarea prevederilor de plan, la dezvoltarea intensivă și modernizarea continuă a economiei naționale, pentru activitatea sa neobosită, de un inalt umanism, in fruntea Comitetului Național Român „Oamenii de Știință și Pacea", pentru promovarea nobilelor idealuri ale poporului român spre o lume mai bună și mâi dreaptă.Cu încredere nețărmurită în triumful idealurilor socialiste și comuniste, însuflețiți de mărețele hotăriri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, Congresul marilor victorii socialiste, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa 

cu și mai multă abnegație și dăruire revoluționară pentru a ne in- deplini exemplar sarcinile ce ne revin pe linie de cercetare științifică și inginerie tehnologică pe a- cest an, pe întregul cincinal, contribuind astfel la prosperitatea continuă a patriei noastre scumpe, Re- publica Socialistă România.Asemenea întregului popor, comuniștii, toți oamenii muncii din, cadrul ÎNTREPRINDERII ANtREPRIZA DE CONSTRUCȚII-MONTAJ SATU MARE iși exprimă înalta bucurie față de hotărirea istoricului Congres aJ XIV-lea al Partidului Comunist Român privind reinvestirea dumnea- voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de secretar general al gloriosului nostru partid, cu prilejul căruia vă rugăm să primiți cel mai inalt omagiu și cele mai calde sentimente de nețărmurită dragoste față de dumneavoastră, ilustru conducător de partid și țară, ctitor de geniu al României socialiste moderne, mili- tant strălucit al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător ferm și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și colaborării între popoare, de numele căruia sint legate toate marile realizări ale edificării societății socialiste din țara noastră.Sîntem ferm hotăriți să urmăm luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat și revoluționar neînfricat ce iși consacră întreaga viață și activitate eroică slujirii

Idealurilor supreme ale partidului și poporului, cauzei socialismului, progresului și păcji. vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea in viață a istoricelor hotăriri ce au fost adoptate de inaltul forum al comuniștilor români.în aceste momente înălțătoare exprimăm sentimentele noastre de aleasă stimă și gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent savant și om politic, pentru remarcabila sa. contribuție la elaborarea și infăptuirea politicii partidului și statului, la dezvoltarea și înflorirea continuă a științei, invățămintului și -culturii, ca factori fundamentali în edificarea socialismului și comunismului în patria noastră.Toți oamenii muncii din INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI PENTRU PETROL ȘI GAZE din orașul Cimpina, împreună cu intreaga noastră națiune, ne îndreptăm gindurile pline de recunoștință, nemărginit devotament și înaltă prețuire spre dumneavoastră, mult iubite și stimate t o v a r ă ș e Nicolae Ceaușescu. marele patriot revoluționar, pentru contribuția de inestimabilă insemnătate teoretică și practică la fundamentarea, îmbogățirea și aplicarea consecventă a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din țara noastră, la afirmarea liberă și demnă a României in rindul statelor lumii. la triumful idealurilor de pace, independență și progres, la ridicarea necontenită a calității muncii și vieții tuturor oamenilor muncii, rezultat al politicii partidului înfăptuită sub conducerea dumneavoastră ințeleaptă și clarvăzătoare.Realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român a umplut de bucurie. satisfacție și mindrie patriotică inimile tuturor oamenilor muncii din institutul nostru, care o apreciază ca pe o expresie vie și elocventă a voinței unanime a Întregii națiuni, văzînd in dumneavoastră pe marele fiu al partidului și al țării. Erou intre eroii neamului, garanția sigură a înfăptuirii neabătute a istoricelor hotăriri și orientări adoptate, de Congresul al XIV-lea al partidului, privind dezvoltarea socialistă a patriei, realizarea politicii internaționale de pace și largă colaborare promovată de România, precum și cimentarea unității de nezdruncinat dintre partid și popor.Comuniștii, toți oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE NEGREȘTI-OAȘ au trăit momente de înaltă satisfacție pentru realegerea dumneavoastră in inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, conducător încercat și dirz, comunist șl patriot înflăcărat, care de aproape șase decenii slujiți cauza libertății, bunăstării și fericirii . întregii -națiuni.Realegerea dumneavoastră în funcția supremă de partid este expre

sia sentimentelor de recunoștință a națiunii noastre pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru fericirea de azi și de mîine a poporului român, pentru înțelepciunea și clarviziunea, realismul, cutezanța revoluționară și fermitatea cu care imprimați vieții noastre economice și sociale un curs ascendent, dinamic și novator.Puternic însuflețiți de mărețele perspective deschise patriei prin hotăririle Congresului al XIV-lea âl partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul întreprinderii de Tricotaje Negrești-Oaș. se angajează solerhn să acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor marelui forum al comuniștilor români, sporindu-ne astfel contribuția la progresul multilateral al patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.Dind glas sentimentelor noasțre de profundă mindrie patriotică, de aleasă stimă și recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. toți cooperatorii și mecanizatorii din COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE SEBEȘ, județul Alba, ne bucurăm de realegerea dumneavoastră in funcția supremă de' secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-âl XIV-lea Congres, garanție sigură a înfăptuirii neabătute a politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru.Ne angajăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să obținem pro

ducții bune fel foaFte bune la culturile destinate -loturilor semincere, culturilor legumicole și în producția animală, aducîndu-ne intreaga noastră contribuție la infăptuirea mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România.Asemenea întregului popor, comuniștii. împreună cu toți oamenii muncii din TRUSTUL ANTREPRIZA GENERALA CONSTRUCȚII- MONTAJ REPARAȚII RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE PLOIEȘTI, au primit cu nemărginită bucurie, cu inălțătoare sentimente de stimă și adincă satisfacție, vestea reinvestirii dumneavoastră in funcția supremă de secretar generai al Partidului Comunist Român. Realegerea dumneavoastră este cea mai sigură garanție a înfăptuirii neabătute a minunatelor planuri de viitor ale României, aplicării creatoare a principiilor socialismului -științific la condițiile țării noastre, chezășia înaintării ferme a patriei libere și suverane spre culmi de progres și civilizație.Urmindu-vă neabătut pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață eroică, Joți oamenii muncii din Trustul Antrepriză Generală Construcții-Montaj Reparații Rafinării și petrochimie Ploiești vor acționa, ca adevârați revoluționari, pentru înfăptuirea la un inalt nivel de calitate și eficiență a tuturor sarcinilor ce ne revin din documentele adoptate la cel de-al XIV-lea forum al comuniștilor, fiind convinși că astfel ne vom spori contribuția la progresul scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Consiliul de conducere, membrii COOPERATIVEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE DIN COMUNA LU- PENI. JUDEȚUL HARGHITA, am urmărit cu. emoție și cu viu interes lucrările Congresului al XIV-lea . al partidului, Congresul marilor victorii socialiste in România. Cu mindrie patriotică exprimăm adeziunea totală și unanimă față de magistralul Raport prezentat Congresului, față de celelalte documente programatice adoptate de marele forum al comuniștilor. ,In aceste momente înălțătoare, per- miteți-ne să exprimăm bucuria și satisfacția noastră cu privire la realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, eminent om politic, în suprema funcție de secretar general al partidului, garanția sigură a mersului înainte al României pe calea socialismului, spre noi culmi de civilizație și progres. Vă dorim multă sănătate și putere de muncă pentru a ne conduce și pe viitor, cu aceeași clarviziune și înțelepciune, o dată cu angajamentul nostru solemn de a face totul pentru transpunerea in viață a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XIV-lea, pentru continua dezvoltare economico-socială a scum- 

pel noastre patrii, Republica Socialistă România.în telegrama adresată de COMITETUL COMUNAL INDEPENDENȚA AL P.C.R. se arată : Dind expresie voinței unanime a . comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din comuna Independența, in' deplin consens cu gindurile și năzuințele fierbinți ale întregului popor, cu inimile pline de nemărginită bucurie, adincâ satisfacție și legitimă mindrie patriotică,.vă adresăm calde felicitări pentru realegerea dumneavoastră, mult iubite și Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, conducătorul clarvăzător al partidului și statului nostru, proeminentă personalitate a vieții politice contemporane, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist. Român.Puternic însuflețiți de mărețele perspective cs le prefigurează documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al partidului, de grandioasele obiective ale dezvoltării eco- nomico-sociale ale României in cincinalul 1991—1995 și pină in anii 2000— 2010 ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu întreaga noastră pricepere și putere de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan in profil teritorial pe acest an și pe Întregul cincinal.Comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul CENTRULUI DE CERCETĂRI PENTRU FIBRE CHIMICE SAVINEȘTI, alături de intreaga na

țlune, iși. exprimă imensa bucurie și marea satisfacție pentru realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent militant revoluționar, genial strateg al României socialiste moderne, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, de.către Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, in funcția supremă de secretar general al partidului, hotă- rire istorică pentru partid și popor, garanție sigură a transpunerii in viață a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre conjjinism.Folosim acest prilej pentru a aduce un profund omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent militant revoluționar al partidului, savant de renume mondial, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și transpunerea in practică a politicii partidului și statului nostru, pentru competența deosebită cu care asigură conducerea și înflorirea puternică a științei, invățămintului și culturii românești.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu înaltă răspundere revoluționară pentru ca sarcinile din. domeniul științei, cercetării și introducerii progresului tehnic reieșite din documentele adoptate de marele forum al comuniștilor români să prindă viață, astfel incit România socialistă, liberă, demnă și suverană, sa se afirme tot jnai plenar in rindul tuturor națiunilor lumii.Comuniștii, toți oamenii muncii de Ia COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE DIN LANCRAM, JUDEȚUL ALBA, vă adresează cele mai sincere felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, aceasta cO- respunzînd întru totul voinței noastre de a avea in fruntea partidului pe cel mai iubit și prețuit fiu al națiunii noastre. Erou între eroii de renume ai neamului, suflet din sufletul acestui popor, inimă veșnic vie a țării, conducător strălucit al partidului și statului nostru, militant neabătut pentru afirmarea nobilelor idealuri ale păcii și progresului in întreaga lume,Vă asigurăm, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind strălucitul dumneavoastră exemplu de dăruire față de cauza partidului și statului, nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea în viață a mărețelor sarcini ce ne revin din istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.Noi, petroliștii SCHELEI DE FORAJ LILIEȘTI, alături de Întregul partid și popor, ne exprimăm bucuria nemărginită privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, la Congresul al XIV-lea, această opțiune istorică reprezentînd chezășia sigură a Înaintării noastre victorioa- 

șe pe drumul construirii noii societăți. al transpunerii neabătute m viață a politicii partidului și statului nostru consacrate progresului multilateral al patriei, înălțării sale pe noi trepte de civilizație și bunăstare, trecerii la etapa superioară a societății socialiste multilateral dezvoltate.Făcind parte din puternicul detașament al oamenilor muncii care asigură baza energetică a țării, șintem ferm hotăriți să înfăptuim exemplar multiplele și complexele, sarcini și obiective care ne revin din Programul partidului privind dezvoltarea bazei energetice a României. Strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ne angajăm solemn să muncim cu abnegație. cu avînt revoluționar pentru bunăstarea și fericirea poporului român.Ne exprimăm satisfacția deplină Și bucuria fără margini față de hotărirea unanimă a Congresului de a vă realege, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — Cea mai sigură garanție a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, a viitorului comunist al patriei, a înaintării neabătute a României spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație — se subliniază in telegrama COMITETULUI COMUNAL NICOLAE BAL- CESCU AL P.C.R., județul Constanța.Ne facem o înaltă îndatorire de 

inimă șl conștiință de a sublinia puternica dumneavoastră personalitate, gindirea prospectivă și acțiunea revoluționară ce se regăsesc in Raportul prezentat, in documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, elaborate sub îndrumarea și cu contribuția dumneavoastră decisivă și care asigură continuarea fermă a operei de construcție socialistă in patria noastră, situind in centrul strategiei partidului dezvoltarea și modernizarea, continuă a forțelor de producție, a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri de activitate. a tuturor localităților patriei noastre.Alături de toți fiii României socialiste, ne angajăm ferm și ne legăm să vă urmăm în tot ce întreprindeți, să acționăm neabătut pentru transpunerea în viață a istoricelor hotăriri adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului. pentru înflorirea șf dezvoltarea multilaterală a comunei noastre și județului, aducindu-ne astfel contribuția majoră la propășirea generală a patriei și înaintarea ei spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului.Comuniștii, ceilalți oameni ai muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE TRANSFORMATOARE ȘI MOTOARE ELECTRICE FILIAȘI, JUDEȚUL DOLJ, ctitorie modernă a perioadei de profunde transformări revoluționare ce au urmat. Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. am primit cu profund entuziasm și adincă satisfacție realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite conducător de partid .și de țară, in funcția supremă de secretar general al partidului, act istoric fundamental ce exprimă voința unanimă și hotărirea fermă a • întregului nostru partid și popor de a merge neabătut, cu fermitate revoluționară pe drumul deschis de Congresul al IX-lea al partidului, spre făurirea societății socialiste și comuniste pe pă- mintul scump al României.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea in viață a documentelor celui de-al XIV-lea Congres al partidului, avind convingerea fermă că materializarea lor va conduce lă continuarea pe un plan superior a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, la ridicarea continuă a nivelului de viață material și spiritual al Întregii națiuni.Cu inimile încărcate de emoție si justificată mindrie patriotică, noi, comuniștii, toți oamenii’ muneii din COMBINATUL DE EXPLOATARE ȘI PRELUCRARE A LEMNULUI. TOPLIȚA, județul Harghita, primind cu nespusă bucurie hotărirea Con-, greșului al XIV-lea al partidului privind realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să vă adresăm cele mai calde urări

de sănătate, fericire și putere de muncă, spre gloria partidului și măreția României socialiste. 4Facem legămint solemn In fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom depune intreaga energie și pricepere pentru infăptuirea in viață a documentelor programatice adoptate de Congres, convinși fiind că numai așa ne putem aduce prinosul de recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut. și faceți spre binele și gloria partidului și țării, pentru fericirea poporului, pentru independența și suveranitatea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Cu profund respect, exprimăm și cu acest prilej un vibrant omagiu și cele mai alese sentimente de prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, proeminent , militant revoluționar, pentru contribuția remarcabilă la e- laborarea și infăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea științei, invățămintului șl culturii românești și afirmarea tot mai puternică a acestora pe plan mondial.In aceste momente inălțătoare, de puternică vibrație patriotica, in consens cu intreaga națiune, comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul UNIUNII JUDEȚENE A COOPERATIVELOR DE PRODUCȚIE, ACHI- 1 ZIȚII, DESFACERE A MĂRFURILOR ȘI DE CREDIT BUZĂU, iși exprimă totala adeziune, nemărginita bucurie și aleasa satisfacție față: de actul istoric al realegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului, ctitorul României moderne, personalitate de inalt prestigiu internațional, țn funcția supremă. de secretar, general al partidului. cea mai sigură garanție a înaintării ferme a patriei, demne, libere, mindre și prospere pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație socialistă și comunistă.în consens cu întregul nostru popor, vă aducem omagiul nostru, profunda recunoștință pentru modul științific, clarvăzător, realist in care ați condus partidul și țara in perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, cea mai bogată in împliniri din intreaga noastră istorie, care a determinat și in organizațiile cooperației județului Buzău un proces de dezvoltare continuă a industriei mici și a prestărilor de servicii, de extindere și modernizare a rețelei comerciale, in vederea satisfacerii ift mai bună măsură a exigențelor mereu descinde ale populației. I .In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA /AL FEMEILOR se televă : în cllaiătUT'de -In- 1 suflețitor entuziasm patriotic, revoluționar generat de lucrările Congresului al XIV-lea all Partidului Comunist ..Român, de luminoasele perspective' deschise patpiei și poporului nostru de importantele documente adoptate, comitetul județean al femeilor, in numele tuturOr femeilor din județul Dîmbovița, iși exprimă deplina satisfacție și nețărmurita bucurie pentru realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. in suprema funcție de secretar general al partidului. Vedem iii acest important act istoric de unanimă voință a întregului popor, certitudinea continuității procesului revoluționar in România, îndeplinirea cu succes a mărețelor directive adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, garanția creșterii în liniște și pace a copiilor noștri.Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru infăptuirea neabătută a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIV-lea al partidului, pentru dezvoltarea economico-socia- lă a patriei noastre in viitorul cincinal 1991—1995, și înălțarea ei pe noi trepte de progres și civilizație socialistă.Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii, din orașul Hațeg, dind glas gindurilor alese și sentimentelor de înaltă prețuire, nemărginită dragoste și profundă recunoștință pentru dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou intre eroii neamului, ne exprimăm totala adeziune față de realegerea dumneavoastră, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist ROmân, se subliniază in telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC HAȚEG AL P.C.R.Raportul prezentat în fața Congresului, document de o excepțională insemnătate teoretică și practică pentru edificarea noii orinduiri in România, mărețele succese obținute de țara noastră de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român poartă pecetea grandioasei dumneavoastră activități teoretice și practice in vasta operă de construire a socialismului in țara noastră.Alăturindu-ne impresionantei unități de crez, faptă și voință a întregului Ijopor, vă adresăm, mult stimate " și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de sănătate și viață îndelungată spre binele și gloria României socialiste.într-o atmosferă de puternică efervescență politică și fermă angajare revoluționară, specifică marilor evenimente din viața partidului și poporului nostru, comuniștii, cadrele didactice, toți oamenii muncii. de la LICEUL DE FILOLOGIE-ISTORIE CRAIOVA, împreună cu întreg colectivul de elevi iși exprimă adeziunea neclintită față de realegerea dumneavoastră de către marele forum comunist in funcția supremă de secretar genera] al partidului, opțiune politică fundamentală ce constituie garanția fermă că, sub conducerea dumneavoastră ințeleaptă și clarvăzătoare, patria noastră va înainta ferm pe drumul desăvirșirii orindui- rii socialiste și comuniste. Aflați, sub Duternica impresie a magistralului Raport prezentat. Congresului de dumneavoastră, piuit iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ne exprimam cu fermitate atașamentul profund față de ideile de inestimabilă paloare cuprinse in acest document programatic, precum și, hotărirea de a acționa permanent la cota celor mai inalte exigențe revoluționare pentru transpunerea lor în viață. Z
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PARTICIPARE, COMPETENTĂ, RĂSPUNDERE
DOCUMENTELE CONGRESULUI AL XIV-LEA

laturi inseparabile ale perfecționării
program de muncă pentru fiecare comunist,

pentru fiecare organizație de partid

conducerii democratice

In Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român 
se subliniază : „Avem un program de dezvoltare economico-socialâ și perspective minunate pentru înaintarea patriei noastre spre noi culmi de progres și civilizație. Pentru realizarea lor este necesar să acționăm cu Întreaga răspundere, in spirit revoluționar, in vederea perfecționării continue a activității de conducere, de planificare, pe baza democrației muncitorești-revo- luționare.

Sub semnul stimulator al acestor orientări s-a des
fășurat dezbaterea privind perfecționarea conducerii 
democratice și exigențele dezvoltării intensive, orga
nizată de redacția ziarului „Scinteia" in colaborare cu 
Comitetul Municipal Constanța al P.C.R., la care au

participat tovarășii : Elena Vlăduc, directoarea între
prinderii Integrata de Lină, ing. Adrian Sabău, direc
tor tehnic al întreprinderii de Construcții Navale Con
stanța, Gheorghe Georgescu, președintele consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinderea Mecanică Na
vală, ing. Dan Bacalu, specialist in cadrul aceleiași 
întreprinderi, prof. dr. Ionel Dumbravă, de la Insti
tutul de Subingineri Constanța, ing. Alexandru Sotir, 
director adjunct al centrului teritorial de calcul elec
tronic, și ing. Gabriel Popescu, secretar al comitetu
lui municipal de partid. Complexitatea și diversitatea 
problematicii abordate în dezbatere au impus în mod 
logic, din considerente publicistice, o anumită structu
rare și sintetizare a discuțiilor, pe cele trei coordo
nate majore ale perfecționării conducerii democra
tice : PARTICIPARE, COMPETENȚA. RĂSPUNDERE.

PARTICIPAREUn prim aspect, care a polarizat interesul tuturor interlocutorilor privește interpretarea tului de conducere plicit, a procesului nare. Se cere bine s-a subliniat în discuție — că sensul acestei perfecționări exclude din principiu rezolvările de suprafață, măsurile formale sau întâmplătoare, limitate la simpla implementare unei oarecare metode sau tehnici, de dragul înnoirii „vitrinei"; dimpotrivă, se impune o concepție limpede și unitară vizind fondul întregii activități, transpusă într-o strategie de largă perspectivă a organismelor autoconducerii muncitorești. în noua etapă a dezvoltării calitativ-intensi- ve. care reclamă o revoluționare a modului de a gîndi și a munci, conducerea activității practice nu se mai poate realiza cu mijloace vetuste, „uzate moral" și depășite de cerințele vieții, ci impune abordarea în spirit revoluționar a noilor exigențe.„Perfecționarea conducerii științifice nu reprezintă un scop în sine, ci se subsumează principalului o- biectiv economico-social pe care îl conturează documentele celui de-al XIV-lea Congres al partidului : creșterea eficienței — a subliniat Gabriel Popescu. Iar eficiență înseamnă îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor de producție, înseamnă o creștere a indicatorilor calitativi. Și mai înseamnă, totodată, materializarea integrală a obiectivelor cuprinse în programele de modernizare. Iată, așadar, cît de vast și de angajant este terenul perfecționării conducerii in fiecare unitate, la fiecare loc de muncă. Se înțelege că înfăptuire^ tuturor acestor obiective, pregnant reliefate ii) , hotăririle marelui forum comunista nu se poate realiza decît prin dea mai largă participare a oamehHor muncii lâ activitatea tot mai complexă a conducerii unităților. Participarea plenară, antrenarea tuturor forțelor, valorificarea tutu:,or competențelor, a recurselor de inițiativă și creativitate îmi par a fi,. în etapa actuală, principalii factori care determină și exprimă o conducere cu adevărat științifică, cu adevărat eficientă. Ceea ce exclude orice tendințe de închistare tehnocratică si impune. în continuare, o democratizare a conducerii la toate nivelurile, de la adunarea generală și consiliul oamenilor muncii pînă la formația de lucru, prin participarea efectivă a întregului colectiv la conceperea, adoptarea și finalizarea deciziilor".Subscriind la această opinie, cei prezenți la „masa rotundă" au adus în sprijin fapte și argumente semnificative din unitățile în care lucrează, din experiența organelor colective de conducere din care fac parte. Astfel, Adrian Sabău a pus în evidentă relația strinsă dintre participare și modernizare : „După cum se știe, în ultimii ani întreprinderea noastră de construcții navale a fost vizitată în repetate rinduri de către mult stimatul conducător al partidului și poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în cadrul dialogului de lucru cu muncitorii și specialiștii, am primit prețioase orientări și indicații cu privire la modernizarea șantierului, la scurtarea termenelor de execuție și creșterea continuă a calității navelor de mare tonaj, pare poartă cu mindrie, pe mările și oceanele lumii, tricolorul românesc la catarg. Dezbătând cu întregul colectiv programul de modernizare, am ajuns la concluzia că succesul îndeplinirii sale este nemijlocit legat de creșterea creativității, de la director la muncitor. Comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au declanșat, prin toate mijloacele de stimulare morală și materială, un puternic curent de opinie in favoarea progresului tehnic, reușind astfel să asigure o bază de masă procesului modernizării, al creativității. Dacă înainte, cind gindirea tehnică părea 
a fi «monopolul» unui grup restrins

justă a concep- științifică și, im- ei de perfecțio- ințeles faptul —
a

de specialiști, invențiile și inovațiile erau o floare rară, astăzi înregistrăm la două zile o inovație și la două săptămîni o invenție. Ele au o eficiență economică anuală evaluată la citeva zeci die milioane lei și stau la baza realizării programului nostru de modernizare".Dar, în același timp, din dezbatere a reieșit constatarea că mai există mari resurse de inițiativă și creativitate insuficient puse în valoare prin faptul că, datorită slabei preocupări din partea unor organe de conducere colectivă, gradul de participare la fundamentarea și adoptarea deciziilor nu este încă la nivelul cerințelor și al posibilităților. Argu- mentînd această idee. Dan Bacalu a lărgit semnificativ cadrul problemei: „Trebuie să fructificăm in permanență unul din marile avantaje ale onnduirii noastre : participarea entuziastă, competența și spiritul de inițiativă pe care le generează și le promovează sistemul democrației muncitorești-revoluționare, valori întemeiate pe forța de progres a proprietății socialiste. In capitalism, unde clasa muncitoare e privată de mijloacele de producție pe care le creează, deci și de dreptul de a decide, s-au încercat și se încearcă tot felul de paliative pretins democratice, de la „capitalismul popular" la ■ „paternalismul patronal" pentru a abate atenția maselor de la condiția lor de obiect al exploatării. Despre ce fel de democrație, despre ce fel de participare la decizie mai poate fi vorba în asemenea condiții de frus- : trare și inechitate ? De-a dreptul de neînțeles este faptul că, ignorind această realitate pusă într-o lumină clară de socialismul științific, în u- nele țări socialiste se încearcă, in numele reformismului, o reîntoarcere la stări de lucruri revolute, la o «reprivatizare», care nu înseamnă altceva decît anularea dreptului clasei muncitoare de a fi stăpînă pe soarta sa, reinhămarea sa la carul exploatării ! La noi, în schimb, datorită politicii consecvent revoluționare, clarvăzătoare a partidului, călăuziți de principiul edificării socialismului cu poporul și pentru popor, oamenii muncii. în tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari, au nu numai dreptul, ci și îndatorirea de a participa, potrivit capacității fiecăruia, la conducerea întregii activități economico-sociale, sint chemați să contribuie la progresul mul- . tilateral al țării. De aceea, și în Raportul la cel de-al XIV-lea Congres, secretarul general al partidului accentuează asupra necesității creșterii gradului de participare prin folosirea optimă a largului cadru democratic făurit de orinduirea socialistă".Concretizînd acest aspect esențial al perfecționării conducerii științifice, interlocutorii au combătut unele tendințe de formalism, birocratism și automulțumire, opunîndu-le dezideratul îmbunătățirii continue a stilului și metodelor de muncă, atit în ceea ce privește pregătirea, desfășurarea și valorificarea adunărilor generale, cit și antrenarea celor mai bune forțe in organeje colective de conducere. „Ni se cere, în nouă etapă de dezvoltare, minunat prefigurată în istoricul Raport, in celelalte documente ale Congresului al XIV-lea, o abordare nouă, calitativ superioară a însuși actului de conducere — a spus Elena Vlăduc. în primul rind. printr-o legătură cit mai strinsă cu oamenii pentru a capta opiniile și propunerile lor, pentru a le valorifica in fundamentarea și a- plicarea deciziilor, pentru a întări spiritul de răspundere, de ordine și disciplină. Avem un strălucit și insu- flețitor exemplu in permanentul dialog de lucru al secretarului general al partidului cu poporul, în modul cald, apropiat, receptiv al consultării sale la fața locului cu muncitorii, cu specialiștii, in capacitatea sa de excepție de a mobiliza și însufleți masele, de a le insufla optimism și spirit revoluționar în înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare a patriei".

vine o meserie deosebit de pretențioasă și de dinamică. Să nu uităm, competența nu rămine niciodată pe loc : ori se perfecționează, ori depreciază și se pierde. Iată toate expunerile sale, în magistralul Raport pre- marelui forum al comu- români, secretarul gene- partidului îndeamnă cadre- toți oamenii muncii, îndeo- ----- 4..1 sg r_ ----- --------x
se de șice în acum, zentat niștilor ral al le. pe sebi tineretul, să se pregătească necontenit, să învețe cu pasiune și îndîrjire, să se angajeze cu toate forțele pe drumul infinit al cunoașterii.Competența trebuie să țină pasul cu etapa dezvoltării intensive, să se înscrie cu hotărire în contextul conducerii științifice moderne, eficiente — au afirmat, in consens, partici- panții fe „masa rotundă". „Este bine cunoscut faptul — remarca Alexandru Sptir — că activitatea de conducere a întreprinderii moderne presupune o complexitate de aptitudini, cunoștințe, metode și tehnici. Ne aflăm, așadar, in fața unui ’ proces intensiv de profesionalizare a conducerii, pentru care devin obligatorii utilizarea unui mecanism eficient de informare, a unei -baterii» ample de modele (de simulare și optimizare), precum și a unei baze de date corespunzătoare, organizate astfel incit să răspundă cerințelor de

la toate nivelurile între- Utilizarea pe scară tot a microelectronicii, autp-informare prinderii, mai largă maticii, informaticii în scopul asigurării unei conduceri moderne a proceselor tehnologice, al folosirii tehnicii electronice în proiectarea asistată de calculator. în pregătirea fabricației, in programarea și urmărirea producției contribuie in mod substanțial la ridicarea calitativă a produselor, la realizarea indicatorilor de eficiență. Avem un climat corespunzător pentru a urma îndemnul permanent al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a dinamiza activitatea de conducere, de a o scoate pretutindeni din sfera rutinei, a practicismului empiric, fără perspectivă".Concretizînd elementele aduse in discuție, Gabriel Popescu s-a referit pe larg la preocupările în acest domeniu ale organizației municipale de partid, exemplificind cu un ansamblu de acțiuni desfășurate în ultimul timp pentru ridicarea competenței la toate eșaloanele de conducere, pentru mai buna valorificare a posibilităților pe care le oferă proprietatea socialistă și. sistemul democrației muncitorești-revoluțioriare. Au fost înfățișate intre altele, rezultatele obținute de un colectiv, sub egida comitetului municipal de partid, care urmărește modul de aplicare a programelor de modernizare. Beneficiind de o largă și reprezentativă reunire de competențe-, acest colectiv sprijină conducerile unităților in strategia modernizării pe planul concepției și al implementării celor mai eficiente soluții, al introducerii cuceririlor revoluției tehnico-științifice din domeniul informaticii, roboticii, al noilor surse de energie, al reducerii consumurilor energetice și de materiale. „Aș dori să subliniez din nou — ■ a conchis vorbitorul — că pentru noi perfecționarea conducerii științifice nu reprezintă un scop în sine, o «modă», ci o modalitate eficientă. evaluabilă, de obținere a unei noi calități a muncii și vieții".
RĂSPUNDERE

COMPETENȚĂEste unanim acceptat că folosirea judicioasă a fondului de competență existent în fiecare colectiv de muncă reprezintă o latură fundamentală a perfecționării conducerii democratice. Dar — au fost de părere parti- cipanții la dezbatereanoastrâ — ar fi greșit să se considere competența ca o valoare fixă, tezaurizată, conferită o dată pentru totdeauna printr-o diplomă. De aceea, pornind de la raportul dinamic dintre competență și practică, de la cerințele racordării la exigențele dezvoltării intensiv-calita- tive, ei au stăruit at.it asupra modalităților de mai bună valorificare a fondului de competență, cit și, mai ales, asupra necesității de a stimula continua sa amplificare.„Hotăritoare in această privință sint instaurarea și stimularea unui climat de competență — sublinia Dan Bacalu. Am în vedere acel climat po- litico-profesional de încurajare și exigență care constituie oxigenul creativității, al apariției și dezvoltării noului. Nu întîmplător, cele mai bune rezultate în mișcarea de invenții și inovații, in acțiunea de modernizare se obțin tocmai acolo unde organele de conducere colectivă se preocupă de crearea condițiilor materiale și morale capabile să pună îa lucru competențele, să le indemne la autodepășire, la performanță. Despre știința conducerii s-a zis că ar fi și o artă. Și este, intr-adevăr, dar numai in măsura in care se afjrmă

ca o artă a stimulării energiilor și inițiativelor. Pe bună dreptate spunea cineva că arta unui conducător este să-i oblige pe toți cei din jur să 1'ie (mai) deștepți". „Poate are mai puțină insemnătate dacă o numim sau nu artă — a intervenit Alexandru Sotir —, important este să funcționeze din plin răspunderea față de fondul de competență al respectivului colectiv. Lucrează la întreaga sa capacitate, ori nu ? Din păcate, cind se analizează activitatea consiliului oamenilor muncii sau a directorului, se pune rareori întrebarea : Cum ați stimulat creativitatea ? Adunarea generală a oamenilor muncii e îndreptățită să ceară un răspuns clar, precis, personal, fiind o obligație «de plan» a muncii de conducere, iar nu o activitate printre altele, benevolă".Aprofundind ideea climatului de competență, interlocutorii au adus în dezbatere diferitele sale laturi — politice, organizatorice, morale, subliniind importanța exemplului personal în munca de conducere, a calităților de bun specialist și bun revoluționar. „Calități absolut necesare, dată fiind complexitatea actului de conducere care presupune nu numai coordonare, organizare și control, ci și capacitate de previziune, anticipare și opțiune în raport cu exigențele revoluției tehnico-științi- fice — a remarcat Ionel Dumbravă. Iar în aceste condiții, fie că-i spunem știință sau artă, conducerea de-

Imperativ pus încă o dată in lumină, printr-o pătrunzătoare și exigentă analiză, în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., care a relevat raportul de intercondiționare dintre perfecționarea conducerii democratice și creșterea răspunderii la toate nivelurile : „Trebuie să înțelegem bine că este necesar să întărim ordinea, răspunderea, disciplină, spiritul revoluționar in toate domeniile de activitate" pentru că „Numai așa vom acționa ca adevărați revoluționari, ca adevărați oameni de răspundere, vom asigura ca poporul nostru să înfăptuiască neabătut obiectivele Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a țării noastre spre visul de aur. spre comunism !".„S-a vorbit mai înainte aici despre climatul, competenței. Eu aș aduce în atenție' — a opinat Gheorghe Georgescu — climatul răspunderii, necesitatea dezvoltării sale la toate nivelurile colectivului. Ne-am pus mai de mult întrebarea în comitetul de partid : avem hoțărîri bune, programe judicioase, de ce nu se regăsesc ele întotdeauna în rezultatele practice ? Exista o mentalitate dăunătoare, de automulțumire și superficialitate în stilul de muncă al unor factori de conducere. Unii își mai închipuiau că o problemă o dată dezbătută e ca și rezolvată ; o «bifau» și treceau la altele. De aceea, printr-o acțiune conjugată, convergentă a comitetului' de partid și a consiliului oamenilor muncii, am deplasat accentul asupra controlului îndeplinirii hotărîrilor. Acum, în toate organismele autoconducerii muncitorești din întreprinderea noastră, raportul de activitate a^devenit regulă. Comuniștii cu munci de conducere raportează' în fața comitetului de partid despre felul cum își îndeplinesc sarcinile încredințate. De asemenea, am întărit controlul de partid asupra modului de rezolvare și aplicare a propunerilor făcute în adunările generale ale oamenilor muncii șl în grupele sindicale. Nu este o «campanie», ci o permanență a stilului de muncă, avînd drept scop finalizarea consecventă a planurilor noastre de măsuri, intărirea climatului comunist de răspundere. Dacă, prin definiție, răspunderile nu pot fi decit concrete, tot atît de concret trebuie să se exercite și controlul."Ideea pusă în discuție a suscitat interesul tuturor participanților la dezbatere, care au argumentat — în spiritul noilor exigențe desprinse din documentele Congresului XIV — câ responsabilizarea constituie intr-adevăr „punctul nodal" al conducerii democratice, condiția obligatorie a valorificării superiorității cadrului democrației muncitorești- revoluționare. „Uneori sintem prea puțin exigenți cu noi înșine, nu fructificăm cum se cuvine gindire'a și acțiunea colectivă — observa E- lena Vlăduc. Mă refer, concret, ia felul cum este folosit potențialul creator al comisiilor pe probleme ale consiliului oamenilor muncii. Ele reunesc competențe remarcabile, dar aportul lor, in unele cazuri, este unul pur «consultativ». Ne mulțumim să recepționăm sugestii și propuneri, adesea rămase în faza de simplu studiu, fără să antrenăm efectiv aceste comisii in rezolvarea concretă a diverselor probleme, fără să urmărim aportul lor de eficiență. Sau, in unele cazuri, apelăm la contribuția lor numai cind apar probleme deosebite. După mine, responsabilizarea autentică presupune o muncă de perspectivă, atent urmărită, o reală capacitare a competențelor". In completare, Adrian Sabău a înfățișat o experiență ilustrativă, soldată cil bune rezultate : „Am adoptat metoda analizei zilnice la fața locului — prin specificul nostru, Ia navă. La prima oră a dimineții. cadrele de conducere analizează operativ, la obiect, problemele zilei. Participă factori de răspundere din toate compartimentele, astfel incit să se asigure tot■ nevoie desfășurării optime cesului de muncă. Nu să se, pere, în mijlocul zilei, că nu știu ce repere, că se după cine știe ce

analiza exigentă la navă închidem toate supapele pierderilor de timp și de energie, asigurăm fluența execuției. urmărim intărirea ordinii și disciplinei. Ce aș vrea să subliniez? Că responsabilizarea autentică nu se realizează exclusiv prin ședințe sau prin intermediul hirtiilor, ci în principal prin activitatea la fața locului, unde se hotărăște soarta producției. Vorbind despre răspundere, să punem pe primul plan exemplul răspunderii nemijlocite,. personale a tuturor factorilor de conducere".Lărgind aria de cuprindere și con- turind o concluzie de ordin general a dezbaterii, Gabriel Popescu s-a oprit asupra faptului, demn de a fi relevat, că imperativul întăririi răspunderii s-a făcut puternic resimțit in dezbaterile și hotărîrile adoptate în cadrul recentelor adunări de dări de seamă și alegeri ale organelor și organizațiilor de partid din cuprinsul municipiului. Responsabilitatea comunistă și-a găsit expresie in inițierea unor măsuri și modalități precise de perfecționare a, stilului și metodelor de muncă. în creșterea spiritului de angajare revoluționară menit să confere o calitate superioară conducerii democratice. Și, ca o expresie elocventă a acestei unanimități de gîndire și acțiune, ca un răspuns de conștiință la orientările și îndemnurile secretarului general al partidului, spiritul de răspundere se concretizează in prezent, la noi cote calitative, in activitatea productivă, plină de elan ș^dăruire, consacrată îndeplinirii istoricelor ho- tăriri ale celui de-al XIV-lea forum suprem al comuniștilor români.
Victor VANTU

ce este a pro- desco- lipsesc aleargă semnătură. Prin

Ne aflam încă în 
anul împlinirii unui 
secol de la trecerea in 
eternitate a celui mai 
mare scriitor român. 
M. Eminescu, sărbă
torit azi. cu satisfac
ția de a-i vedea tipă
rită intreaga operă in 
climatul marcat deci
siv de istoricul Con
gres al IX-lea al parti
dului, generos început 
de drum in valorifi
carea largă și deplină 
a patrimoniului cul
tural național, a ma
rilor noștri înaintași 
și a întîiului din
tre ei, despre care 
secretarul general al 
partidului. tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
arăta, in Mesajul din 
14 iunie a.c. : „Poet al poporului său, Mihai Eminescu a lăsat posterității imaginea unui artist legat trup și suflet de pămîntul țării sale, de aspirațiile spre mai bine ale maselor populare, receptiv la problemele majore ale epocii in care a trăit, ale luptei pentru apărarea și afirmarea ființei naționale —care au constituit in permanență izvorul veșnic viu al minunatei sale creații".

Noi mărturii des
pre imaginea lăsată 
posterității de poetul 
nepereche aflăm in ul
timul număr al „Re
vistei de istorie și teo
rie literară", in care, 
pe lingă un substan
țial sector de articole 
și exegeze dedicate 
creației eminesciene, 
încep să fie publicate 
și rezultatele unei am
ple anchete a revistei 
despre „Semnificații 
contemporane ale ope
rei eminesciene". Una 
dintre direcțiile aces
tei anchete urmărește

Angajare revoluționară în îndeplinirea 
sarcinilor economice, în înfăptuirea

obiectivelor de modernizareîntre obiectivele și direcțiile prioritare ale dezvoltării României socialiste in actualul cincinal și in perspectivă — definite cu claritate in documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului — se numără și îndeplinirea consecventă și eficientă a programelor de modernizare a producției. înscrierea modernizării in rindul componentelor esențiale ale obiectivului strategic al Programului-Dlrectivă al marelui forum al comuniștilor aduce încă o dată în prim plan răspunderea ce revine organelor și organizațiilor de partid în conectarea energiei comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii in Uzării obiectivelor acestei importante ce și politice.Ce rezultate s-au obținut acum, Ce perfecționări propun aducă în continuare activității desfășurate în acest sens organizațiile și organele de partid din municipiul Tîrgu Jiu ? — iată tigației de față.— Documentele XIV-lea, Raportul varășul NICOLAE CEAUȘESCU, -secretarul general al partidului, reprezintă" — afirmă de la început tovarășul Titu Pinișoară. prim-secre- tar al comitetului municipal de partid — un cuprinzător program de muncă și luptă revoluționară pentru fiecare comunist, pentru fiecare organizație de partid. Bogăția lor de teze, orientări și direcții practice de acțiune constituie, un inepuizabil izvor de învățăminte, de creștere a capacității de angajare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea dului.Răspunzind concret care face obiectul una din problemele căreia să-i acordăm cea mai mare importanță in etapa actuală și în perspectivă o constituie Îndeplinirea sarcinilor economice, și prin creșterea contribuției organelor și organizațiilor de partid in conducerea și înfăptuirea programelor de modernizare a producției.Pentru că am înțeles mai clar ca aricind,, din dezbaterile Congresului. (lin documentele adoptate, că modernizarea producției nu reprezintă o acțiune de moment, de conjunctură, ci se înscrie în categoria obiectivelor strategice ale dezvoltării țării noastre pe o lungă perioadă de timp. în ce privește rezultatele obținute pînă acum, ne aflăm pe un drum bun, dar ele pot fi mult superioare.O analiză in acest spirit a celor peste 500 măsuri înscrise in pro- grarriele de modernizare elaborate de consiliile oamenilor muncii din unitățile municipiului nostru ne permite să apreciem, pe baza orientărilor din Programul-Directivă al Congresului al XIV-lea, că majoritatea se referă la probleme stringente, oportune, eficiente. în întreaga activitate politică desfășurată pentru coordonarea acestei importante acțiuni am insistat și insistăm ferm pe corelarea, programelor de modernizare cu celelalte programe prioritare adoptate in unități, care privesc creșterea mai accentuată a productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, perfecționarea pregătirii forței de muncă și altele. Urmărirea perseverentă a acestor deziderate a făcut posi-

direcția materia- revoluționare ale opțiuni economipînăsă
obiectivul inves-Congresului al prezentat de to- ‘ CEAUȘESCU,

politicii parti-la întrebarea investigației, trebuie

CONSEMNĂRI
stabilească In ce 

măsură receptarea cri
tică. din ultimele de
cenii a operei emi
nesciene aduce muta
ții semnificative, care 
este, cu alte cuvinte, 
stadiul actual al exe
gezei eminesciene.' In
tenție cu atit mai me
ritorie Cu cit, potrivit 
unor opinii — e drept, 
intimplătoare — cer
cetarea creației emi
nesciene s-ar afla in
tr-un așa numit „im
pas", in pofida faptu
lui că încheierea edi- 

'ției monumentale pune 
la indemina cercetăto-

cius, . cu intrarea 
treptată in circuitul 
receptării publice a 
întregii opere, era fi
resc ca viziunea cri
ticii să-și îmbogățeas
că și să-și modifice 
perspectiva. Au deve
nit evidente mai ales 
două aspecte : univer
salitatea largă a cul
turii asimilate de 
Minai Eminescu, „pel 
mai cultivat poet al 
secolului, singurul care 
poate fi alăturat de 
Goethe", după cum 
spunea Mircea Eliade. 
și ponderea pe care a 
căpătat-o in ansamblul

bilă stabilirea unor elemente de eficiență notabile, care, pe ansamblul municipiului, se concretizează in sporirea în acest an a producției- marfă cu 454 milioane lei, reducerea cheltuielilor de producție cu 70,6 milioane lei, din care 42.8 milioane lei la cheltuielile materiale. Subli- ' niem, de asemenea, faptul că un număr mare de măsuri (peste 30 la sută) se referă la finalizarea unor lucrări de investiții, modernizarea capacităților de producție existente, eliminarea locurilor inguste in procesele tehnologice, valorificarea plenară a potențialului material și uman din unități. Am cerut și cerem organizațiilor de partid să imprime acțiunii de modernizare un caracter de masă, atît în ce privește stimularea ideilor și soluțiilor, cit șl in aplicarea lor, astfel incit aceasta să fie efectiv rezultatul turilor creative ale tivelor de muncă și unui grup restrins de explicat șl explicăm de partid că acțiunea de modernizare trebuie să aibă atit un pronunțat caracter politic, de verificare a capacității de mobilizare a maselor, cit și unul economic, reflectat în eficiența finală a acesteia.întrerupem aici convorbirea cu interlocutorul nostru pentru a face loc citorva investigații pe teren. A putut fi constatat) faptul — și subliniem acest lucru — că organizațiile de partid nu și-au propus să „preia" sarcinile consiliilor oamenilor muncii in conducerea și in înfăptuirea programelor de modernizare, ci sint preocupate să asigure, in primul rînd, participarea concretă a fiecărui comunist la Îndeplinirea obiectivelor cuprinse in aceste programe atit prin angajarea efortului personal, cit și prin angajarea efortului colectiv. De pildă. la întreprinderea de Producție Antrepriză-Montaj șl Reparații Capitale pentru Utilaj Minier s-au materializat in acest an, cu participarea muncitorilor și specialiștilor comuniști, măsuri privind centralizarea operațiunilor de danturare și a debitării profilelor, reampla- sarea pe tipuri de operații a unor mașini, aplicarea de noi tehnologii și dispozitive pentru prelucrarea panourilor. în același mod, la Combinatul de Prelucrare a Lemnului s-au transpus în viață măsuri privind creșterea volumului de îmbinări ale cherestelei de mitei dimensiuni șl realizarea din acestea a unor repere de mobilă. La întreprinderea de Mașinl-Unelte pentru Presare-Forjare a fost extinsă utilizarea informaticii în elaborarea și urmărirea proceselor tehnologice, precum și tipizarea constructivă ă reperelor de ghidaje. La Antrepriza Construcții Hidroenergetice s-au aplicat măsuri de creștere a gradului de prefabricate pentru realizarea grinzilor „sparge val" și a betoane- lor din noduri hidrotehnice.Măsuri asemănătoare și rezultate similare se intîlnesc și la alte colective de muncă din unități industriale âle municipiului, de fapt in toate întreprinderile, ceea ce explică în bună măsură faptul că, pînă în prezent, producția-marfă industrială a crescut cu peste 160 milioane lei față de aceeași perioadă a anului trecut, concretizată in importante cantități de produse necesare economiei naționale. în același interval, productivitatea muncii a sporit cu circa

angajării efor- tuturor colec- nu numai ale specialiști» Ani organizațiilor

2 400 lei pe persoană, cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost diminuate cu 30 lei, iar cela materiale cu 21 lei.— Anumite rezultate pozitive tn aplicarea programelor de modernizare am obținut, indiscutabil, și noi — ne spune tovarășul Aurică Olaru, secretarul comitetului de partid de la Combinatul pentru Prelucrarea Lemnului Tirgu Jiu. Concluzia esențială pe care am desprins-o pentru activitatea organizației de partid din dezbaterile și documentele Congresului se referă la cerința de a determina, prin munca politico-organiza- torică desfășurată, creșterea capacității de creativitate a fiecărui specialist, a fiecărui comunist, pentru ca măsurile de modernizare să se înscrie în coordonatele majore ale revoluției tehnico-științifice și nu să „mimeze" asemenea coordonate. Acesta va fi în viitor obiectivul major al activității noastre.: participarea comuniștilor să se exprime atit prin calitatea gtndirii, cit și prin consecvența aplicării in practică a soluțiilor propuse.— în doțneniul modernizării s-a acumulat pînă acum, mai ales in ce privește elaborarea de măsuri cit mai cuprinzătoare, o bogată experiență — afirmă Nicolae Miloșescu, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de Lianți șl Azbociment. Noi înșine avem anumite rezultate care ar merita să fie cunoscute și de alții. Ca secretar al comitetului de partid simt insă nevoia să cunosc experiența practică* metodele muncii politico-organizatorice și din alte organizații de partid. Comitetul municipal de partid ne-a ajutat în fundamentarea programelor și eșalonarea realizărilor, in soluționarea unor probleme cu care ne confruntăm. Ar fl de un real folos pentru noi dacă In cadrul acestor preocupări ar ocupa un spațiu mai mare schimbul de experiență vizînd modul în care organizațiile de partid se implică concret — prin mijloacele muncii politico-organizatorice — în dinamizarea modernizare.— Au dreptate cel doi comitetelor de partid discutat — ne spune. In finalul investigației, primul-secretar al comitetului miinifcipăr dă ■ partid. Am tost' și sintem încă nevoiți să acordăm in preocupările :noastre in acest domeniu o pondere mare problemelor de orientare strict economică. Pentru că mai sînt consilii ale oamenilor muncii din întreprinderi și centrale care n-au manifestat și nu manifestă încă o angajare comunistă, revoluționară in fundamentarea și realizarea programelor de modernizare, pe care o privesc ca pe o acțiune ca oricare alta.Această atitudine formală, birocratică. necombătută la timp de organizațiile de partid, are consecințe și asupra stilului de muncă al comitetului municipal de partid, care, îr loc să asigure o< transmitere a unei îndrumări și experiențe specifice muncii de partid, se îngrijește să corecteze anumite neajunsuri teh- nico-economice. Am extras toate învățămintele din etapa parcursă pînă acum și, in spiritul documentelor Congresului, vom conferi activității desfășurate in acest domeniu caracterul politîd necesar. îmbunătățind in conținut controlul pe care trebuie să-l exercite in acest domeniu comitetul municipal de partid.
"Constantin PRIESCU

acțiunii dasecretari ai cu care ați

nești". în cartea lui 
E. Papu. Eminescu 
este văzut din interio
rul operei, nu in func
ție de parametrii ab- 
stracți ai concordan
ței sau neconcordan- 
ței cu un curent sau 
altul, tocmai pentru 
că Eminescu, asemeni 
oricărui 
transcende 
rigide de 
sau raportare, 
polemic, dar 
îndreptățit, 
Gh. Grigurcu 
niază : 
confrate 
mustrător

mare poet, 
. schemele 

• încadrare 
Mai 

deplin 
criticul 

subli- 
„Recent, un 

s-a rostit 
la adresa

George Munteanu, Pe
tru Creția. Parcurgerea 
comentariilor semnate 
de aceștia, ca și de 
alții ne dă nu o dată 
sentimentul unei în
noiri de perspectivă, 
de mijloace și chiar 
de -premise-. La rin
dul său, Ioana Em. 
Petrescu este de pă
rere că „'mutații fun
damentale cred că 
s-au produs, atît in 
interpretarea persona
lității lui Eminescu' 

,(v\ in acest sens, ex
celentul „Hyperion", I. 
al lui George Mun
teanu), cit și în re-

Receptarea operei eminesciene
rilor universul inte
gral al creației lui 
M. Eminescu. Opini
ile amintite păcătuiesc 
prin îngroșarea unor 
aspecte nesemnificati
ve sau, oricum, can
titativ neglijabile căci, 
în această perioadă, 
oricite contribuții mi
nore sau „poematico- 
gazetărești", s-ar fi 
produs, ele nu pot sta 
in cumpănă cu exege
zele înnoitoare ale 
idevăraților eminesco- 
logi. Dar să desprin
dem citeva răspunsuri 
la binevenita anche
tă a „Revistei de isto
rie și teorie l&erară". 
răspunsuri ce se con
stituie ele insele in
tr-o replică edifica
toare. Subliniind, me
ritele indiscutabile ale 
exegezei tradiționale, 
poetul Cezar Baltag 
observă, pe drept cu- 
vint : „O dată cu 
amorsarea marii ediții 
academice Perpessi-

judecății critice ine
puizabilul tezaur al 
postumelor (...) Nu 
poate fi uitat apoi că 
spiritul unui mare 
creator își făurește 
singur . structurile, „ca
tegoriile" cu care o- 
perează, că acestea se 
nasc din inferioritatea 
geniului său și se pro
pun ca structuri cu 
valoare euristică (...) 
Dorul, departele. soar
ta, melancolia sint ca
tegorii specifice ale 
operei, și ele dau 
seama mai bine de te
meiurile viziunii emi
nesciene decit, să zi
cem, problema pesi
mismului sau a demo
nismului romantic, atit 
de asiduu cercetate 
cindva. Sint de acord 
cu Ioana Em. Petres
cu atunci cind numeș
te cartea lui Edgar 
Papu, Poezia lui Emi
nescu (1971), „unul din 
marile momente ale 
eminescologiet româ-

-eminescologiei- ulti
melor -vreo două de
cenii-, care s-ar afla 
-in impas-. Dacă prin 
ultimele -vreo două 
decenii- hi se permite 
a înțelege perioada de 
după 1965 (an referen
țial pentru un avint 
cultural românesc), să 
amințim numele citor
va cercetători ale că
ror contribuții nu ni 
se par tocmai negli
jabile. spre a impune 
incompleta înșirare ju
decății publice: Tudor 
Vianu, Șerban Cio- 
culescu, D. Murăra- 
șu, I. Tohăneanu, 
G C. Nicolescu, Gheor
ghe Bulgăr, Edgar 
Papu. Eugen Todoran, 
C. Noica, Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, Ste
fan Cazimir, Amita 
Bhose, Ioana Em. Pe
trescu, Elena Taeciu, 
Marin Mincu, Aug. 
Z.N. Pop, D. Vătăma- 
niuc, Mihai Cimpoi. 
Dan C. Mihăilescu.

captarea operei emi
nesciene. în această 
ultimă privință, două 
exemple de ulti
mă oră : interpretarea 
existențială, pe linia 
deschisă de Nlchita 
Stănescu și Edgar 
Papu...". Intre „muta
țiile profunde" din 
exegeza eminesciană, 
Mihai Zamfir numeș
te „biografia întocmi
tă de George Muntea
nu" „tectonica filozo
fiei eminesciene rea
lizată de Ioana Em. 
Petrescu", „monogra
fia. ■ relațiilor dintre 
Eminescu și roman
tismul german de 
Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga", conchizînd 
„Sustras criticii spe-. 
etatizate. poetul a de
venit mina inepuiza
bilă a interpretărilor 
și va alimenta. la 
acest capitol, reflecția 
românească pentru 
încă cine știe cită 
vreme."

Iată, așadar, cîțeva 
opinii credibile des
pre progresele indubi
tabile înregistrate de 
cercetarea eminescia
nă in anii rodnici care 
au trecut de la Con
gresul al IX-lea. pro
grese ce, la rihdu-le, 
nu pot fi cu nici un 
chip separate de în
tregul. flux revitalizat 
al valorificării isto
riei poporului nostru, 
a marilor sale tradi
ții. a tuturor celor 
care au contribuit la 
dezvoltarea culturii, 
artei ■ și literaturii rb- . 
mănești. In aceeași 
direcție. de altfel, „Re
vista de istorie și teo
rie literară", avind nu
meroase contribuții la 
activ, ne dă și in 
acest ultim număr un 
frumos, exemplu, adu- 
cind la lumină o pri
mă parte din unicul 
rohlan scris de poetul 
și filozoful Lucian 
Blaga : „Luntrea lui 
Caron", roman care, 
prin tematică și moti
ve, se întilnește cu 
unele cărți de referin
ță ale ultimelor dece
nii : „Cel mai iubit 
dintre pământeni” de 
Marin Preda. „Orgo
lii" de Augustin Bu- 
zura, ..Galeria cu viță 
sălbatică" de Constan
tin Țoiu, cu romane 
semnate de Lauren- 
țiu Fulga. D.R. Popes
cu ș.a. Prin astfel de 
anchete și restituiri, 
ca și prin celelalte 
contribuții de teorie și 
istorie literară, revis
ta contribuie cu ade
vărat la îmbogățirea 
patrimoniului cultu
ral, la educarea citi
torului, la informarea 
lui cu bogata noastră 
moștenire literară, dar 
șt 6u privire la Ideile 
literare ale actuali
tății. (C.S.)
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CELUI DE-AL 30-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRALIAIn numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al 30-lea Congres al Partidului Comunist din Australia, tuturor membrilor partidului, oamenilor muncii australieni, un cald salut tovărășesc împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.Folosim acest prilej pentru a releva cu deosebită satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare existente intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Australia.Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu sentimente de prietenie activitatea pe care Partidul Comunist din Australia o desfășoară pentru promovarea intereselor și aspirațiilor fundamentale de progres, bunăstare și pace ale poporului australian prieten și pentru dezvoltarea democratică a țării.Poporul român desfășoară, sub conducerea partidului nostru comunist, o intensă activitate pentru dezvoltarea multilaterală a țării pe calea socialistă, creșterea bunăstării materiale, adincirea și perfecționarea democrației socialiste, manifestarea plenară a personalității umane. Marile sale înfăptuiri în dezvoltarea industriei, agriculturii, în ridicarea gradului de civilizație demonstrează că socialismul este singura cale care asigură cu adevărat independența, libertatea și bunăstarea popoarelor. Făcînd bilanțul realizărilor deosebite obținute in construcția socialismului, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, care a avut loc recent, a trasat un amplu program de continuare neabătută a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in Rqjnânia, de consolidare a cuceririlor noii orînduiri și apărarea principiilor socialismului.Noi considerăm că, în condițiile deosebit de complexe ale situației internaționale actuale, o importanță deosebită au intensificarea luptei partidelor comuniste și muncitorești, întărirea unității lor, a tuturor forțelor anti- imperialiste și progresiste din lume pentru a determina afirmarea unei politici noi, democratice, de deplină egalitate în relațiile dintre state, de respectare a independenței și suveranității popoarelor, de neamestec în treburile interne și avantaj reciproc. Evoluția evenimentelor internaționale impune să se facă totul pentru ca, prin lupta unită a popoarelor, a forțelor democratice progresiste de pretutindeni, să se asigure obținerea unor progrese reale pe calea dezarmării, în primul rind, a celei nucleare.Subliniem, încă o dată, raporturile bune de colaborare șl solidaritate care s-au statornicit intre partidele noastre și exprimăm convingerea că aceste relații se vor dezvolta și mai mult in viitor, spre binele și în interesul popoarelor român și australian, al întăririi conlucrării, dintre ele, dintre toate forțele democratice, progresiste și antiimperialiste, în lupta pentru progres social și pace in lume.Cu această convingere, adresăm urări de succes deplin lucrărilor congresului dumneavoastră.

'Importante succese 
ale oamenilor muncii

judelui Suceava

ZIUA NAȚIONALĂ A R. D. P. LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

într-o rășului secretar munist ...blicii Socialiste România, Comitetul Județean Suceava al P.C.R. raportează că oamenii muncii din 32 unități industriale au îndeplinit în de- vans planul anual la producția- marfă industrială, obținînd un spor de peste 380 milioane lei, concretizat în livrarea suplimentară pe piața internă și la export a unor importante cantități de produse. In telegramă se relevă, de asemenea, că 19 unități economice și-au onorat cu o lună mai devreme sarcinile anuale la producția de export. Colectivele muncitorești din unitățile de honstrucții ale județului au îndeplinit planul anual la inyestiții industriale într-un număr de 25 unități beneficiare. Au fost încheiate lucrările la importante obiective, așa cum sint Fabrica de mobilă Șiret, electrificarea liniei de cale ferată Suceava — Vatra Dornei, extinderea alimentării cu apă Suceava—Berchi- sești, depozitul pentru resortare cherestea de la Dornești.Este exprimat angajamentul oamenilor muncii din județ de a acționa cu abnegație pentru a transpune în practică obiectivele și sarcinile stabilite de Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român, pentru a ridica la noi cote de calitate și eficiență activitatea din toate domeniile.

telegramă adresată tova- NICOLAE CEAUȘESCU, general al Partidului Co- Român, președintele Repu-

(Agerpres)
Porți larg deschise

către oameni
depe în

O femeie tinără intră In încăpere. Este vădit stînienită. Nu e oră audiențe, iar persoana din fața ei președinta comitetului sindicatului este un om foarte ocupat, căci linsă această funcție îndeplinește,producție, si pe aceea de maistru. Iar treaba pentru care a venit si cu care-i va răni președintei timp prețios nu este de interes general, ci foarte personală. Este poftită să sadă. Ce o aduce acolo ?— As dori să mă 'angajez, spune ea. ă- întrebați : de ce ce am absentat atît _____mi s-a desfăcut contractul de muncă ? Vă explic îndată. Am avut — și am încă — serioase probleme familiale. Soțul nu-și vede de casă, de copii, stiti că avem trei, bea peste măsură. Am sperat că. rămînind acasă, ii voi putea determina să se schimbe, voi putea să-mi apăr mai bine copiii de neplăceri. Am greșit însă. Soțul meu si-a păstrat ..obiceiurile". bea în continuare, asa că ră- mine tot mai puțin, din cîștigul lui, pentru casă. Acum am venit la dumneavoastră ca la o soră. Ce să fac 7 încotro să mă duc. dacă nu la întreprinderea de care încă mă simt legată ?Elena Ghenea. președinta comitetului sindicatului, a ascultat-o cu răbdare. Avea în fată o țesătoare bună, cu zece ani vechime. Sigur, greslse părăsind locul de muncă, fără să anunțe pe nimeni. Dar poți lăsa un om, o mamă in asemenea situație, fără să-i întinzi o mină ? Va trebui să stăruie pentru reangajarea ei. Si nu numai atit. Copilul cel mic poate fi înscris Ia grădiniță.’■» e de făcut insă cu bărbatul da care iubește mal mult paharul „acîi familia ? Din păcate, nu lucrează in aceeași întreprindere. Și acolo unde este angaiat există un comitet sindical, și s-o găsi un mijloc pentru a fi chemat si judecat de oameni pentru comportamentul lui lipsit de omenie....M.T. este o țesătoare destoinică. Ce probleme au adus-o la sindicat ? S-a îmbolnăvit. I s-a făcut o operație complicată si o perioadă nu va mai putea lucra la războaie. Recomandarea medicului este categorică : nu are voie, o vreme, să stea in picioare. Locuri de muncă mai ușoare există, desigur. Dar ele sint buite pe măsură. Adică mai Or. M.T. este înalt calificată, crat bine si nu este vina ei s-a îmbolnăvit. S-a chibzuit bine și s-a ajuns la o soluție favorabilă : tocmai se deschisese un curs de liftieri pentru lifturile nou aduse spre

ajutați să mă Știu ce vreți să am plecat ? De de mult, incit

retri- putin. a luda că

a ușura transportul produselor. M.T. a învătat o nouă meserie, iar. ce e mai important — sănătatea ei este în curs de ameliorare....Două episoade din sutele ce ilustrează complexitatea problemelor ne care membrii comitetului sindicatului din întreprinderea de Stofe de Mobilă din București trebuie să le rezolve. O complexitate mult sporită de specificul feminin al unității — 85 la sută din personalul muncitor sint femei. Deci nu numai muncitoare. ci si soții, mame si gospodine. ..Firește, nu trebuie șă se înțeleagă. din aceste exemple, că rolul nostru în viata colectivului se rezumă Ia solutionarea unor situații personale, preciza Elena Ghenea.
Secvențe din activitatea 

comitetului sindicatului 
de la întreprinderea 
de Stofe de Mobilă 

București

Dar. muncind intre oameni, nu poți să nu-ti pleci urechea la ceea ce-1 frămintă. De fapt, in lumina politicii profund umaniste a partidului nostru, a îndatoririlor ce revin organizațiilor sindicale, pe plan social. aceasta este chiar o obligație. Dacă oamenii muncii ni se adresează si în chestiuni de ordin strict, personal. aceasta se datoreste încrederii pe care o au în receptivitate, și interesul cu care sint ascultați atît Ia comitetul de partid, la conducerea administrativă, sau la comitetul nostru sindical. De altfel. în soluționarea problemelor personale este nevoie, aproape întotdeauna, de conlucrarea acestor factori. Iar rezolvarea unor situații ce privesc un singur om sau o familie se încadrează in preocuparea noastră mai largă pentru problematica socială, pentru asigurarea unor condiții de muncă si de viată cit mai bune pentru toți membrii colectivului".într-adevăr. in întregul său. cit și prin comisia socială, comitetul sindicatului este implicat in toate demersurile ce vizează un climat de muncă sănătos si plăcut, menținerea sănătății muncitorilor, intr-un cu- vint, in tot ceea ce privește viața oamenilor întreprinderii. Parcurgem secțiile, printre războaiele de tesut înalte din care ies aceie stofe cu nimic mai prejos decît goblenurile sau. mai nou. cele din catifea cu de-
BULETIN RUTIER

Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția circulație

RIGORI ALE CIRCULAȚIEI DE SEZONIn zone nins, condiții mai dificile pentru circulația autovehiculelor. Reducerea temperaturilor, vizibilitatea și aderența pneurilor mult diminuate, mai ales in primele ore ale dimineții și la lăsarea serii, solicită din partea celor aflați la volan o comportare prudentă, deprinderea de a utiliza cu precădere frina de motor in vederea reducerii vitezei și a opririi autovehiculelor, evitarea acționării bruște a comenzilor și rulajul în trepte Inferioare de viteză, mai ales în curbe și pante, precum și pe porțiunile de drum cu gheață, polei sau mizgă. Intersecțiile, tele cu succesiuni de porțiunile de drum pavate cu cubică și zonele din preajma și a pădurilor, pe poduri și viaducte, unde pericolul derapării este mai mare, impun reducerea din timp a vitezei pentru ca, la nevoie, autovehiculele să poată fi oprite în deplină siguranță. De aceea, automobiliștii trebuie să acorde o deosebită atenție dozării corespunzătoare a vitezei, potrivit condițiilor meteoru- tiere și de trafic. In aceste zile, aparatele radar au acționat, atit in interiorul, cît și în afara localităților, urmărindu-se, o dată cu respectarea regimului legal de viteză, și alte aspecte vizind starea tehnică a autovehiculelor și starea psihofizică a celor aflați la volan. Astfel au fost opriți la timp autoturism care tea Bogdăn^ști, 97 kilometri pe circula prin Viișoara, județul Bis-

această perioadă, clnd in unele ale tării a plouat, iar in altele a pe majoi'itatea șoselelor există

pan- curbe, piatră apelor

conducătorul unui circula în localita- județul Bacău, cu oră, ca și cel care

trița-Năsăud, cu 96 kilometri pe oră. Un șofer bucureștean, imprudent, a acționat frina de serviciu într-o curbă din localitatea Mihăești, județul Olt, unde a circulat cu viteză excesivă. A fost surprins de o porțiune de drum deosebit de alunecoasă, mașina a derapat, s-a lovit de un copac și el a fost grav rănit.Este o obligație a tuturor cătorilor auto ca în primele < dimineții și la lăsarea serii losească Jtuminile farurilor numai pozițiile aprinse sau ceea ce creează un mare pericol atît pentru ei, cit și pentru ceilalți parteneri de drum. într-o asemenea situație s-a aflat, la Huedin, conducătorul unui autoturism care circula în condiții de ceață fără lumini, fără ștergătoare de parbriz și cu geamurile înghețate. Nopțile mai reci favorizează adeseori depunerea de condens pe geamurile autovehiculelor, fiind imperios necesar ca înaintea plecării la drum automobi- liștii să-și acorde răgazul necesar curățării acestora și verificării mai exigente a instalației de climatizare- dezaburire. Trebuie luate din vreme și măsuri pentru evitarea înghețării lichidului de spălare a parbrizului, de verificare a stării și funcționării ștergătoarelor. In cadrul acțiunilor de prevenire a accidentelor, agenții de circulație au urmărit și acest aspect al siguranței rutiere, determi- nindu-i pe automobiliștii imprudenți să-și ia măsurile de prevedere impuse de împrejurări. în municipiul Piatra Neamț, de pildă, au fost opriți conducătorii unor autoturisme care porniseră la drum cu geamurile înghețate, riscînd să producă accidente din cauza vizibilității reduse.

condu- ore ale să fo- și nu i deloc,

sene în contextură. Remarcăm curat, luminozitatea, ordinea, nu numai rezultatul trecerii vente cu mătura, cit mai funcționării ireproșabile a tiilor de ventilație si de absorbție a impurităților. La usi — draperii • ce împiedică iarna pătrunderea curen- ților reci de afară. La intrarea în- tr-una din secții vizităm un vestiar nou amenajat, prin forțe proprii, unde totul este îngrijit, în stare bună. Toate acestea — ni se explică — au fost prevăzute în contractul colectiv pe acest an. intre cele 16 măsuri propuse de muncitori.Un aliat de nădejde în acțiunile sale privind crearea Si păstrarea unui climat de muncă sănătos, lipsit de noxe are comitetul sindicatului în medicul Mihai Marinescu, de la dispensarul întreprinderii. El cunoaște bine fiecare loc de muncă, ne fiecare angajat (nu numai de pe fișa medicală) si este, astfel. în măsură să semnaleze cauzele unor îmbolnăviri. pentru a putea fi eliminate, inclusiv printr-o intensă si bine dirijată educație sanitară, să contribuie la întronarea disciplinei în muncă prin descurajarea oricăror tentative de chiul cu... certificat medical. ..La rindul meu. spune medicul. mă bizui pe sprijinul comitetului sindicatului, mai ales cînd — nedorite — apar îmbolnăvirile". Mulți îsi amintesc că. bolnavi fiind, acasă ori la spital, s-au bucurat nespus • primind vizita unui grup de colegi, mereu in frunte cu Sacontala Jecov, președinta comisiei de femei. Un gest de omenie făcut din toată inima. care a întărit convingerea celui aflat temporar la pat, că tovarășii d» muncă îi sint aproape. în cele multe cazuri convalescența este trecută într-o stațiune balneară de odihnă, cu bilete primite prin di cat.Dar cite probleme, legate nu intră in grija cotidiană tetului sindical 1 Controlul mîncărurilor la bufetul vire din incintă, (în ziua tre se ofereau 6 feluri caldă) al centrului de curtea întreprinderii (in urma controalelor s-a constatat că gestionara rotunjea, în favoarea ei, prețurile și a fost înlocuită), vizitele obișnuite la grădiniță, la căminul de nefami- liste. anchetele sociale la domiciliul celor care au cerere pentru locuință si cite altele. Toate solicită acțiuni concrete : sprijin gospodăresc, măsuri organizatorice sau educative, solicită energia si timoul membrilor comitetului sindicatului. înțelegere si grijă fată de oameni. Membrii colectivului sint textiliști cu o înaltă calificare, cerută de complexitatea procesului de oroductie. atasati întreprinderii. animați de dorința de a-i spori prestigiul. în tară si peste hotare, cu un inalt simt al datoriei, îndemnîndu-i la noi performante, pe plan profesional, comitetul sindicatului se îngrijește. în același timp, cu stăruință și nesecată răbdare, de tisfacerea multiplelor cerințe, caracter social. Dovadă stau cele fătisate în rîndurile de mai sus multe altele ne care complexitatea vieții unui colectiv le aduce în actualitate.De aceea, nu ne-am mirat că la comitetul sindicatului nu afli doar cum se stă cu planul, ci și numeroase alte fapte izvorite din existenta unei familii atit de mari: tînăra țesătoare Ioana Badea este cea mai proaspătă mireasă din întreprindere : Rodica Piscău. tehnician, secretara comitetului U.T.C. a născut un băiat zdravăn si frumos. Florica Tudora- che si Angela Boida au fost sărbătorite cu ocazia pensionării. Se știe, pentru că parte din vului.

aerulEste frec- ales al instala-

mai pe- sau sin-om.dea comi- calității autoser-cuvizitei noas- de mincare piine ,din

sa- cu inși

asemenea evenimente fac marea familie a colecti-
Rodica ȘERBAN

cinema
© Mircea:
12,30; 16; 19
© Revanșa: 
11; 13; 15;
— 9; n; 13;
© Rochia albă de dantelă 
(31 71 71) - 9; -11; 13; 15; 17; 
RIȚA (14 27 14) ..................
19, COSMOS (27 54 95)
15; 17; 19
© Cei care plătesc 
TARI (80 49 85) — 
(13 94 04) — 9; 11;
© Declarație de
REASCA (33 29 71)
17 : 19

Cu prilejul împlinirii a 71 de ani de la formarea statului național unitar român, la Centrul de Cultură și Creație Socialistă „Cîntarea României" al Sindicatelor din municipiul Alba Iulia s-a desfășurat simpozionul „Continuitate, unitate și independență în istoria poporului român" organizat de Comitetul județean de cultură ' șl educație socialistă în colaborare cu Muzeul Unirii. Comunicările prezentate au relevat principalele momente ale istoriei milenare a poporului nostru, subliniind faptul că Marea Unire înfăptuită la 1 Decembrie 1918 — adevărată piatră de hotar în dezvoltarea României moderne — este opera maselor populare, constituind încununarea aspirațiilor și luptei multiseculare pentru libertate, unitate și independență națională ale poporului român. Au fost prezentate momente din activitatea Partidului Comunist Român sub conducerea căruia și-au găsit. împlinire cele mai scumpe idealuri de dreptate și progres social ale poporului, victoriile remarcabile obținute în opera de edificare a socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului.Cu acest prilej, la Muzeul Unirii a fost deschisă expoziția „Noi dovezi arheologice privind continuitatea poporului român în spațiul carpato- danubiano-pontic", iar sub auspiciile bibliotecii județene a fost vernisată o amplă expoziție de carte social- politică și beletristică, in cadrul căreia, la loc de frunte, se află volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.
★Sub genericul „Unirea cea mare de la 1 Decembrie 1918 — rezultat al luptei de veacuri a poporului român pentru independență și unitate națională", la Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cîntarea României" din municipiul Slatina a avut loc un simpozion organizat de Comitetul Județean pentru Cultură și Educație Socialistă Olt, după care a fost prezentat filmul artistic „Timp eroic pe plaiuri de legendă". De asemenea, la Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cîntarea României" al Tineretului s-a desfășurat un colocviu cu tema „Concepția realistă, profund științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria poporului român", iar la întreprinderea de țevi a avut loc dezbaterea „Documentele Congresului al XIV-lea al P.C.R. privind istoria unică și unitară a poporului român".Centrele de creație șl cultură socialistă „Cîntarea României" din orașele Caracal, Corabia, Balș, Dră- gănești, Scornicești și Piatra Olt au găzduit simpozioane cu tema „Ziua cea mare a Unirii din 1918. Unitatea și coeziunea întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu". In același timp, în unități economice au avut loc simpozioane și expuneri în cadrul cărbra a fost înfățișată însemnătatea actului istoric de la 1 Decembrie 1918, care a dus la crearea statului național unitar român. Recitaluri literar-mu- zicale au întregit manifestările politico-educative dedicate evocării Marii Uniri de acum 71 de ani.
★Aniversării Zilei de 1 Decembrie, Centrele de creație și cultură socialistă din Rovinari, Motru, Bum- bești—Jiu, Novaci și Tg. Jiu i-au dedicat simpozioane în cadrul cărora au fost prezentate semnificația politică, economică și socială a actului istoric de acum .71 de ani, drumul parcurs în consolidarea actului- unirii, in dezvoltarea societății noastre, în întărirea independenței și suveranității sub conducerea Partidului Comunist Român, făuritorul noului destin al României socialiste. Cu

același prilej, la Stoina, Peștișani, Tismana, Mătăsari, Tg. Cărbunești, Țicleni au fost prezentate expuneri, urmate de recitaluri muzică patriotică, iar in alte localități din județul organizat expoziții de artă plastică și populară, montaje de cîntece și versuri intitulate „Unitate, continuitate, independență".
de poezie și numeroase Gorj s-au carte, de precum și

★Sub egida Uniunii Tineretului Comunist la întreprinderea de autocamioane din Brașov, la mina Cavnic—Maramureș, la centrele de creație și cultură socialistă „Cînta- rea României" pentru tineret din Craiova, Oradea și Rîmnicu Sărat, la întreprinderea Mecanică—Bacău, la întreprinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc a fost evocată semnificația momentului istoric de acum 71 de ani, care a încununat lupta de veacuri a poporului român pentru libertate și Independență socială și națională. Totodată, la Muzeul Marinei din Constanța și la Muzeul de Istorie al Municipiului București a avut Ioc simpozionul „1 Decembrie 1918 — moment crucial în istoria poporului român".„File din cartea Marii Uniri" intitulat dezbaterea organizată elevii Liceului „Liviu Rebreanu" Bistrița-Năsăud, iar colegii lor la Liceul industrial nr. 13 Capitală au participat la concursul pe tema „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918". Manifestările au fost întregite de spectacole de muzică și poezie patriotică susținute de tineri laureați al Festivalului național „Cîntarea României".
★Sub genericul „Unitatea națională, permanență a istoriei poporului român". Complexul muzeal Dolj a organizat un simpozion dedicat a- niversării marelui act istoric al făuririi statului național unitar român. De asemenea, la deschiderea cursurilor celor aproape 160 universități cultural-științifice existente în mediul rural din județ au fost prezentate expuneri despre semnificația zilei de 1 Decembrie In istoria patriei, iar numeroși elevi au luat parte la un simpozion urmat de un program muzical susținut de corul Filarmonicii „Oltenia". La centrele de cultură și creație socialistă „Cîntarea României" din Filiași, Calafat, Băilești, Segarcea, Poiana Mare, Plenița, Cetate, din alte localități au fost prezentate recitaluri de poezie patriotică intitulate „E scris pe tricolor unire", spectacolul omagial „O țară, un partid, un popor" și montajul literar-muzical „U- nirea cea Mare".
★ eLa centrele de creație șt cultură socialistă „Cîntarea României", în întreprinderi, instituții și școli din orașele și comunele județului Vîl- cea s-au desfășurat simpozioane, expuneri, dezbateri, momente evocatoare, urmate de recitaluri lite- rar-muzlcale pe teme ca „Unitatea națională — permanență a istoriei poporului român", „Partidul Comunist Român — stegarul luptei pentru apărarea unității și integrității naționale, pentru edificarea societății socialiste și comuniste în România". Centrul de Creație și Cultură Socialistă „Cîntarea României" al Sindicatelor din Rîmnicu Vîlcea a găzduit un concert de muzică corală. De asemenea, la biblioteca județeană a fost programată o seară de muzică și poezie patriotică avînd genericul „Unire-n cuget și-n simțire", iar la bibliotecile orășenești și comunale din județ au fost organizate expoziții de carte social- politică și beletristică, evocări istorice, recitaluri de versuri patriotice.

Sub egida

s-ade dinde din

(Agerpres)
ACTUALITATEA SPORTIVAVOLEI. In sala Dinamo din Capitală se vor disputa astăzi, în cuplaj, două meciuri din turul II al Cupelor europene de volei.De la ora 15,00, in „Cupa campionilor europeni" — feminin, echipa Dinamo va întîlni formația spaniolă Aperitivos Medina, iar la ora 17,00, în cadrul „Cupei Cupelor" — masculin, echipa Dinamo va primi replica formației Aris Salonic.Celelalte patru echipe românești calificate în această fază a competiției vor juca duminică, după următorul program : „Cupa confederației europene" — masculin : C.S.M. Minaur Baia Mare — T.S.V. Berlinul Occidental (la ora 12,00) ; „Cupa campionilor europeni" — masculin : Varkauden Tarmo (Finlanda) — Steaua București ; „Cupa confederației europene" — feminin : Akademik Varna — Universitatea C.F.R. Craiova ; Slavia Praga — Rapid București.ȘAH. La Campionatul european de sah pentru junioare, de la Tarnow, după șase runde conduce Svetlana Matveeva (U.R.S.S.) — cu 6 puncte, urmată de Peiceva (Bulgaria) — 4 puncte (1), Natașa Boikovici (Iugoslavia) — 4 puncte etc.

FOTBAL • Rezultate Înregistrate in meciurile retur din optimile de finală ale „Cupei Spaniei" la fotbal : F.C. Barcelona — Atletico Bilbao 1—0 ; Real Sociedad — Sabadell 6—5 (după executarea loviturilor de la 11 m) ; Cadiz — Betis Sevilla 2—0 ; Zaragoza — Oviedo 1—1 ; Sporting Gijon — Tenerife 3—0. Echipele F.C. Barcelona, Real Sociedad, Cadiz, Zaragoza și Sporting Gijon s-au calificat pentru sferturile de finală ale competiției. Partidele Real Madrid — .Atletico Madrid, Celta Vigo— Valencia și Malaga — Valladolid se vor disputa ulterior • La Baku, în meci pentru preliminariile Campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori, selecționata U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 2—1 (1—0) formația Olandei și s-a calificat la turneul final al competițieiSCHI. „Cupa mondială" la schi alpin a programat pe pirtia de la Waterville Bailey (S.U.A.) o probă masculină victoria a Tomba, manșe cu urmat Pirmin Zurbriggen (Elveția)— l’57”97/100 și Marc Girardelli (Luxemburg) — l’58“55/100.
de slalom special, în care revenit italianului Alberto înregistrat in cele două timpul de l’56”24/100. L-au

DACIA (50 35 94) — 9; 
17; 19, VOLGA (79 71 26) 
15; 17; 19

LIRA
19, MIO- 

11; 13; 15: 17;
— 9; 11; 13;

cu
15;
13;
cragoste:
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viața: FEREN-
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15: 17; 19
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13; 13;

Tovarășului PHOUMI
Președintele Interimar al Republicii

VONGVICHTT
Democrate Populare LaosVIENTIANB a proclamării Republicii Demo-Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversărierate Populare Laos, în numele Partidului Comunist Român, al* Consiliului da Stat, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian și poporului laoțian calde felicitări și cele mai bune urări.Proclamarea Republicii Democrate Populare Laos a constituit un eveniment de importanță istorică, care a marcat o cotitură hbtărîtoare în destinul poporului laoțian, deschizindu-i calea făuririi unei societăți noi in țara sa.Poporul român se bucură sincer de marile realizări obținute de poporul laoțian, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, în edificarea țării, în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Laoțian.Exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Laoțian, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Populară Laos se vor dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului, progresului și păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul laoțian sărbătorește as
tăzi împlinirea a 14 ani de la pro
clamarea Republicii Democrate 
Populare Laos, eveniment care a 
încununat eliberarea deplină a 
tării, a desăvîrșit revoluția demo- 
cratică-națională și a marcat in
trarea intr-o nouă etapă, a trece
rii treptate spre socialism.

Așa cum se știe, poporul laoțian a 
luptat, timp de decenii, pentru 
înlăturarea dominației coloniale, iar 
apoi împotriva agresiunii imperia
liste, pentru eliberare națională și 
socială. Țara a moștenit o situație 
grea pe plan economic și social. 
Paralel cu consolidarea puterii 
populare. Partidul Popular Revo
luționar Laoțian a concentrat efor
turile întregului popor spre dez
voltarea economiei, culturii și ridi
carea nivelului de trai al maselor. 
Rezultatele obținute in aceste do
menii sint semnificative. Produsul 
social a crescut de două ori și ju
mătate, iar venitul național pe 
cap de locuitor aproape s-a dublat. 
In viața economică, un rol deosebit 
l-a avut trecerea, în mai multe re
giuni. la producția de orez inten
sivă, permițîndu-se astfel obți
nerea a două recolte anual. S-au 
extins rețelele de irigații, suprafa
ța irigată crescind de peste trei 
ori. S-a intărit simțitor baza teh
nică a agriculturii. In domeniul 
industriei au fost reconstruite nu
meroase mici întreprinderi și au 
fost construite altele mai mari, în
deosebi in ramurile energetică, ex
tractivă, forestieră și materialelor 
de construcții. Pornindu-se de la 
însemnătatea deosebită a comuni
cațiilor și transporturilor pentru 
întreaga economie națională, au 
fost reparate și construite drumuri 
în lungime de peste 3 000 km, a- 
proape 1 000 de poduri, s-au mo
dernizat mai multe porturi. De a- 
semenea, a fost creat și se dezvol
tă comerțul de stat, se extinde co
merțul exterior, atît cu țările ve
cine, cit și cu altele mai înde
părtate. In ansamblul economiei, 
se întărește și dobindește un rol

tot mai important sectorul de 
stat și cooperatist. Realizări im
portante au fost obținute in dome
niul invățămintului și culturii. Mii 
de specialiști formați în anii pu
terii populare iși desfășoară acti
vitatea in diferite ramuri ale e- 
conomiei naționale.

Programul de dezvoltare pini în 
anul 2000, elaborat de cel de-al 
IV-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
pornind de la realizările obținute, 
stabilește ca obiective principale 
valorificarea mai eficientă a bogă
țiilor solului și subsolului și crea
rea pe această bază a unor zone 
economice complexe, sporirea in 
continuare a producției agricole, 
dezvoltarea vieții culturale.

Poporul român a susținut ferm 
și consecvent lupta poporului lao
țian pentru eliberarea națională și 
socială și a salutat cu căldură vic
toria sa, instaurarea puterii popu
lare în Laos. Intre România și 
Laos se dezvoltă relații de priete
nie și colaborare, la baza cărora 
sint așezate principiile deplinei e- 

indepen-galități in drepturi, 
denței și suveranității naționa
le, neamestecului in 
le interne și avantajului 
ciproc. Momente de cea mai mare 
însemnătate in evoluția raporturi
lor dintre cele două țări și popoa
re le-au constituit 
convorbirile, de la 
Vientiane, dintre 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului 
Român, președintele
Socialiste România, și tovarășul 
Kaysone Phomvihane, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.P. Laos, înțelegerile la care 
s-a ajuns cu aceste prilejuri des- 
chizînd perspective favorabile dez
voltării colaborării pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural, in interesul popoarelor 
român și laoțian, al cauzei in
dependenței, progresului și păcii.

treburi-
re-

intîlnirile și 
București și 
tovarășul 

ge- 
Comunist 
Republicii

ZIUA NAȚIONALĂ A EMIRATELOR ARABE UNITE

Alteței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite ABU-DHABICu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, am deosebita plăcere să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul prieten al Emiratelor Arabe Unite.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Republicii Socialiste Constantin Dăscălescu, telegramă vicepreședintelui și prim- ministru al Emiratelor Arabe Unite, șeic Rashid Bin Said Al Maktoum, cu
Guvernului România, a trimis o prilejul aniversării Zilei naționale a acestei țări, prin Care ii adresează sincere felicitări șl cele mai calde urări de sănătate și succese în activitate.

se de de

vremea
Prognoza meteorologică pentru In

tervalul 2 decembrie, ora 20 — 5 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va continua să se Încălzească In pri
mele zile. Cerul va fi variabil, cu 
innorărl accentuate in nordul, centrul 
și estul țării, unde vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie, lapoviță șl 
ninsoare. In rest, precipitații izolate. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări trecătoare In estul țării și in 
zona de munte, mal ales in partea a 
doua a intervalului. Temperatura ae
rului va marca o scădere in nordul

țării în ultima zl. Minimele vor fl 
cuprinse Intre 10 și zero grade, Izolat 
mal coborite In depresiuni, dar mat 
ridicate pînă la 2—3 grade în est, Iar 
maximele Intre minus 3 și plus 7 
grade, mal ridicate in zonele deluroase 
pînă la 10—12 grade. Pe alocuri, con
diții de polei, îndeosebi în estul șl sud- 
estul țării. In vestul șl sud-vestul țării 
se va produce ceață, cu depunere de 
chiciură. In București: Vremea va 
continua să se Încălzească In primele 
zile, Iar cerul va fi variabil, mal mult 
noros în a doua parte a intervalului, 
cînd vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță șl ninsoare. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între minus 
7 șl minus 3 grade, iar cele maxime 
între 1 șl 4 grade.

La 2 decembrie Împlinesc cînd în răsărit a Arabice a un nou stat independent — Emiratele Arabe Unite, constituit - din reunirea a șapte ■ mici teritorii cu o suprafață de 83 600 kmp. Cea mai mare parte a suprafeței este o- cupată de o zonă aridă și deșertică, în subsolul căreia se află însă imense rezerve de petrol. Exploatarea „aurului negru" a luat o deosebită amploare, astăzi Emiratele Arabe Unite avînd o producție anuală de a- proape 100 milioane tone. Cu fondurile provenite din comercializarea acestei bogății naturale au fost inițiate un șir de pro-

18 ani regiunea Peninsulei luat naștere
iecte de dezvoltare e- conomico-socială, a căror materializare a schimbat radical înfățișarea țării. In locul micilor așezări pescărești au apărut orașe moderne, porturi de mare capacitate, combinate petrochimice, așezăminte social-culturale, trecîndu-se, totodată, la fertilizarea întinderilor deșertice prin extinderea irigațiilor. Ca urmare a modernizării agriculturii, în ultimii zece ani producția agricolă a crescut de cinci ori, ajun- gînd la 500 000 tone.In spiritul politicii sale de solidaritate cu aspirațiile de pace, progres și bunăstare ale popoarelor arabe, România socialistă

urmărește cu simpatie realizările poporului Emiratelor Arabe U- nite. Intre cele două țări s-a statornicit o conlucrare rodnică în domeniile economic, tehnico-științific, ca și intr-o serie de probleme ale vieții internaționale. Un pas înainte pe calea acestei evoluții pozitive l-a constituit hotărîrea celor două state de a stabili relații diplomatice la nivel de ambasadă începînd de la 1 august 1989.Dezvoltarea raporturilor bilaterale corespunde pe deplin intereselor reciproce, constituind, totodată, o contribuție notabilă la promovarea păcii și înțelegerii internaționale.
♦

AURORA 
17; 19 
POPULAR

tv
13,00 Telex
13,03 La sftrșit de săptămlnă
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărt-

rlle marelui forum al comuniști
lor români I

19.20 E scris pe tricolor unire. Versuri 
patriotice, revoluționare

19,30 Teleenclclopedia
20,00 Baladă pentru acest pămtnt • 

Spectacol folcloric
20,50 Film artistic „Și asta va trece". 

Producție a studiourilor iugoslave. 
Premieră TV. Regia Nenad Diz- 
darevid

22.20 Telejurnal.

• Un comisar acuză :
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
© Masca de argint:
(35 15 17) — 15; 17; 19
©Misterele Bucureștilor
(21 50 97) — 15; 17; 19
© O scară de iarnă Ia
SCALA (11 03 72) — 9; 11;
17,15; 19,30
© Drăguța Aelita: STUDIO
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30
©Nu vă jucați cu dragostea : 
TORIA (16 28 79) ................. .....
19
© Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
© Umbre ale trecutului: TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19
© Dezrădăcinatul : VIITORUL <10 67 40)
— 15; 17; 19

MUNCA

Gagra :
13; 13;

,(59 53 15) 
' " 19.33

vic- 
— 9; 11; 13; 15; 17;

• Prezumție de nevinovăție: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
O Comoara din Valea Șerpilor : ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

ta t r e
(14 71 71, sala 
18; (sala Am-

— 18; (sala 
sală — 18

Enescu"

• Teatrul Național 
Mare): Jocul ielelor — 
fiteatru): Contrabasul 
Atelier); Autorul e in
• Filarmonica „George 
(15 68 75, sala Studio): Seară de so
nate. Dan Mihail — vioară, Doina

Micu — pian (Bach, Doru Popovlci, 
Mozart, Beethoven) — 17
• Opera Română (13 18 57); Norma 
— 18
• Teatrul de Operetă 
Contesa Maritza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Noțiunea de fericire — 
Grădina Icoanei, 11 95 44): 
despre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Pluralul 
englezesc — 15 ; Cameristele — 19.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 69): Pe- 
ti toarea — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Micul infern — 18; (sala 
Studio): O noapte furtunoasă — 
18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,

(13 63 48) :

Bulandra“ 
14 75 46) : 

18; (sala 
Cin tec

14 72 34): Așteptam pe altcineva — 
18; (sala Giulești, 18 04 85): Regina 
balului — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78): Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia
Română" (13 13 00) : Meridiane fol
clorice 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
De la Stan și Bran la... Muppets — 
9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria): Aventuri cu Scufița Roșie 
— 15
• Circul București (10 41 95): „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 15,30; 
18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Camera de alături — 18

9:



Mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceausescu cu prilejul realegerii 
in funcția de secretar general al PCI--------------  -------- ---------- ----------------------------------------------------------------------- Jdumneavoastră nu numai comuniștii, ci întregul popor român, atașat cauzei independenței României și idealurilor socialismului.Primiți, vă rog, stimate tovarășe, asigurarea sentimentelor mele de frățească prietenie.

ALI YATA
Secretar general 

al Partidului Progresului și Socialismului 
din Maroc

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, al tuturor membrilor partidului, ca și al meu personal, vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări și urări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Sîntem pe deplin convinși că relațiile de prietenie și colaborare existente între Partidul Democratic al Poporului din Afganistan și Partidul Comunist Român se vor adinei și dezvolta și in viitor.. Vă rog să îmi îngăduiți să vă exprim încă o dată cele mai bune ginduri ale tuturor membrilor Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, ale mele personal, și să vă urez multă sănătate și mult succes in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu salutări tovărășești,
NAJIBULLAH

Secretar general, al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 

Președintele Republicii Afganistan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia, vă adresăm felicitări cu prilejul realegerii ^dumneavoastră in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român de către cel de-al XIV-lea Congres.Ne exprimăm convingerea că dezvoltarea. legăturilor de prietenie dintre partidele noastre va fi în interesul ambelor noastre popoare, păcii și socialismului.
GRIGORIS FARAKOS

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări, in numele Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit și al meu personal. împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes in activitatea de inaltă răspundere p<jf care o desfășurați.Folosesc această ocazie pentru a exprima increderea că relațiile de prietenie și cooperare existente intre țările' și partidele noastre vor cunoaște 0 dezvoltare continuă, spre binele și în interesul comun al celor două popoare prietene.

ALI SALEM EL-BEIDA
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist "temenit

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate prieten,Vă rog să primiți sincerele și călduroasele mele felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră unanime, de către cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, in inalta funcție de secretar general al partidului.Văd in aceasta o nouă manifestare a încrederii pe care o învestesc in

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Adunării Naționale a Pakistanului și al meu personal, cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră'in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Sint pe deplin convins că legăturile de prietenie dintre țările, popoarele și parlamentele noastre se vor întări și dezvolta și in viitor.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de .fericire perșonală și viață îndelungată, iar poporului prieten român noi succese.Vă rog să primiți salutările noastre și asigurarea celei mai înalte considerații.
MAUK MERAJ KHALID

Președintele Adunării Naționale 
a Republicii Islamice Pakistan

Semnificația istoricelor hotăriri ale Congresului al XIV-lea al P. C. R.
EVIDENȚIATA ÎN CADRUL UNOR MANIFESTĂRI PESTE HOTARE

Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, eveniment 
epocal in viața partidului și poporului nostru, a prilejuit organizarea, in 
diferite țări, a unor acțiuni in cadrul cărora a fost prezentată semnifi
cația actului istoric de reinvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
suprema funcție de secretar general al partidului.

Au fost relevate aprecierile, ideile și tezele cuprinse in Raportul pre
zentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărirea comuniștilor, 
a întregului popor român de a acționa pentru transpunerea in viață a 
obiectivelor stabilite, care asigură continuarea procesului de dezvoltare 
socialistă a patriei, înălțarea ei pe noi culmi de progres și civilizație.MOSCOVA 1 (Agerpres). — N. Chilie transmite: La sediul Ambasadei României la Moscova a fost organizată o conferință de presă.Ambasadorul țării noastre, Ion Bucur, a prezentat pe larg Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Înaltul forum democratic al comuniștilor români, realizările obținute do poporul român in anii socialismului și, în special, in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. Au fost puse in evidență programele cutezătoare de dezvoltare a României in perioada următoare, adoptate de Congresul al XIV-lea, care vor asigura înaintarea patriei noastre pe treptele civilizației socialiste și comuniste.Au fost relevate bunele relații de prietenie și colaborare româno-so- vietice, subliniindu-se . roiul decisiv al intilnirilor dintre tovarășul

RAPORTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA CONGRESUL AL XIV-LEA - ANALIZĂ REALISTĂ, IDEI Șl PROPUNERȚCONȘTRUCTIVE 
PENTRU AFIRMAREA UNUI CURS NOU, CU ADEVĂRAT DEMOCRATIC, IN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Dreptul inalienabil al popoarelor de a participa activ la soluționarea 
problemelor lumii contemporane, la făurirea liberă a propriului viitorAnaliza de o mare rigurozitate științifică și de o strălucită clarviziune asupra situației internaționale actuale, cuprinsă in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului, a pus in lumină gravitatea și complexitatea deosebită a acestei situații. Desfășurarea evenimentelor determină prefaceri profunde în sfera politică, economică și socială, mari mutații in raportul de forțe, proiectează tendințe contradictorii. _ridică întrebări presante și comportă răspunsuri de cardinală insemnătate asupra sensului dezvoltării contemporane și în perspectiva noului rriileniu.Tocmai ținind seăma de complexitatea. de caracterul global al acestor evolufîi, este logică, este firească concluzia, puternic afirmată în Raport, cu privire la cerința unei democratizări largi a vieții internaționale. Problemele globale care confruntă omenirea cer soluții globale, cu contribuția și participarea tuturor națiunilor planetei — înțelegerea acestui imperativ fiind o componentă inseparabilă a noului mod de abordare a realităților politice.„în lume, arăta de la înalta tribună a Congresului tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, sint multe probleme de soluționat. Aceasta impune ca o necesitate obiectivă participarea activă la soluționarea lor a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orinduire socială — și doresc să subliniez, in acest sens, necesitatea participării active la soluționarea acestor probleme a țărilor mici și mijlocii, a țărilor in curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate**.Lumea actuală este o lume in care, datorită impresionantelor progrese tehnico-științifice, distanțele „dispar", ori „se micșorează" considerabil, o lume a interdependentelor crescinde, in care evenimente in aparență de natură locală sau re

Nicolae Ceaușescu și tovarășul M. Gorbaciov in promovarea -acestora.Au participat reprezentanți aiSecției internaționale a C.C. alP.C.U.S., conducerii . Ministerului Afacerilor Externe, Asociației dePrietenie Sovieto-Române, ai principalelor ziare și reviste centrale, ai radioului și televiziunii sovietice.HANOI 1 (Agerpres). — La Ambasada României din Hanoi a fost „organizată . o intilnire .cu..... cadreleAcademiei de partid „Nguyen Ai Quoc“, de pe lingă C.C. al P.C. din Vietnam.Cu acest prilej, a fost subliniată semnificația deosebită a realegerii în funcția supremă in partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu, chezășie a mersului ferm inainte al României pe calea construirii societății socialiste și comuniste, s-au 

gională. din zone oricit de indepăr- tate, dobmdesc sau tind să dobin- dească o dimensiune mondială, pentru a nu mai aminti de asemenea fenomene cu implicații universal- valabile, cum ar fi sporirea continuă a arsenalelor nucleare, care, la o seînteie, pot arunca în aer întreg globul. Ca atare, nu se mai poate vorbi, ca pe vremuri, de state aflate la „periferie" și state aflate în „centrul" vieții internaționale, lumea nu mai poate fi considerată un spațiu in care unii dețin poziții de comandă, iar alții sint o simplă „masă de manevră", nu mai poate fi asemuită cu o tablă de șah, in care „mutările" sint efectuate in funcție de ponderea economică sau militară a unui număr restrîns de parteneri.Altfel spus, prezentul și viitorul societății umane nu mai pot fi ho- tărite de citeva mari puteri, in epoca actuală fiecare stat, fiecare națiune — indiferent de dimensiuni, de potențial, de situare geografică ori de sistem social-politic — poartă aceeași răspundere pentru soarta civilizației. Importante documente internaționale, incepînd cu însăși Carta O.N.U., stipulează, de altfel, ca o recunoaștere a acestei realități, egalitatea deplină in drepturi din punct de vedere politico-juridic intre toate statele, fără nici o deosebire. Pe asemenea documente și-au pus semnătura, practic, toate statele lumii. Astăzi nimeni nu mai contestă cerința pe care ele o stipulează. Din păcate insă, ■ așâ cum atestă faptele, distanța de la intențiile proclamate și pină la aplicarea lor consecventă in viață este incă mare. în relațiile internaționale mai persistă mentalități și atitudini retrograde — moștenire a unor perioade mai vechi, cind aceste relații erau dominate de legea celui mai puternic, cind nu glasul popoarelor, ci glasul forței avea rolul hotăritor.Raportul la Congresul al XIV-lea evocă, în acest sens, împrejurările tragice care au dus la declanșarea 

evidențiat ideile principale cuprinse in Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.Au fost exprimate satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica Socțalisță Vietnam, hotărirea de a se acționa in continuare pentru extinderea și dezvoltarea colaborării multilaterale dintre . cele două partide și țări.Trân Ngoc Hten. prorectorul Academiei de partid ..Nguyen Ai Quoc". a dat expresie satisfacției comuniștilor vietnamezi pentru desfășurarea cu succes a Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, interesului deosebit suscitat de acest important eveniment, de hotărirea poporului român de â urma' neabătut calea dezvoltării socialiste.La manifestare au participat, activiști ai C.C. al P.C. din Vietnam, șefi de catedre și lectori ai academiei.' ziariști.MAPUTO 1 (Agerpres). — Desfășurarea lucrărilor celui de-âl XIV-lea 

celui de-al doilea război mondial, pufnind in evidență necesitatea de a nu se uita, de a nu se trece cu vederea lecțiile aspre ale istoriei. Se cunoaște cit de dăunătoare a fost practica ignorării sau nesocotirii voinței unor state sau popoare mai mici, cit de mare a fost, prețul politicii de cedare, de concesii promovate de puterile occidentale fața de Germania hitle- ristă, pe seama sacrificării intereselor statelor mici și mijlocii. Este de ajuns de amintit de condițiile in care a avut loc anexarea Austriei sau înțelegerea de tristă amintire de la Miinehen, care a pecetluit dispariția Cehoslovaciei ca stat Se știe, de asemenea, ce consecințe nefaste au avut înțelegerile secrete de genul acordurilor Molotov — Ribbentrop. Hotăriri luate peste capul națiunilor in cauză, în disprețul oricăror norme și reguli internaționale, stabilirea de zone de influență, tirguieli în fața hărții, trasarea cu rigla și creionul de noi frontiere, acțiuni arbitrare, ultimatumuri și dictate: asemenea dramatice urmări in jocul de interese intre „cei mari" stăruie in memoria istoriei, in memoria popoarelor.Tocmai pornind de la marile prejudicii provocate popoarelor, România a propus, prin glasul secretarului general al partidului, . președintele Republicii, să se adopte o poziție clară, fără echivoc, de condamnare și anulare a tuturor acordurilor încheiate cu Germania hitleristă, inclusiv prevederile secrete ale acestor acorduri, de anulare a consecințelor de- curgind din ele, trecindu-se, in același timp, la negocieri intre statele interesate in vederea încheierii tratatelor de pace și lichidării cu desă- virșire a urmărilor celui de-al doilea război mondial.Neîndoios, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la una din intîl- nirile cu conducătorii delegațiilor străine participante la Congres, acest lucru va avea o importanță deosebită — nu numai in sensul reparării unor nedreptăți istorice, ci și in sensul concluziilor ce pot fi trase pen

Congres al Partidului Comunist Român a constituit tema unei intilniri cu studenții și cadrele didactice de la Școala de cadre a Partidului Frontul de Eliberare din Mozambic — FRELIMO. desfășurată la Maputo.A fost reliefat, cu acest prilej, conținutul Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român., in fața delegaților la. Congres.LIMA 1 (Agerpres). — La sediul Partidului Alianța Populară Revoluționară Americană (A.P.R.A.) din Peru a avut loc o adunare festivă. în acest cadru au fost înfățișate tezele și ideile cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului, importanța marelui forum al comuniștilor romani pentru dezvoltarea viitoare a României, .liniile directoare ale construcției socialiste in țara noastră.O expoziție documentară de fotografii a înfățișat dezvoltarea localităților urbane și rurale din România.Au fost prezentate filme documentare românești.Au- participat. Benigno Chirinos Sotelo, . adjunct al secretarului general al A.P.R.A., activiști de partid și ai organizației tineretului aprist.

tru prezent și viitor din lecțiile trecutului.Intr-adevăr, este o realitate de neocolit că nu au dispărut tendințele de a impune dezbaterea și „rezolvarea" problemelor internaționale intr-un cerc restrîns, impunindu-se ca soluții rezultatele tratativelor de culise, departe de văzul și auzul popoarelor. Nu a dispărut, ci, dimpotrivă, se face in continuare simțită, viziunea falsă a unor „centre privilegiate de putere", îndreptățite, chipurile, să decidă cum să arate configurația lumii, peste capul și împotriva intereselor popoarelor in cauză, — așa cum s-a întimplat și în trecut, cind s-a procedat la împărțirea unor zone întregi, mergindu-se cu cinismul pină la stabilirea, după obiceiul precupeților. a unor haremuri ori coeficiente procentuale. Dacă dintot- deauna asemenea practici au fost de neadmis și s-au dovedit a fi profund dăunătoare pentru popoarele în cauză, cu atit mai inadmisibile, mai nocive și măi lipsite de perspective sint ele în zilele noastre, cînd condițiile s-au schimbat în mod radical, cînd pe ruinele imperiilor de. odinioară au apărut un număr impresionant de state independente și suverane, dornice să-și facă auzite și respectate punctele de vedere.Cum s-ar mai putea concepe ca probleme de o asemenea vitală însemnătate, Cum ar fi cele ale dezarmării, ale înlăturării primejdiei nucleare, ar putea fi rezolvate numai de un număr restrîns de puteri, posesoare de armament nuclear, cind este vorba de probleme de care depinde nemijlocit supraviețuirea întregii omeniri ? Cum s-ar putea imagina ca fenomenele grave de criză din economia mondială, adincirea subdezvoltării, uriașa problemă pe care o constituie datoriile externe ale lumii- a treia și-ar putea afla reglementări viabile ca urmare a deciziilor citorva state interesate riu de soarta celor mulți, ci numai de propria lor bunăstare și prosperitate 7 Ori. că problemele ecolo

încheierea dezbaterilor in Comitetul pentru decolonizare 
al Adunării Generale a 0.N.II.NAȚIUNILE UNITE 1 (AgerpreS). — In Comitetul pentru decolonizare al Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra problematicii teritoriilor sub tutelă și neautonome, Înscrise pe ordinea de zi ai actualei sesiuni. Una din cele mai importante, sarcini ale O.N.U. — s-a relevat in cadrul dezbaterilor — rezidă in înfăptuirea obiectivului Deceniului eliminării colonialismului, proclamat de Națiunile Unite. Majoritatea vorbitorilor au relevat in cadrul dezbaterilor din Comitet că in prezent există in lume aproape 20 de teritorii coloniale in care popu: lația. este lipsită de dreptul funda

Declarație sovieto-italiană.ROMA 1 (Agerpres)..— La Roma a fost dată publicității Declarația sovieto-italiană, semnată d<? Mihail Gorbaciov. președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a întreprins o vizită oficială in Italia, și de Giulio Andreotti, președintele Consiliului de Miniștri al Italiei. în document se subliniază că lumea trebuie să fie salvată de ororile unui război și de amenințarea unei catastrofe nucleare, fiind necesar ca problemele litigioase să fie rezolvate prin mijloace pașnice. Dezvoltarea relațiilor politice — se arată in Declarație — trebuie să fie insoțitâ de un proces accelerat de negocieri in pri
Situația din FilipineMANILA 1 (Agerpres). — Unități ale infanteriei marine filipineze au declanșat in noaptea de joi . spre vineri in zona capitalei țării, Manila, o rebeliune antiguvernamentală, după ce anterior fusese anunțată dejucarea unei tentative de lovitură de stat — relatează agențiile T.A.S.S., China Nouă și Kyodo. în apropierea Palatului prezidențial și în alte puncte din Manila s-ati desfășurat lupte între rebeli și forțele guvernamentale. Acțiuni ale forțelor rebele s-au semnalat și in unele provincii din țară.Forțele guvernamentale, care în

BONN: Critici în Bundestag la adresa 

cheltuielilor militareBONN 1 (Agerpres). — După patru zile de dezbateri, Bundestag-ul vest- german a’ aprobat bugetul pe anul 1990 — informează agențiile D.P.A. și A.P.A. în favoarea bugetului au votat deputății făcind parte din partidele de coaliție .— Uniunea Creștin- Democrată, Uniunea Creștin-Socială și Partidul Liber Democrat, în comparație cu 1989, fondurile bugetare au crescut cu 3 Ia sută, situindu-se la nivelul- de 300,1 miliarde mărci. Deficitul bugetar pentru 1990 va fi de 27 miliarde, mărci, in comparație cu 21 miliarde in 1989.
„Pericolul revanșismului german constituie

un risc pentru intreaga Europă"ROMA 1 (Agerpres). — Pericolul revanșismului german constituie un risc pentru intreaga Europă — a declarat, lâ Roma, Gianni Castellaneta, purtător de cuvint al Ministerului de Externe al Italiei, citat de agenția 

gice. care se pun la scară planetară, ar fi de resortul sau competența numai a unui mănunchi de țări 7 Cum ar putea fi ignorate în toate aceste probleme cuvintul și interesele celorlalte state, in primul rind ale țărilor mici și mijlocii, ale țărilor in curs de. dezvoltare și nealiniate, care alcătuiesc covârșitoarea majoritate a omenirii și care sint cele mai expuse politicii de forța și dominație și deci cele mai interesate in soluționarea democratică a problemelor cardinale ale lumii de azi ?Desigur, țărilor mari le revine un rol și o răspundere importantă in viața internațională. Experiența, evoluțiile mondiale demonstrează insă cu prisosință că marile probleme care se ridică in fața umanității nu pot fi soluționate de citeva țări, pricit de mari ar fi ele. Părerea că soarta lumii, că viitorul umanității pot fi determinate de citeva mari puteri este greșită, ea vine in contradicție cu concepția revoluționară despre lume, cu însăși dezvoltarea istorică a societății omenești. Problemele care preocupă întreaga omenire nu pot fi soluționate decît cu participarea activă a tuturor statelor. România a arătat nu o dată că rolul pozitiv pe care toate statele, inclusiv marile puteri, sint chemate și pot să-l joace in viața internațională este in raport direct cu modul in care acționează pentru promovarea și afirmarea unui spirit de egalitate și echitate în relațiile dintre state. Nimeni nu poate pretinde că deține monopolul adevărului, fiecare stat, fiecare națiune poartă răspunderea pentru soarta păcii și civilizației umane și are dreptul și datoria de a acționa în conformitate cu a- ceastă răspundere. Cu atit mai mult nimeni nu-și poate aroga dreptul de a discuta asupra unor chestiuni care privesc nemijlocit alte țări și popoare, de a adopta hotăriri fără a le întreba și neținind seama de interesele lor legitime, ceea ce nu poate să aducă decît grave prejudi

mental de a-șf hotări Singură destinele, de dreptul la autodeterminare și independență.Procesul de decolonizare care a intrat in faza finală — a subliniat Robert Van Lierop, președintele Comitetului pentru decolonizare al Adunării Generale a O.N.U.. reprezintă un factor insemnat in consolidarea securității și dezvoltării pe cale pașnică a țărilor care și-au cucerit independența politică.în cadrul lucrărilor, comitetul a adoptat 21 de proiecte de rezoluție care urmează să fie înaintate spre aprobare Adunării Generale a O.N.U 
vința dezarmării nucleare, convenționale și chimice, in condițiile Întăririi securității generale. Documentul subliniază, totodată, necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru înlăturarea pericolului care amenință mediul înconjurător. Părțile se pronunță pentru crearea de condiții necesare dezvoltării cooperării economice și tehhico-stiințifice, precizează Declarația sovieto-italiană.*Vineri, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S. a făcut o vizită la Vatican, unde a avut o convorbire cu Papa Ioan Paul al II-lea.
majoritate au rămas fidele guvernului președintelui Corazon Aquino, au acționat sub-comanda ministrului apărării, generalul Fidel Ramos. împotriva rebelilor, dintre care o parte s-au predat. Șeful Statului Major ai armatei. Renato de Villa, a apreciat că tentativa de lovitură de stat a eșuat.Senatul filipinez a adoptat. în unanimitate. o rezoluție in care exprimă sprijinul deplin față de Constituția țării și față de președintele republicii. Corazon Aquino, și condamnă tentativa de lovitură de stat.

Fonduri calificate ca exagerate de un număr mare de deputați sint prevăzute la capitolul cheltuielilor militare, . valoarea lor ridicindu-se la suma-record de 54,2 miliarde mărci. Ingrid Matthăus-Maier, expert al Partidului Social-Democrat in probleme bugetare, a calificat capitolul cheltuielilor militare drept „anacronic1* și a cerut guvernului vest-german Ca. ținind cont de eforturile ce se fac in domeniul dezarmării, să inițieze o reducere a armamentelor și cheltuielilor militare.

A.D.N. Apreciind că în prezent re- vanșismul are o pondere limitată, el a subliniat că. dacă acest pericol nu va fi totuși combătut, ar putea fi pus in discuție procesul de destindere in Europa.

cii climatului politic general, stabilității internaționale.O politică de incredere și respect reciproc, dorită de popoare, nu poate fi clădită decit pe un mod nou de înțelegere și abordare a realităților mondiale, care să pornească de la necesitatea adincirii procesului de democratizare a relațiilor internaționale. in strinsă și nemijlocită legătură cu respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, a deplinei egalități in drepturi intre toate statele, neamestecului in treburile interne, a dreptului fiecărui popor de a hotări de sine stătător asupra problemelor dezvoltării sociale din țara respectivă, — aceasta constituind condiția sine qua non a unui sistem internațional democratic.Reașezarea pe baze noi a*relațiilor dintre state, instaurarea in viața internațională a unei autentice și reale democrații constituie, in această perioadă de trecere spre mileniul al treilea, un comandament primordial, de care depind perspectivele de viitor ale omenirii. Este convingerea fermă a. României socialiste, puternic reafirmată în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că popoarele lumii, forțele păcii și progresului, țările mici și mijlocii, țările in curs de dezvoltare și nealiniate, conștiente Că în ele „e și număr și 
putere", au deplina capacitate, acțio- nind in strinsă unitate, să determine înlăturarea vechiului mod de gin- dire, eradicarea definitivă a practicilor și mentalităților bazate pe inegalitate și inechitate, să asigure instituirea pe planeta noastră a unor rinduieli noi, a unor* raporturi democratice intre toate statele, care să participe in deplină egalitate la rezolvarea problemelor ce frămintă o- menirea. spre binele fiecărei națiuni,, libere și stăpîne pe propriul destin, în interesul marii cauze a progresului, independentei și păcii.

Romulus CAPLESCU

„TAVA ROMÂNIEI” la I Tirgul internațional indian — New Delhi 1989
NEW DELHI 1 (Agerpres). - 

In cadrul celei de-a IX-a ediții a 
Tirgului internațional indian — 
New Delhi 1989 a fost organizată 
„Ziua. României".

In cursul manifestării — la care 
au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de stat, oameni de 
afaceri, reprezentanți ai Asociației 
de Prietenie Indiano-Române, cadre 
didactice universitare, ziariști — 
au fost evidențiate marile reali
zări obținute de poporul român, in 
mod deosebit, după Congresul al 
IX-lea al partidului.

întâlnirea a prilejuit prezentarea 
liniilor directoare privind dezvol
tarea in continuare a României 
socialiste pe baza obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român.

Pentru amplificarea 

cooperării intre țările 
in curs de dezvoltareJAKARTA- 1 (Agerpres). — Președintele Indoneziei, Suharto, s-a intilnit, la Jakarta, cu Julius Nye- rere, președintele Comisiei Sud-Sud pentru amplificarea cooperării intre țările in curs de dezvoltare. In timpul convorbirii care a avut loc au fost discutate probleme privind pregătirile in vederea organizării, anul viitor, a unei conferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, consacrată extinderii colaborării pe multiple planuri dintre aceste țări — informează agenția T.A.S.S.
INDIA : Confirmarea 

noului prim-ministru al țâriiNEW DELHI 1 (Agerpres). — Președintele Indiei. Ramaswamy Venka- taraman, ,1-a confirmat pe Vishwa- nâth Pratap Singh in funcția de prim-ministru al țării, incredințindu-i misiunea de a forma noul guvern — informează agențiile de presă. V. P. Singh, președinte al Partidului Janata Dai (Partidul Popular), a foșt ales lider al fracțiunii parlamentare a coaliției celor cinci partide' grupate în Frontul Național cu ocazia recentelor alegeri generale anticipate. După cum s-a anunțat, în aceste alegeri nici unul dintre partidele politice indiene nu a reușit să obțină majoritatea de 263 de mandate, necesară formării guvernului.Noul guvern de coaliție urmează sâ depună jurămintul simbătă.
ALGER : Congresul 

extraordinar al F.E.N.ALGER 1 (Agerpres). — La Alger s-au încheiat lucrările Congresului extraordinar al Partidului Frontul de Eliberare Națională din Algeria — partid de guvernămint. Delegații au examinat o serie de proiecte privind activitatea F.E.N,, aprobind hotărîrile legate de soluționarea problemelor care stau in fața țării in etapa actuală. Participanții au adoptai. totodată, noul statut al partidului și au ales Comitetul Central.Președintele țării. Chadli Bend- jedid. a fost reales in funcția de președinte al F.E.N. — informează agențiile de presă.
AGENȚIILE DE PRESĂ1

TRANSMIT:PREȘEDINTELE R.P.D. CORE 1 . ENE, Kim Ir Sen, l-a primit, la Phenian, pe Igor Belousov, vicepreședinte al Consiliului de Miniș- I tri al U.R.S.S.î CONVORBIRI LA BERLIN. Mi-I nistrul afacerilor externe al R.D. Germane, Oskar Fischer, a .avut lă Berlin convorbiri cu omologul său I belgian, Mark Eyskens, in . proble-I me internaționale, in special cele I privind Europa, precum și aspec- ‘ Ite ale procesului de dezarmare. La o conferință de presă, ministrul I belgian s-a pronunțat pen'ru pro-! movarea colaborării bilaterale in> domeniile economic, al științei, ■ tehnicii și apărării mediului am-I biant. 1I LA BRAZZAVILLE s-au desfă-1 I șurat lucrările plenarei C.C. al I Partidului Congolez al Muncii.t Plenara a aprobat cel de-al II-lea < plan cincinal de dezvoltare a țării, care acoperă perioada 1990—1994. Planul prevede dezvoltarea intensivă a agriculturii, dezvoltarea sec- II torului economic de stat, a in- • vâțăminlului și asistentei medi-| cale.TRATATIVE. In capitala Kenyei a început o nouă rundă de trata- : tive intre o delegație a guvernului> Sudanului și o delegație a „Mișcă- 1 rii Populare de Eliberare", grupareI politico-militară din sudul țării. I I Ambele părți au declarat că diâlo- | gul de la Nairobi trebuie, să condu-. că la realizarea climatului de pace. I in Sudan, pentru a se pune capăt I 1 conflictului intern care timp da.1 șase ani a provocat mari pierderiI umane și materiale.
CUTREMUR. în zona insulelor 

Aletitine s-a prodgs un cutremur de . 5.7 grade pe scara Richter. Nu au I 
fost înregistrate victime in rlndu- 
rile populației.

! IZiua mondială de luptă I 
împotriva S.I.D.A.

La inițiativa Organizației Mondiale | 
a Sănătății (O.M.S.), la 1 decembrie

. s-a. desfășurat, in întreaga lume, . 
ziua de luptă împotriva Sindromu-

1 lui Imunodeficien'ței Dobindiie 1 (S.I.D.A.). De la apariția S.I.D.AI in Î98L. această maladie a căpătat II caracterul unei epidemii, răsplri- I
dindu-se in intreaga lume. în anii 
’80, apreciază experții O.M.S., 
proape 600 000 de persoane 
intreaga lume s-au îmbolnăvit

a- I 
din

___________________________ _ de1

IS.I.D.A. In cadrul zilei de luptă 
impbtriva S.l.D.A. au fost organic I 
zate dezbateri asupra aspectelor < 
științifice, medicale și etice ale

I combaterii S.I.D.A. menite să. ducă I 
la explicarea și intensificarea efor- | 
t.urilor in lupta împotriva acestei

| maladii.
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